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AZ AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI ELEKTRONIKUS ADATBÁZISHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A jelen megállapodás létrejött a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
(továbbiakban: Előfizető)
székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
Adószám: HU15300289
Bankszámlaszám: 10032000-00322946-00000000
IBAN: HU45 1003 2000 0032 2946 0000 0000
képviseli: Dr. Monok István főigazgató

az Akadémiai Kiadó Zrt.
(a továbbiakban: Szolgáltató)
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. ép. 3. em.
adószám: 11387729-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-043151
Bankszámlaszám: 13700016-02491013-00000000 ING BankN.V. Magyarországi Fióktelepe
képviseli: Dr. Réffy Balázs igazgatósági tag
Továbbiakban: Felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második Része szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként.

PREAMBULUM
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos
feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Magyar Tudományos
Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA
Könyvtár és Információs Központ közreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti
Program működtetésével kapcsolatos feladatokat. Jelen szerződés megkötésére az Elektronikus
Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében kerül sor a résztvevő tagintézmények, mint előfizetői
kör nevében és javára.
A határon túli EISZ tagintézmények számára az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt
működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) céltámogatást biztosít az intézmények
digitális szakirodalmi állományának gyarapítása, és a tudományos információhoz való minél szélesebb körű
hozzáférés céljából.
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Előfizető intézmény
Előfizető intézmény az a 2. számú mellékletben szereplő magyarországi vagy határainkon túli magyar
közintézmény, nonprofit intézmény és egyházi intézmény, amely a Jogi keretmegállapodás aláírásával
csatlakozott az EISZ Nemzeti Programhoz.
Jogosult felhasználó
Jogosult felhasználók a jelen megállapodás 2. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekben
tanuló diákok, a teljes vagy részmunkaidőben, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi oktatók, dolgozók és kutatók. Jogosult felhasználók a nem
felsőoktatási előfizető intézmények esetében a könyvtárba beiratkozott olvasók, akik az Előfizető
Intézmény telephelyén található számítógépes munkaállomáson vagy más eszközökön Wifi használatával,
illetve - amennyiben az Előfizető intézmény erre lehetőséget biztosít - távoli eléréssel férnek hozzá az
Előfizetett Termékekhez.
Napijegyes olvasó
Jogosult felhasználó továbbá az Előfizető Intézmény telephelyén érvényes ideiglenes olvasójeggyel
(napijeggyel) rendelkező olvasó.
Biztonságos hálózat
Hálózat vagy virtuális hálózat, amely kizárólag a Jogosult Felhasználók által vehető igénybe meghatározott
Internet Protocol (IP) tartományokon belül vagy az Előfizető Intézmények által biztosított
felhasználónevekkel és jelszavakkal vagy a Magyar EdulD Föderáció által biztosított Shibboleth azonosításon
keresztül. Bejelentkezési nevek, jelszavak, hitelesítési kódok kiadása, vagy egyéb módon távoli hozzáférés
biztosítása az Előfizetett Termékekhez Napijegyes olvasók részére nem megengedett.
Magyar EdulD Föderáció
Az EdulD egy SAML2 szabványon alapuló, elosztott felhasználó-azonosítási szolgáltatás, melynek fő
résztvevői a magyar felsőoktatási, akadémiai, és közgyűjteményi szektor intézményei, valamint a
tartalomszolgáltatók.
Előfizetett termék
Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott elektronikus tudományos tartalom.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A jelen szerződés célja, hogy előfizetést és hozzáférést biztosítson a Szolgáltató elektronikus
adatbázisához (meghatározás az 1. számú Mellékletben) az Előfizető intézmények számára.
1.2. A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen
értelmezendők, és alkalmazandók függetlenül attól, hogy azok fizikai értelemben a jelen szerződés
mellékletét alkotják-e. A Közbeszerzési eljárás során keletkezett
•
•

