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A CLINICALKEY ON-LINE ADATBÁZISHOZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS
Jelen
megállapodás
(“M egállapodás vagy
Szerződés”) létrejött egyrészt a

SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FÓR
CLINICALKEY ONLINE DATABASE

This agreem ent ("Agreem ent” or “Contract”)
entered intő by and bet.ween the

M agyar Tudom ányos Akadém ia K önyvtár és
Inform ációs Központ
székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
Adószám ; 15300289-2-41
Bank Account No.:
10032000-01447217-00000000
képviseli: Prof. István Monok DSc. ( „a Vezető
Intézm ény”),
az
Intézm ény
és
a
Jogosult
Felhasználók nevében (továbbiakban együttesen
„Előfizető”),
(a továbbiakban Előfizető),

Library and Inform ation Centre o f the
Hungárián Academ y o f Sciences,
seated at 1 Arany János u. Budapest, 1051
Tax number: 15300289-2-41
Bank Account No.:
10032000-01447217-00000000
represented by Prof. István Monok DSc. (“the Lead
Institúción”), on behalf of itself and the Authorized
User Institutions (hereinafter jointly referred to as
“Subscriber”),

and
az Elsevier B.V.
székhelye: Radarweg 29, Amsterdam, 1043NX, The
Netherlands
adószám: NL005033019B01
Bankszámlaszám: 0007151798
IBAN Kód:
Swift: INGBNL2A
képviseli: Gino Ussi
(továbbiakban: Elsevier)
együtt, mint szerződő Felek között.

the Elsevier B.V.
seated at Radarweg 29, Amsterdam, 1043NX, The
Netherlands
Tax number: NL005033019B01
Bank A ccount Number: 0007151798
IBAN CODE:
Swift: INGBNL2A
represented by: Gino Ussi
(hereinafter referred to as Elsevier)
(hereinafter jointly referred to as Parties)

A Felek ezúton a következőkben állapodnak m eg a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a
továbbiakban:
Kbt.)
Második
rész
szerinti,
hirdetm ény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési
eljárás eredményeként:

The parties hereto agree as follows according to
a tender o f a negotiated procedure without prior
publication of a contract notice pursuant to
Chapter Two o f A ct CXLIII o f 2015 on Public
Procurem ent (hereinafter PPA):

A jogosu lt felhasználó intézm ények listája az 1. sz.
mellékletben található,

The Authorized User Institutions are listed in
Appendix 1 hereto.

Az Elektronikus Inform ációszolgáltatás Nemzeti
Program
finanszírozásával és működtetésével
kapcsolatos feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.)
Korm. határozatban a Korm ány felkérte a M agyar
Tudom ányos Akadém iát (a továbbiakban: MTA),
hogy
az
irányítása
alatt
álló
köztestületi
költségvetési
szerv,
az
MTA
Könyvtár
és
Inform ációs Központ közrem űködésével lássa el az
Elektronikus
Inform ációszolgáltatás
Nemzeti
Program m űködtetésével kapcsolatos feladatokat.

The
Governm ent indicated
the Hungárián
Academ y o f Sciences (hereinafter HAS) in
G overnm ent Decision 1079/2012. (III. 28.) on
financing and operádon of related tasks of the
Electronic Inform ation Service National Program
to attend the operation o f related tasks o f the
Electronic Inform ation Service National Program
u nder the control o f his public bodies corporate
budget, with the involvem ent o f the Library and
Inform ation Centre o f the Hungárián Academ y of
Sciences.

A Kbt. 4. §-a értelm ében a m eghatározott
értékhatárokat
elérő
értékű
közbeszerzési
szerződés,
illetve
építési
vagy
szolgáltatási
koncesszió m egkötése érdekében a Kbt. 5-7. §ában ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
közbeszerzési vagy koncessziós eljárást kötelesek
lefolytatni.

