A MOBIL APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
– KIVONAT A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATBÓL –
A mobil alkalmazás használatára irányadó szerződési feltételek
3.5. SZERZŐI JOGOK
3.5.1. A Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott
informatikai programok feletti szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató, amelyek felett a Szerződés
fennállásának idejére korlátozott, és kizárólag a Szolgáltatás keretében feldolgozott adatokhoz
történő hozzáférés, illetőleg a Szolgáltatás igénybe vétele által indokolt terjedelmű, korlátozott
felhasználási jogot enged a Megrendelő részére.
3.5.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 59. § (1) bekezdése,
sem az Szjt. 59. § (2) bekezdése szerinti felhasználási módokra a Megrendelő nem jogosult –
figyelemmel arra, hogy a biztonsági másolat a szoftverek és firmverek használatához nem
szükséges.
3.5.3. A Megrendelő részére átadott GPS kiegészítő egység, valamint az azon futó, valamint az
interneten keresztül elérhető, és a számítógépre, telefonra letölthető szoftverek olyan egyedi
megoldásokat tartalmaznak, amelyek felett Megrendelő kizárólag a Szolgáltatás nyújtása
keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából szerez felhasználási jogot, azok kizárólag a
Szolgáltató hálózatában nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosítanak. A Szolgáltató által
engedett terjedelmű felhasználási jogon túlmenően a szerzői jogok kizárólag Szolgáltatót illetik, így
azokat Megrendelő a jelen pontban foglaltaktól eltérő módon, vagy célból gyakorolni nem jogosult.
A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és ilyen esetben
Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A Szolgáltatás során felhasznált valamennyi szoftver
felett fennálló valamennyi szerzői jog jogosultja Szolgáltató, ezért Megrendelő tudomásul veszi,
hogy köteles a felhasználás érdekében számára biztosított jogokat a jelen pontban foglaltaknak
megfelelően gyakorolni
3.5.4. A Szolgáltató által működtetett weboldalak szerzői jogvédelem alatt állnak. Szolgáltató a
szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalakon, valamint a Weboldalakon
keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely
szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldalak felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
3.7. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOKRA IRÁNYADÓ FELTÉTELEK
3.7.1. A szerződés létrejötte érdekében az ÁSZF feltételeit kifejezetten el kell fogadni a
Szolgáltatás igénybe vétele érdekében szükséges szoftver installálásakor, e nélkül a szerződés az
elektronikusan megrendelni kívánt szolgáltatás tárgyában nem jön létre. Az ÁSZF
megismerésének, lementésének, annak elektronikus úton történő megküldésének lehetőségét
Szolgáltató biztosítja.
3.7.2. A Szolgáltató szoftverein Megrendelő által leadott megrendelés, illetőleg az egyéb
elektronikus úton a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megtétele szerződési ajánlatnak
minősül, amely megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával minősül elfogadottnak, ezért a
szerződés – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek fennállása esetén – a visszaigazolásnak
Megrendelő által hozzáférhető válása pillanatában létrejön.
3.7.3. Arra való tekintettel, hogy a mobil applikáción keresztül várakozási díj, illetőleg autópálya
használati díj teljesítésére van lehetőség, amely a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg
teljesítésre is kerül, ezért az elállás joga nem gyakorolható.
3.7.4. A Felek között az elektronikus úton megrendelt szolgáltatások tárgyában a jogviszony alapja
a szerződés, így az minden esetben írásba foglalt szerződésnek minősül, az elektronikus úton
megrendelhető szolgáltatásoknak az elektronikus úton történő megrendelése kizárólag kényelmi
célú megrendelési mód, az azonban a Felek között újabb jogviszonyt nem hoz létre.
3.7.5. A szerződés, valamint annak teljesítése során a Felek közti kommunikáció nyelve magyar.
8. BIZTONSÁG
Megrendelő kijelenti, hogy az alábbi előírásokat önmagára nézve mindenben maradéktalanul
kötelezőnek ismeri el:
8.1. Megrendelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítani annak érdekében, hogy
a Szolgáltatást jogosulatlanul ne lehessen használni.
8.2. Tilos megpróbálni jogosulatlanul bejutni bármelyik, a Szolgáltató rendszerében lévő
számítógépre, hálózatra vagy más felhasználó jogosultságát megszerezni („cracking”). Ez a

teljesség igénye nélkül, kiterjed az adatokhoz való illetéktelen hozzáférésre, olyan felhasználói
jogosultság vagy számítógép használatára, melyhez nem adtak kifejezetten engedélyt, valamint a
Szolgáltatás esetleges biztonsági réseinek keresésére („probing”).
8.3. A biztonság lerombolását, biztonsági rések felderítését és kihasználását célzó programok
használata tilos. Ilyen eszközök például a jelszókitaláló programok, jelszófeltörő programok,
„network probing” eszközök.
8.4. Tilos kísérletet tenni arra nézve, hogy egy másik felhasználó, számítógép vagy hálózat
megzavarásra kerüljön a szolgáltatás igénybevételében, illetve szolgáltatás nyújtásában (DoS –
azaz Denial of Service – támadások). Ez többek közt vonatkozik a hálózatok „elárasztására”
(„flooding”), egy hálózat vagy szolgáltatás túlterhelésére tett szándékos kísérletre, valamint egy
számítógép összeomlasztására („crash”) tett kísérletre.
8.5. Azok a felhasználók, akik a rendszer, vagy a szolgáltatás biztonságát sértik meg, büntetőjogi
és/vagy polgári felelősséggel tartoznak. Tilos a nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés
megkísérlése) a Szolgáltató hálózati infrastruktúrájához és magánhálózatához.
8.6. Tilos a nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) olyan információhoz,
amelyet másnak szántak.
8.7. Szolgáltató Szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott
(indokolatlan mértékű) igénybevétele vagy ezekkel való visszaélés, akár egy előfizető részéről is,
minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. Az ilyen visszaélések a Szolgáltatás
felfüggesztését, illetve megszüntetését eredményezhetik.
8.8. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalakon, applikációkon található információk
jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.9. Megrendelő a Weboldalakat, applikációkat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem
vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
8.10. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldalak, applikációk használói által tanúsított
magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések
felderítése érdekében.
8.11. A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.12. A Megrendelő által a Weboldalak, applikációk használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
8.13. Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Weboldalak, applikációk
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldalak, applikációk használatával összefüggő bármely tevékenység a
Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli
felelősség.
8.14. Amennyiben Megrendelő a Weboldalakon, applikációkon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során
a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.
ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSOK
3.1.9. A Szolgáltatásban álló adatfeldolgozás tekintetében a Szolgáltató által alkalmazott
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglaltak irányadók. Szolgáltató a Megrendelő adatait
kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, valamint az általa alkalmazott adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles feldolgozni. Felek kötelesek a másik
féltől tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni.
7.8. Megrendelő kötelezettsége és felelőssége terhére esik a megrendelői oldali adatvédelem
biztosítása, a jelszavak karbantartása és védelme, az adathozzáférés felügyelete, az adatok
biztonsági másolatainak elkészítése, tárolása, kezelése, és minden egyéb, az adat- és
titokvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása. Megrendelő kijelenti, hogy megismerte a Szolgáltató
által alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak a Szolgáltatásra vonatkozó

rendelkezéseit, amelyeket a Szerződés létrehozásával kifejezetten
adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozási szerződésnek ismer el.
Budapest, 2018. november 15.
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