a Szolgáltató ajánlata;
a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok.
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1.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5)
bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen
szerződésben foglaltakra, a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra,
valamint adott esetben Szolgáltató licenc szerződésében foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a
Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a
hasonlójellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
1.4. Szolgáltató jelen szerződés keretében biztosítja Előfizető számára annak nem átruházható és nem
kizárólagos jogát, hogy az Előfizetett terméket igénybe vegye, és ezen Előfizetett Termékhez való
hozzáférést biztosítsa Előfizető intézmények számára.
1.5. Kapcsolattartás
Az Előfizető fő kapcsolattartója:
név: Urbán Katalin, igazgató, EISZ Titkárság
te l.+3614116325
e-mail: urban.katalin@konyvtar.mta.hu
A Szolgáltató fő kapcsolattartója a következő:
Név: Dr. Pomázi Gyöngyi
Tel. 06 1 464 8217; 06 30 970 1532
e-mail: gyongyi.pomazi@akademiai.hu

II. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
11.1. Jelen megállapodás az aláírás napjától 2020. év december hónap 31. napjáig terjedő időszakra érvényes
és az előfizetett termékek teljes és naprakész hozzáférésére vonatkozik a 2020. év tekintetében. A
határozott idő lejártát megelőzően a jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2. Rendkívüli felmondással szüntethető meg a szerződés, amennyiben a másik fél a jogviszonyból
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.
Ilyen súlyos szerződésszegések lehetnek az alábbiak:
•

Felek valamelyike ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,
kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik;

•

Előfizető írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a díjakat, annak esedékességét követő 90 napon
belül;

•

Szolgáltató 30 napon túl nem képes folyamatos szolgáltatást nyújtani.

11.3. Előfizető a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani,
ha Szolgáltatóban közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy ha Szolgáltató közvetetten vagy
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
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11.4. Előfizető a Kbt. 79. § (4) bekezdésében meghatározott esetben jogosult a jelen szerződéstől elállni,
illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
11.5. Előfizető a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) bekezdése esetén
köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen szerződéstől elállni.