A ccording to Article 4 of A ct CXLIII of 2015 on
Public Procurem ent fór the purposes of awarding
public contracts, works or service concessions
with a value equal to or greater than the
thresholds set, the procurem ent procedure or the
concession award procedure under this Act shall
be conducted by entities defined as contracting
authorities in Articles 5-7.
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1. FEJEZET: ELŐFIZETÉS

SECTION 1 SUBSCRIPTION

1.1. Előfizetett termékek

1.1. Subscribed Products

Az Elsevier biztosítja Előfizetőnek jelen szerődés
keretében, annak nem átruházható és nem
kizárólagos jogát,
hogy az 2.
Mellékletben
részletezett
term ékeket
és
szolgáltatásokat
(továbbiakban „Előfizetett Term ékek” ) igénybe
vegye,
és
ezen
Előfizetett Term ékhez
való
hozzáférést biztosítsa a jelen szerződés szerinti
Jogosult Felhasználóinak,

Elsevier hereby grants to the Subscriber the
non-exclusive, non-transferable right to access
and use the products and services identified in
Schedule 2 ("Subscribed Products”) and provide
the Subscribed Products to its Authorized Users
(as defined herein) subject to the terms and
conditions of this Agreement.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi
felhívás,
a
közbeszerzési
dokumentáció és a részletes ajánlat. Bármilyen, a
jelen szerződés és mellékletei közötti eltérés vagy
ellentm ondás
esetén,
a
jelen
szerződés
rendelkezései az irányadók,

The
invitation
to
tender,
the
tender
documentation and the detailed offer arc integrál
parts o f this Agreem ent (Appendix 3). In case of
any differenccs or discrepancies between this
Agreem ent and its appendices, the provisions of
this Agreem ent shall prevail.

1.2. Jogosult Felhasználók / Site-ok

1.2. Authorized Users/ Sit.es

Jogosult
Felhasználói
körbe
tartoznak
az
Előfizetőhöz köthető nappali és levelező tagozatos
hallgatók,
intézmények,
munkaviszonyban
foglalkoztatott
szem élyek
és
kutatók,
és
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban
foglalkoztatott szem élyek és azok alkalmazottai,
akik a 1. sz. mellékletben felsorolt helyszínekhez
(„Helyszínek”)
köthetőek,
továbbá
azok
a
személyek, akik az Előfizető engedélyével az
Előfizető által meghatározott helyszíneken működő
könyvtárak kompuLerállomásairól férnek hozzá az
Előfizetett Term ékhez saját kutatási, képzési vagy
egyéb
nem
kereskedelmi
céllal
(„Bejáró
Felhasználók”).

Authorized Users are the full-time and parttime students, faculty, staff and researchers of
the Subscriber and individuals who are
independent contractors or are employed by
independent contractors o f the Subscriber
affiliated with the Subscriber’s locations listed
on Schedule 1 (the "Sites'') and individuals
using computer terminals within the library
facilities at the Sites permitted by the
Subscriber to access the Subscribed Products
fór purposes o f personal research, education or
other non-corporate use (“W alk in Users”).

1.3 M egengedett felhasználási módok

1.3. Authorized Uses

Az Előfizető és a Jogosult Felhasználói kör:
- beléphet, kereshet, böngészhet és bármit
megtekinthet az Előfizetett Term ékeken
belül;

Each Authorized User and Subscriber may:
- access, search, browse and view
Subscribed Products;

the

- az Előfizetett Term ékek különálló elemeiről
indokolt mértékben, kizárólagosan saját
felhasználására nyomtathat, letölthet, és
tárolhat;

- print, download and store a reasonable
portion o f individual items from the
Subscribed Products fór the exclusive
use of such Authorized User;

- az Előfizetett Term ékekről linkeket helyezhet
el az Előfizető intranet és internet websitejaira, elektronikus oktatócsomagjaiba, ,
háttértárakra és oktatási m enedzsm ent
rendszereibe, és oktatói website-jaira,
azzal, hogy ezen linkek megjelenését,
illetve
az
adott
linkhez
kapcsolódó
állításokatElsevier
indokolt
kérésére
megváltoztatják.

- incorporate
links to
the Subscribed
Products on the Subscriber’s intranet
and internet websites and in elecüronic
coursepacks,
reserves
and
course
managem ent system s and instructor
websites, provided that the appearance of
such
links
and/or
statem ents
accom panying such links will be changed
as reasonably requested by Elsevier;

- tárolhat
külön
folyóiratcikkeket
a
ClinicalKey Előfizetett Term ékek köréből
egy közösségi oldal magánkönyvtárában
kizárólag a Jogosult Felhasználó saját

- store individual jou rn a l articles from the
ClinicalKey Subscribed Products in the
priváté library o f a social networking site
fór the Authorized User’s own personal
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felhasználása céljából;

use only;

- egyénileg m egoszthat külön folyóiratcikkeket
a ClinicalKey Előfizetett Term ékek köréből
egy harmadik fél kollégával kizárólag
tudom ányos
vagy
kutató
munkájuk
előm ozdítása céljából;

- share individual journal articles from the
ClinicalKey Subscribed Products with
third party colleagues individually fór
their scholarly or research use;

- egyénileg m egoszthat külön folyóiratcikkeket
a ClinicalKey Előfizetett Term ékek köréből
korlátozott számú harm adik fél kollégával
m unkacsoportban való részvétel kapcsán
nem kereskedelmi célú platformon vagy
eszközön, kizárólag saját felhasználásra,
ill. tudom ányos vagy kutató munka
céljából;

- share individual journal articles from the
ClinicalKey Subscribed Products with a
limited num ber o f third party colleagues
as part o f an invitation only working
group on noncommercial platforms or
tools, fór personal, scholarly or research
use; and

-

számadatokat, képeket és táblázatokat
használhat fel a ClinicalKey™ internetes
szolgáltatása
segítségével
ClinicalKey
Presentation Maker™ részébe prezentációk
elkészítéséhez mind belső mind külső, ill.
képzési célokra, akár az Előfizető maga
készíti el ezeket, vagy az ő javára jönn ek
létre, feltéve, hogy a Jogosult Felhasználó
engedélyt szerez a ClinicalKey online
tartalm ának ilyen használatára, azon
harm adik féltől, akinek ez tulajdona,
amennyiben szükséges; a prezentáció
m inden egyes példányán megfelelően fel
kell tüntetni a tartalom tulajdonosát;
minden ilyen használat nem kereskedelmi
célú.

- puli figures, images, and tables from the
ClinicalKey™ online service intő the
ClinicalKey Presentation Maker™ fór use
in the creation o f internál or external
presentations and fór training purposes,
by or fór the benefit o f the Subscriber
provided that the Authorized User
obtains permission fór such use of the
ClinicalKey online service content that is
credited to a third-party, from such
third-party, if necessary; each copy o f the
presentation will carry appropriate credit
to the content owner; and all such uses
are non-commercíal.

- nyom tatott vagy elektronikus m ásolatot
nyújthat az Előfizetett Term ékek különálló
elem eiről más Jogosult Felhasználók és a
M egállapodás körén kívül eső kollégák
részére azok tudományos m unkájához
vagy kutatásához; valam int

- provide print or electronic copies of
individual items from the Subscribed
Products to other Authorized Users and
to
third-party colleagues
fór
their
scholarly or research use; and

- hozzáférhet,
kereshet,
böngészhet,
m egtekinthet, kinyomtathat, m ásolhat és
tárolhat
anyagokat
saját
kizárólagos
használatára, illetve az esetben, ha a
Jogosult Felhasználó könyvtáros vagy
inform atikus szakember, úgy más Jogosult
Felhasználó
kizárólagos
használatára
jogosult
bizonyos
cikkeket
és
könyvfejezeteket kölcsönözni 24
órás
hozzáférési
időtartam
m ellett
a
ClinicalKey® online szolgáltatásból feltéve,
hogy azok nem képezik részét az Előfizetett
Term ékeknek
(a
továbbiakban:
„Tranzakció”).

- access, search, browse, view, print, make
electronic copies and store certain
jou rn al articles and book chapters from
the ClinicalKey® online service that are
nőt subscribed to as part o f the
Subscribed Products within the 24-hour
access period fór the exclusive use of
such
Authorized
User
or,
if the
Authorized
User
is
a
librarian/inform ation speciálist, fór the
exclusive use o f another Authorized User
(hereinafter Transaction).

Előfizető jogosu lt nyom tatni és kiadni az előfizetett
példányok fejezetcím eit és az előfizetett term ékek
bárm ely könyvfejezetét annak érdekében, hogy az
ún.
"könyvtárközi
kölcsönzés” keretében
az
Előfizető székhelye szerinti országban található
nem
kereskedelm i
könyvtárak
m egkereséseit
teljesítse.