III. DÍJAK
111.1. A jelen szerződés II. pontjában meghatározott előfizetési időszakra szóló díj a nyertes ajánlatban
rögzített összeg: 30 988 200 Ft. Az összeg nettó, általános forgalmi adót nem tartalmazó díj. A
Magyarországon esedékes adókat az Előfizető viseli.
111.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a III.1. pontban szereplő díj magában foglalja valamennyi, a Szolgáltató
által az Előfizető részére nyújtott szolgáltatás ellenértékét, Szolgáltató valamennyi költségét és hasznát is.
Erre tekintettel Szolgáltató az itt megadott díjon felül jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
semmilyen további díjat, költséget nem jogosult Előfizető felé érvényesíteni.
Felek megállapodnak, hogy változás esetén jogosultak a díjak módosítását kezdeményezni, mely esetben
Felek a jelen Megállapodást a Kbt. 141. §-a szerint módosítják.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK
IV.l. A Szolgáltató a számlát az Előfizető által igazolt szerződésszerű teljesítést követően egy összegben, Ftban állítja ki.
IV.2. Felek a szerződés teljesítésének a jelen szerződés VI.1. pontjában foglalt feltétel teljesülését tekintik.
Előfizető köteles a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződésszerű teljesítéstől számított 15 napon belül
a teljesítési igazolást kiállítani. A számla esedékessége a számla kézhezvételétől számított 30 nap. A
kifizetések során a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kell eljárni. A fizetési
késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a magyar Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. A
késedelmes fizetésből eredő esetleges költségek Előfizetőt terhelik.
IV.3. A számla az Előfizető igényeinek megfelelő részletezettséggel kerül kiállításra, tartalmazza a
megrendelt szolgáltatás pontos megjelölését és a hozzáférés érvényességi idejét. Amennyiben a számla
nem megfelelően kerül kiállításra, úgy Előfizetőnek 15 napja van írásban jelezni a kifogásait.
IV.4. Az Előfizető a számla kifizetésekor hivatkozni köteles a számlaszámra. A kifizetés banki átutalással
történik, amelynek díját nem lehet a Szolgáltatóra terhelni. Az Előfizető bankjának díjait az Előfizető viseli,
míg a Szolgáltató banki díjait a Szolgáltató tartozik megfizetni.
A Szolgáltató bankszámlája a következő:
Számlavezető bank neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
A bankszámla száma: 13700016-02491013-00000000
Swift kód: 1NGB-HUHB
IBAN szám: HU57137000160249101300000000
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V. A SZOLGÁLTATÓ TEUESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
V .l. A Szolgáltató az általánosnál nagyobb figyelmet köteles fordítani az Elfőzető igényeinek kielégítésére,
illetve köteles biztosítani az Előfizető részére - a szokásos üzletmenetben elvárható technikai és más
lehetőségekhez kép est-az optimális, szerződésszerű követelmények érvényesülését.
Szolgáltató az 1.1. pont szerinti hozzáférési jogot a jelen szerződés aláírását követő 7 naptári napon belül
köteles biztosítani akként, hogy ezen időtartamon belül saját felületéről elérhetővé teszi az Adatbázis teljes
tartalmát korlátozás nélkül a Jogosult Felhasználók számára.
Az Előfizetett termékekhez való hozzáférés Biztonságos Hálózaton keresztül történik.
V.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazottain keresztül mindent megtesz a
zökkenőmentes ügymenet és a megrendelések teljesítése érdekében. Bármilyen hozzáférési probléma
megoldása a Szolgáltató kötelessége.
V.3. A Szolgáltató mindent megtesz a folyamatos minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében, és legalább
átlagos 98% készenlét és legfeljebb 2% karbantartási időszak fenntartásával arra törekszik, hogy
minimalizálja az Előfizető és a Felhasználó Intézmények számára a szolgáltatásban bekövetkező
fennakadásokat az előfizető intézmények teljes IP tartományában, beleértve a távoli hozzáférést is az
Előfizetett Termékre vonatkozóan.
A váratlanul felmerülő elérési, hozzáférési problémák és technikai fennakadások esetén Előfizető köteles
azonnal jelezni a problémát Szolgáltató felé. Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a hiba
mielőbbi elhárításáért.
Amennyiben az elérési probléma a Szolgáltatónak felróható okból 5 munkanapon túl is fennáll, minden
további nap után Szolgáltató az éves előfizetési díj arányos részét köteles Előfizető számára megtéríteni. A
jelen pont alapján visszatérítendő díj arányos része akként kerül megállapításra, hogy Felek a díjak összegét
elosztják a teljes szerződéses időszakra vonatkozó teljesítéssel érintett napok számával, és a kapott összeget
felszorozzák a szolgáltatás-kieséssel érintett napok számával azzal, hogy minden szolgáltatás-kieséssel
megkezdett nap egész napnak számít. A jelen bekezdés szerinti igény érvényesítése nem zárja ki Előfizető
jelen szerződés, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló egyéb igényének érvényesíthetőségét.
V.4. Szolgáltató a tervezett technikai karbantartások megkezdése előtt legalább negyvennyolc órával
tájékoztatja Előfizetőt a várható szolgáltatás-kiesésről.
A Szolgáltató szükség esetén más kapcsolattartókat jelöl ki. Az Előfizetőt ilyenkor értesíteni köteles.
A Szolgáltató az Előfizetőnek és a Jogosult Felhasználóknak támogatást biztosít az Ügyfélszolgálaton
keresztül, ami online, telefonon vagy e-mailben érhető el hivatali időben (hétfő-péntek 9-18h.)
ünnepnapokon kívül, külön költség nélkül, az alábbiak szerint:
Technikai kapcsolattartó:
Név: Gál Zoltán
Tel. +36 1 464 82 87
e-mail: zoltan.gal@akademiai.hu
Előfizető részéről a technikai hibajelentés az EISZ Titkárság munkatársai által az eisz@konyvtar.mta.hu
email címről történik.
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V.5. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az Előfizetett Termékekből visszavonjon minden olyan
tartalmat, mely jogszerűen már nem tartozik oda, illetve alaposan feltételezhető, hogy törvényellenes,
káros, félrevezető vagy jogsértő.
Amennyiben jelen szerződés időbeli hatálya alatt a szolgáltató részéről történő jelentős tartalomváltozás
következtében az Előfizetett termék nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek
és felhasználói igényeknek, Előfizető kezdeményezheti a szerződés megszüntetését.
V.6. Szolgáltató adatfelhasználási jelentést készít a Jogosult felhasználóknak a Szolgáltató saját oldalán mért
tevékenységéről, és ezt lehetőség szerint minél előbb az interneten havonta elérhetővé teszi az Előfizető
részére, mely jelentéseket Előfizető jogosult a saját honlapján közzétenni az előfizető intézmények és a
fenntartó hatóságok tájékoztatása céljából. Az adatfelhasználási jelentéseknek meg kell felelniük a Counting
Online Usage of NeTworked Electronic Resources (COUNTER) szabványban foglaltaknak.
V.7. Szolgáltató negyedévente biztosítja Előfizető részére a címlistákat a teljes előfizetett termékről a
legfrissebb KBART szabvány szerint. A Szolgáltató köteles negyedévente tájékoztatni előfizetőt az előfizetett
termék jelen szerződés 1. számú mellékletéhez képest történt változásairól a KBART szabvány szerint.
V.8. Szolgáltató az Előfizetett termékekhez a Magyar EdulD Föderáción keresztül távoli hozzáférést biztosít
V.9. Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési
kötelezettség terheli. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről,
mely a szerződés teljesítését érinti. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő
kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