Th e Subscriber m ay print and deliver journal
articles from Subscribed Titles and, if, any, book
chapters from the Subscribed Products to fulfil
request as part of the practice com m only known
as „interlibrary loan" from non-commercial
libraries located within the same country as the
Subscriber.
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1.4. Előfizetett Termékek használatának korlátai
Hacsak jelen szerődés kifejezetten nem rögzíti, vagy
Elsevier külön írásbeli engedélye nélkül, az
Előfizető és Jogosult Felhasználó intézm ényei nem
jogosultak;

1.4. Restrictions on Use o f Subscribed Products
Except as expressly stated in this Agreem ent or
otherwise permitted in writing by Elsevier, the
Subscriber and its Authorized Users m ay nőt;

rövidíteni, módosítani, lefordítani vagy az
Előfizetett Term ékek meglévő tartalmainak
felhasználásával bármilyen szárm aztatott
anyagot készíteni, kivéve, ha a fenti
eljárásokat annak érdekében alkalmazza,
hogy ezeket a tartalmakat a Jogosult
Felhasználói számára jó l láthatóvá tegye a
képernyőn;

abridge, modify, translate or create any
derivative w ork based on the Subscribed
Products, except to the extent necessary
to make them perceptible on a computer
screen to Authorized Users;

eltávolítani, kitakarni vagy egyéb módon
torzítani bármilyen jognyilatkozatot, egyéb
nyilatkozatot
azoknak
az
Előfizetett
Term ékekben
eredetileg
megjelenő
form ájához képest;

remove, obscure or modify in any way
any copyright notices, other notices or
disclaimers as they appear in the
Subscribed Products;

nagy arányban vagy ism étlődő módon
másolni, visszatartani, forgalmazni vagy az
interneten
terjeszteni
az
Előfizetett
Termékeket,

substantially
or
reproduce,
retain,
disseminate online
Products.

robotokat,
spider-eket,
túlterhelő
programokat,
adathalász eszközöket,
algoritm usokat használni folyamatos és
automatikus keresésekhez, letöltésekhez,
adatkinyeréshez,
deeplinking-hez,
indexeléshez, továbbá a term ék m űködését
megzavarni; vagy

use any robots, spiders, crawlers or
other
autom ated
downloading
programs, algorithms or devices to
continuously
and
automatically
search, scrape, extract, deep link,
index or disrupt the working o f the
Subscribed Products; or

a közösségi média felületein az Előfizetett
Term ékek
bárm ely
külön
részét
kiposztolni.

post
individual
items
Subscribed
Products
networking sites.

Az olyan Jogosult Felhasználó, aki független
szerződéses
munkavállaló,
vagy
annak
alkalm azottja kizárólag a szerződéses kutatásuk
céljából használhatják az Előfizetett Termékeket.

1.5. Szellem i tulajdonjog

systematically
redistribute
or
the Subscribed

from
the
on
social

Authorized
Users
who
are
individuals
independent contractros or are em ployed by
independent contractors m ay use the Subscribed
Products only fór the purposes o f the contracted
research work fór the Subscriber.
1.5. Intellectual Property

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetett
term ékekhez kapcsolódó valam ennyi szerzői és
egyéb jog, illetve védett érdek, az Elsevier illetőleg a
partnerei tulajdonát képezi, melyre figyelem m el az
Előfizető és a Jogosult intézm ényei a jelen
szerződésben
meghatározott
módon
és
terjedelemben jogosultak használni az Előfizetett
Termékeket. Előfizető tudomásul veszi, hogy az
Előfizetett Term ékek jogosulatlan használata vagy
terjesztése az Elsevier-nek és partnereinek anyagi
kárt okozhat.
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The Subscriber acknowledges that all copyright
and any other right or protected interest in and
to the Subscribed Products remain with
Elsevier and its partners, thus Subscriber and
the Authorized User Institutions are only
authorized to use the Subscribed Products in
the m anner and to the extent specified in this
Agreement.
Subscriber acknowledges that
unauthorized use and distribution o f the
Subscribed Products m ay cause financial
dam age to Elsevier and its partners.
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2. FEJEZET AZ ELSEVIER TELJESÍTÉSI
K ÖTELEZETTSÉGE

SECTION 2 ELSVIER ’ PERFORM ANCE
OBLIGATIONS

2.1 Hozzáférés az Előfizetett Term ékekhez

2.1 Access to Subscribed Products

Az
Elsevier
az
Előfizetőnek
és
Jogosult
Felhasználóinak az 2. Mellékletben megjelölt
internetes elérési címen vagy egyéb, a Felek által
közösen meghatározott módon teszi elérhetővé az
Előfizetett Term ékeket jelen szerződés aláírásától
számított 3 napon belül.

Elsevier will make the Subscribed Products
accessible to the Subscriber and its Authorized
Users within 3 days after the signing of this
Agreem ent from the internet address indicated
in Appendix 2 or as m ay be otherwise m utually
determined by the Parties.

2.2 Szolgáltatás minősége

2.2 Quality o f Service

Elsevier mindent megtesz az Előfizetett Term ék
tekintetében a folyamatos minőségi szolgáltatás
nyújtása érdekében és legalább átlagos 98%
készenlét és legalább 2% karbantartási időszakot
fenntartásával arra törekszik, hogy m inimalizálja
az Előfizető és a Felhasználó Intézm ények számára
a szolgáltatásban bekövetkező fennakadásokat és
hogy a lehető legham arabb helyreállítsa
a
szolgáltatást az abban bekövetekző esetleges zavar
vagy a szolgáltatás felfüggesztése esetén.

Elsevier will use reasonable efforts to provide the
Subscribed Products with a quality of service
consistent with industry standards, specifically,
to provide continuous service with an average of
98% up-tim e per year, with the 2% down-time
including scheduled m aintenance and repairs
performed at a time to m inimize inconvenience to
the Subscriber and its Authorized Users, and to
restore service as soon as possible in the event of
an interruption or suspension o f service.

Am ennyiben igazolhatóan az Elsevier rajta kívül
álló okok következtében nem tud az Előfizetőnek és
a Jogosult Felhasználóknak hozzáférést biztosítani
48 órát m eghaladó időtartam ban, úgy az Elsevier
köteles visszatéríteni az Előfizető részére az
előfizetési díj arányos részét. A jelen pont alapján
visszatérítendő díj arányos része akként kerül
megállapításra, hogy Felek a teljes Előfizetési díj
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 m egkezdett nap
egész napnak számit. A jelen bekezdés szerinti
igény érvényesítése nem zárja ki Előfizető jelen
szerződés, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján
fennálló egyéb igényének érvényesíthetőségét.

If, due to causes beyond its reasonable control,
Elsevier is unable to provide the Subscriber and
the Authorized Users with access to the service
fór a period exceeding 48 hours, then Elsevier
shall refund the proportionate am ount o f the
Fees to the Subscriber. The fee to be
proportionately refunded as per this Section
shall be calculated by dividing the full amount
o f the Fees by the num ber o f days when
perform ance is due under the whole term o f the
Contract, and m ultiplying such am ount by the
num ber o f days when no service was available,
noting that each day com m enced by somé lack
o f service shall be accounted fór as a whole day.
The enforcem ent o f said claim herein shall be
w ithout prejudice to the enforcem ent o f any
other claim s under this Agreem ent or relevant
laws.

2.3 Ügyfélszolgálat

2.3 H elpdesk

Az Elsevier az Előfizetőnek és a Jogosult
Felhasználóknak
támogatást
biztosít
az
Ügyfélszolgálaton keresztül, am i online, telefonon
vagy
e-m ailben
érhető
el
hivatali
időben
ünnepnapokon kívül, külön költség nélkül.

Elsevier will provide the Subscriber and its
Authorized Users support through a helpdesk
which can be reached on-line, by telephone and
by email, during official office hours (excluding
recognized holidays) at no additional charge to
the Subscriber.

2.4 Tartalom visszavonása

2.4 Withdrawal o f Content

Az Elsevier fenntartja annak jogát, hogy az
Előfizetett Term ékekből visszavonjon m inden olyan
tartalmat, m ely jogszerűen m ár nem tartozik oda,
illetve alaposan feltételezhető, hogy törvényellenes,
káros, félrevezető vagy jogsértő.