VI. AZ ELŐFIZETŐ INTÉZMÉNYEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
VI.1. Az Előfizető és a Jogosult Felhasználói kör:
•

beléphet, kereshet, böngészhet és bármit megtekinthet az Előfizetett Termékeken belül;

•

az Előfizetett Termékek különálló elemeiről, kizárólagosan saját felhasználására nyomtathat,
elektronikus másolatot készíthet és tárolhat;

•

az Előfizetett Termékek egyes elemeire mutató linket elhelyezheti az Előfizető és más Jogosult
Felhasználó intranet és internet website-jaira, elektronikus oktatócsomagjaiba és oktatói website-jaira,
háttértárakra és oktatási menedzsment rendszereibe, a felhasznált forrásanyag jogtulajdonosának
pontos megjelölésével.

•

nyomtatott vagy elektronikus másolatot nyújthat az Előfizetett Termékek különálló elemeiről más
Jogosult Felhasználók és a jelen megállapodás körén kívül eső munkatársak részére azok tudományos
munkájához vagy kutatásához; valamint

•

ha a Jogosult Felhasználó könyvtáros vagy informatikus szakember, úgy más Jogosult Felhasználó
kizárólagos használatára jogosult bizonyos cikkeket és könyvfejezeteket kölcsönözni.

•

Előfizető jogosult nyomtatni és kiadni az előfizetett példányok fejezeteit és az előfizetett termékek
bármely könyvfejezetét annak érdekében, hogy az ún. "könyvtárközi kölcsönzés" keretében az Előfizető
székhelye szerinti országban található nem kereskedelmi könyvtárak megkereséseit teljesítse.
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VI.2. Az Előfizető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy:
•

az Előfizetett Termékekbe való belépést és azok használatát csak a Jogosult Felhasználói kör számára
biztosítsa, valamint hogy minden Jogosult Felhasználóját előre tájékoztassa a jelen szerződésben
rögzített feltételekről és megkötésekről, továbbá vállalja, hogy ezek tiszteletben tartását számon kérje
a Jogosult Felhasználóktól;

•

biztosítsa, hogy az Előfizetett Termékekhez kapcsolódó bármely hitelesítési kód vagy jelszó kizárólag a
Jogosult Felhasználók részére váljon megismerhetővé, továbbá hogy sem ő, sem a Jogosult
Felhasználók nem szolgáltatják ki ezen belépési kódokat harmadik fél részére; továbbá

•

amennyiben tudomására jut, hogy az Előfizetett Termékeket bárki engedély nélkül használja,
haladéktalanul értesítse erről a Szolgáltatót, és megtegye a szükséges intézkedéseket a jogosulatlan
használat megszüntetésére, és további hasonló esetek kiküszöbölésére;

•

az Előfizetett termékek hozzáférését és használatát a Jogosult felhasználók körére korlátozza és
tájékoztassa a Jogosult felhasználókat a jelen Szerződésben foglalt felhasználási korlátozásokról és azok
betartásának szükségességéről;