Elsevier reserves the right to w ithdraw from the
Subscribed Products content that it no longer
retains the right to provide or that it has
reasonable grounds to believe is unlawful,
harmful, false or infringing,
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2.5 Adatfelhasználási jelentések

2.5 Usage Data R epotís

A z Elsevier adatfelhasználási jelen tést készít a
Jogosult
Felhasználó
Intézmények
tevékenységéről, és
az
interneten
havonta
elérhetővé teszi azt a Jogosult Felhasználó
Intézm ények alkalmazásában álló könyvtárosok/
adm inisztrátorok részére.

Elsevier will make usage data reports on the
usage
activity
of
the
Authorized
User
Institutions accessible online on a monthly
basis
to
the
librarians/adm inistrators
employed by Authorized User Institution,

3. FEJEZET ELŐFIZETŐ TELJESÍTÉSI
KÖTELEZETTSÉGE

SECTION 3 SUBSCRIBER’S PERFORM ANCE
OBLIGATIONS

3.1 Engedélyezett hozzáférés

3.1 Authentication

Az Előfizetett Term ékekhez való hozzáférés az
Előfizető által a 2. Mellékletben megadott Internet
Protocol (IP) cím ek és/vagy bejelentkezési nevek és
jelszavak és/vagy, legalább két külön hitelesítési
kódot kérő delegált hitelesítési protokollok alapján
történik.
Bejelentkezési
nevek,
jelszavak,
hitelesítési kódok kiadása, vagy egyéb m ódon távoli
hozzáférés
biztosítása nem
megengedett, az
Előfizetett
Term ékekhez
olyan
Jogosult
Felhasználók számára, akik Bejáró Felhasználók.

Access to the Subscribed Products will be
authenticated by the use o f Internet Protocol (“IP”)
address(es) and/or usernames and passwords
and/or a delegated authentication mechanism
requiring at least two different credentials, as
identified on Schedule 2. Distribution
of
usernames, passwords, credentials or otherwise
providing rem ote access to the Subscribed
Products by Authorized Users who are Walk-in
Users is nőt permitted.

3.2 Jogosulatlan belépéstől és felhasználástól való
védelem

3.2 Protection fro m Unauthorized Access and
Use.

Az Előfizető:
megfelelő
intézkedéseket
tesz
annak
érdekében, hogy védelm et biztosítson a
jogosulatlan elérés vagy visszaélések ellen,
az Előfizető vagy harm adik fél részéről,
történjék az akár (a) az Előfizető hitelesítő
adatai
által,
mellyel
elérhetők
az
Előfizetettt
Termékek,
vagy
(b)
az
Előfizetett Term ékek által vagy azokból
szárm azó információk révén;

The Subscriber will:
take appropriate measures to protect
against the misuse or unauthorized
access, whether by the Subsrciber or
any third party, though or to (a) the
Subscriber’s credentials used to access
the Subscribed Products; and (b) the
Subscribed
Products
and/or
information derived therefrom;

- m egfelelően
biztonságos
módon
kezeli,
használja, éri el és ellenőrzi az összes azon
hitelesítő adatot, m elyek az Előfizetett
Term ékek eléréséhez használatosak, ide
értve, de nem csupán erre korlátozva;

m anage identification, use, access and
control o f all credentials used to access
the
Subscribed
Products
in
an
appropriately
secure
manner,
including, bút nőt limited to, by;

- az Előfizetett Term ékek használatát a
Jogosult Felhasználókra korlátozza és
minden Jogosult Felhasználót értesít a
Szerződésben
foglalt
használati
korlátozásokról,
valam int
arról,
hogy
ezeket a korlátozásokat be kell tartaniuk;

limiting access to and use o f the
Subscribed Products to Authorized
Users and notifying all Authorized
Users o f the usage restrictions set forth
in this Agreem ent and that they must
com ply with such restrictions;

- biztosítsa, hogy az Előfizetett Term ékekhez
kapcsolódó bárm ely hitelesítési kód vagy
jelszó kizárólag a Jogosult Felhasználók
részére váljon megism erhetővé, azokat
harm adik fél részére nem szolgáltatják ki;
továbbá,
hogy
minden
Jogosult
Felhasználót értesítenek arról, hogy ne
szolgáltassák ki ezen belépési kódokat
harm adik fél részére;

issuing any passwords or credentials
used to access the Subsrbied Products
inly to Authorized Users, nőt divulging
any passwords or credentials ti aby
third
partym
and
notifying
all
Authorized Users nőt to divulge any
passwords or credentials to any third
party;
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- biztosítson valódi, teljes és pontos IP
cím eket a 2. sz. mellékletben leírtak
szerint, kizárólag Előfizető használatára
(ha van ilyen), (beleértve az adott internet
szolgáltató Elsevier kérésére kiállított erről
szóló írásos igazolását), és automatikusan
értesítse Elsevier-t Előfizető IP címeiben
történt bárm ely változásról,
beleértve
azokat, am elyeket m ár nem kizárólag
Előfizető használ;

providing true, complete and accurate
IP addresses, as identified on Schedule
2, (if any) fór the exclusive use by the
Subscriber (including, if requested by
Elsevier, written confirmation by the
relevant third party internet service
provider)
and
proactively
inform
Elsevier of any changes to
the
Subscriber IP addresses, including the
addresses no
longer being used
exclusívely by the Subscriber;

- a

használaton kívüli hitelesítő adatokat
haladéktalanul kiiktatja és azokat is,
melyek esetlegesen biztonsági kockázatot
jelentenek;

without undue delay, deactivate any
eredentials when no longer needed or
where access presents a security risk;

- irányelveket és eljárásokat vezet be azzal a
céllal,
hogy
biztosítsa
az
Előfizetett
Term ékek törvényes üzleti célokra való
felhasználását,
melyek
összhangban
vannak az itt lefektetett szerződéses
feltételekkel;

im plem ent appropriate policies and
procedures to seek to ensure that all
use o f the Subscribed Products is fór its
legitimate business purposes and in
com pliance
with
all
terms
and
conditions herein;

- a

hitelesítési adatok kezeléséhez saját
tervezetet
vezet
és
tart
fenn
és
kereskedelmi
szem pontból
ésszerű
erőfeszítéseket
tesz
a
számlavezetési
rendelkezések és eljárások követésére,
am elyeket Elsevier időről-időre írásban
közöl az Előfizetővel;

im plem ent and maintain its own
appropriate program fór credentials
m anagem ent abd will use commercially
reasonable efforts to follow the policies
and
procedures
fór
account
m aintenance as m ay be communicated
to the Subscriber by Elsevier from time
to time in writing;

- megfelelő módon ellenőrzi az Előfizetett
Term ékekhez való hozzáférést, valam int a
jelszavakat és hitelesítő adatokat, melyek
az
Előfizetett
Term ékek
hozzáférését
lehetővé teszik és biztosítja, hogy minden
ilyen elérés a Szerződés Feltételeinek
megfelel; továbbá

on an appropriate basis, review access
to the Subscribed Products by its
passwords or credentials used to
access the Subscribed Products to
ensurethat
such
access
was
in
com pliance
with
all
terms
and
conditions herein; and

- amennyiben
tudom ására jut,
hogy az
Előfizetett Term ékeket bárki engedély
nélkül használja, haladéktalanul értesítse
erről az Elsevier -t, és megtegye a
szükséges intézkedéseket a jogosulatlan
használat megszüntetésére, és további
hasonló esetek kiküszöbölésére.

prom ptly upon becoming aware o f any
unauthorized use o f the Subscribed
Products, inform Elsevier and talce
appropriate steps to end such activity
and to prevent any recurrence.

Az Előfizetett Term ékek jogosulatlan használata
esetén az Elsevier felfüggesztheti a term ékekhez
való hozzáférést, és/vagy kérheti, hogy az Előfizető
és az Intézm ények felfüggesszék a term ékekhez
való hozzáférést azon a belépési helyszíne(ke)n,
ahol a jogsértő belépést regisztrálták. A z Előfizető
nem tartozik felelősséggel az Intézm ények általi
jogosulatlan term ékhasználat miatt mindaddig,
m íg be nem bizonyosodik, hogy Előfizető szándékos
m agatartásával lehetővé tette vagy engedélyezte a
jogosulatlan hozzáférést az arra figyelm eztető
értesítés kézhez vétele után. Az Előfizető felel a
jelen szerződés feltételeinek betartásáért egy
h arm adik fél szolgáltató vonatkozásában, akit