•

az Előfizetett szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszavakat és igazoló adatokat kizárólag
Jogosult felhasználók részére adjon ki, ne adjon ki jelszavakat és igazoló adatokat harmadik fél részére,
valamint tájékoztassa a Jogosult felhasználókat, hogy ne adjanak ki jelszavakat és igazoló adatokat
harmadik fél részére;

•

amint tudomást szerzett bármiféle jogosulatlan felhasználásról értesítse a Szolgáltatót és tegye meg a
szükséges lépéseket, hogy megszakítsa ezt a tevékenységet, és hogy megakadályozza az ilyen esetek
ismételt előfordulását.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
VII.1. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevétele esetén, írásban módosítható.
VII.2. Szolgáltató a Kbt. 136 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel kijelenti, hogy nem fizet,
illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,
és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
VII.3. Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Előfizető számára megismerhetővé tenni. Szolgáltató a jelen Szerződés időtartama alatt írásban,
haladéktalanul köteles tájékoztatni Előfizetőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett
változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével.
VII.4. Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles
Előfizetőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
VII.5. Vis Maior: egyik fél sem köteles viselni a felelősséget a másik fél irányában olyan veszteség vagy kár
miatt, amely a jelen szerződés egyes vagy valamennyi rendelkezéseinek késedelmes, vagy nem teljesítése
miatt jelentkezik, feltéve, hogy a késedelem vagy nem teljesítés részben vagy egészben olyan történések,
események vagy okok következménye, amelyek kívül esnek bármelyik fél tehetségén és képességén, illetve
amelyre befolyása egyáltalán nincsen. Ilyen történésnek, eseménynek vagy oknak minősül különösen
bármilyen sztrájk, munkajogvita miatti szünet, lázadás, háború, földrengés, tűz és robbanás, de a
fizetésképtelenség kifejezetten nem ilyen oknak minősül.
7
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VII.6. A jelen szerződésből eredő bármilyen vitát a felek megegyezéssel igyekeznek rendezni. Ennek
hiányában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságoknak vetik alá magukat.
VII.7. A jelen szerződésre a magyar jog irányadó.
VII.8. Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válna, úgy e körülmény az érvényes
részeket nem érinti. Az érvénytelen részt úgy kell értelmezni, ahogyan az a szerződéskötő felek eredeti
akarata szerint érthették, figyelemmel a törvényes korlátokra.
Jelen szerződés 4, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a
Szolgáltatónál, 2 példány pedig az Előfizetőnél marad.
Budapest, 2020. június 8.

Mellékletek:
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2.
Előfizető intézmények listája
3.
Közbeszerzési dokumentumok

Akadémiai Kiadó Zrt

lktatószám:269/2020-EISZ

1.

számú melléklet: Előfizetett termék

Akadémiai Kiadó Szótárai
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Szerkesztő(k)
Magyar Tudományos Akadémia
Akadémiai Kiadó
Magay Tamás, Kiss László
Országh László, Magay Tamás
Varga Jenő
Magay Tamás, Országh László
Eckhardt Sándor, Oláh Tibor
Bakos Ferenc
Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete
Ruzsiczky Éva
Kovács Terézia
Magay Tamás, Országh László, Futász
Dezső, Kövecses Zoltán
Magay Tamás, Országh László

Cím
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
Akadémiai helyesírási szótár
Angol-magyar műszaki szótár
Angol-magyar nagyszótár
Angol-magyar pénzügyi szótár
Angol-magyar szótár
Francia-magyar nagyszótár
Idegen szavak és kifejezések szótára
Magyar értelmező kéziszótár
Magyar szinonimaszótár
Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár
Magyar-angol nagyszótár
Magyar-angol szótár
Magyar-francia nagyszótár

16

Eckhardt Sándor, Konrád Miklós
Flenry Kammer, Boschné Ablonczy
Emőke
Tegyey Imre

17

Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál

Magyar-német nagyszótár

18

Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál

Magyar-német szótár

19

Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna

Magyar-olasz szótár

20
21

Gáldi László, Uzonyi Pál
Faluba Kálmán, Szijj Ildikó

Magyar-orosz szótár

22
23

Tóth Ákos
Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál

24

Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál

Német-magyar szótár

25

Juhász Zsuzsanna, Herczeg Gyula

Olasz-magyar szótár

26
27

Gáldi László, Uzonyi Pál

Orosz-magyar szótár

Pléh Csaba
Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj
Ildikó

Pszichológiai Lexikon

15

28

Magyar-holland szótár
Magyar-latin szótár

Magyar-spanyol szótár
Német-magyar műszaki szótár
Német-magyar nagyszótár

Spanyol-magyar szótár

29

Mádl Péter

Svéd-magyar szótár

30

Lukácsné Bajzek Mária
Bartos Huba-Hamar Imre

Magyar-szlovén nagyszótár (díjmentes tartalom)
Kínai-magyar szótár (díjmentes tartalom)

31
32
33
34

Angol Tesztre készen (díjmentes tartalom)
Német Tesztre készen (díjmentes tartalom)
Francia Tesztre készen (díjmentes tartalom)

9

Iktatószám :269/2020-EISZ

2.

számú melléklet: Előfizető intézmények 2020-ban
Akadémiai Kiadó Szótárai
Intézmény

#

1 Adventista Teológiai Főiskola
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
3 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
4 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
5 Békés Megyei Könyvtár
6 Bocatius János Könyvtár
7 Bőd Péter Megyei Könyvtár
8 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
9 Budapest Főváros Levéltára
10 Budapesti Gazdasági Egyetem
11 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
12 Csíki Székely Múzeum
13 Debreceni Egyetem
14 Debreceni Református Hittudományi Egyetem
15 Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
16 Dunaújvárosi Egyetem
17 ELKH Agrártudományi Kutatóközpont
18 ELKH Nyelvtudományi Intézet
19 ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont
20 ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont
21 Eötvös Loránd Tudományegyetem
22 Eperjesi Egyetem
23 Erdélyi Múzeum-Egyesület
24 Eszterházy Károly Egyetem
25 Európa Kollégium Egyetemista Központ
26 Evangélikus Hittudományi Egyetem
27 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
28 Fórum Kisebbségkutató Intézet
29 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
30 Haáz Rezső Múzeum
31 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
32 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
33 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
34 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
35 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
36 IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola
37 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
38 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
39 Iparművészeti Múzeum
40 Jakabffy Elemér Alapítvány
41 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
42 József Attila Megyei és Városi Könyvtár
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43 Juhász Erzsébet Könyvtár
44 Károli Gáspár Református Egyetem
45 Kishegyesi Könyvtár
46 Kodolányi János Egyetem
47 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
48 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
49 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft
50 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
51 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
52 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
53 Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár
54 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
55

Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhely

56 Magyar Képzőművészeti Egyetem
57 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
58 Magyar Nemzeti Levéltár
59 Magyar Nemzeti Múzeum
60 Magyar Természettudományi Múzeum
61 Magyarságkutató Intézet
62 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
63 Matej Hrebenda Könyvtár
64 Méliusz Juhász Péter Könyvtár
65 Miskolci Egyetem
66 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
67 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
68 Nemzeti Népegészségügyi Központ
69 Néprajzi Múzeum
70 Neumann János Egyetem
71 Országos Bírósági Hivatal
72 Országos Idegennyelvű Könyvtár
73 Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
74 Országos Széchényi Könyvtár
75 Országgyűlés Hivatala
76 Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
77 Partiumi Keresztény Egyetem
78 Pátyi Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
79 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
80 Pécsi Tudományegyetem
81 Petőfi Irodalmi Múzeum
82 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
83 Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára
84 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
85 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
86 Sárospataki Református Teológiai Akadémia
87 Selye János Egyetem
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88 Semmelweis Egyetem
89 Szabadkai Városi Könyvtár
90 Szabadkai Városi Múzeum
91 Szarvas Gábor Könyvtár
92 Széchenyi István Egyetem
93 Szegedi Tudományegyetem
94 Székely Nemzeti Múzeum
95 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
96 Szent István Egyetem
97 Szépművészeti Múzeum
98 Testnevelési Egyetem
99 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
100 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
101 Veritas Történetkutató Intézet
102 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
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4.számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok
A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők,
és alkalmazandók függetlenül attól, hogy azok fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét képezik-e.
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