In the event o f any unauthorized use o f the
Subscribed Products, Elsevier m ay suspend the
access and/or require that the Subscriber and
relevant Institution(s) suspend the access from
where the unauthorized use occurred upon
notice
to
the
Subscribe
and
relevant
Institution(s). The Subscriber will nőt be liable
fór unauthorized use o f the Subscribed
Products by any Authorized Users provided that
the unauthorized use did nőt result from the
Subscriber’s
own
negligence
or
wilful
m isconduct and that the Subscriber did nőt
perm it such unauthorized use to continue after
having actual notice thereof. The Subscriber
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Előfizető bízz meg, különös tekintettel, amennyiben
ilyen harm adik fél szolgáltató IP cím eket biztosít és
kezel.

will be responsible fór the adherence to the
terms and conditions o f this Agreem ent by a
third party providerthe Subscriber engages, in
particular, if such third party provider supplies
and manages IP addresses.

Az Előfizető köteles tájékoztatni a jogosult
felhasználó
intézm ényeket
jelen
szerződés
feltételeiről, és egyben köteles mindent megtenni
annak érdekében, hogy a jogosult felhasználó
intézm ények részéről jogosulatlan belépést és
felhasználást megakadályozza.

The Subscriber is obliged to inform the
Authorized User Institutions about the terms of
this Agreement, and alsó obliged to make best
efforts to protect from Unauthorized Access and
Use by the Authorized User Institutions and
their Authorized Users.

3.3 Szankciók betartása

3.3. Compliance with Sanction Laws

Elsevier fenntartja a jogot, hogy megtagadja a
hozzáférést az Előfizetett Termékekhez, bármely
szem ély vagy entitás tekintetében, aki el van tiltva
ilyen hozzáféréstől valamely hatályos szankció vagy
em bargó alapján.

Elsevier reserves the right to deny access to the
Subscribed Products to any person or entity
who is prohitaited from receiving such access
based
on
any
applicable
sanctions
or
embargoes laws.

3.4. Biztonsági követelmények

3.4. Security requirements

Előfizető kijelenti, hogy rendelkezik dokumentált
eljárásokkal
és
irányelvekkel,
amelyek
adminisztratív, fizikai és technikai védőfunkciót
látnak el és relevánsak az elérés használata,
vesztesége, módosítása, nyilvánosságra hozatala,
tárolása,
megsemmisülése
vagy
ellenőrzése
szem pontjából - és melyeket felülvizsgál, szükség
esetén tesztel és megújít. Az irányelvek és előírások
a szabványoknak megfelelnek és összhangban
vannak a vonatkozó törvényekkel. Előfizető vállalja,
hogy haladéktalanul értesíti Elsevier-1, ha úgy véli,
hogy az itt közölt bizalmas inform ációk titkosságát
vagy biztonságát megszegték és együttm űködik az
Elsevier ésszerű
kérelmével,
hogy megfelelő
lépéseket tegyen a szabálysértés megszüntetését
illetően,
valam int
az
újbóli
előfordulás
m egakadályozása érdekében.

Subscriber agrees that the Subscriber will have
in piacé documented policies and procedures
which will be reviewed and if appropriate, tested
and updated, covering the administrative,
physical and technical safegurads in piacé and
relevant to the accessm usem loss, alteration,
disclosure, storage, destruction and control of
information and which are measured against
objective
standards
and
Controls.
Such
program shall comply with all applicable laws.
The Subscriber shall prom ptly notify Elsevier if
it determines that there has been a breach of
the
confidentiality
or
security
of
any
confidential information provided hereunder
and cooperate with Elsevier’s reasonable
requests surrounding such breach including
taking appropriate steps to end such activity
and to prevent any recurrence,

4.
FEJEZET
DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

SECTION 4.
FEES AND PAYM ENT TERMS

A Vezető Intézm ény köteles m egfizetni a 236 623 6
előfizetési díjat (a továbbiakban Előfizetési díj) az
Elsevier felé egy részletben a számla kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül, figyelem m el a
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben, a Ptk. 6:130.
§ (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.

The Lead Institution shall pay to Elsevier the fee
o f € 236 623
(hereinafter the "Fees”) in one
am ount within thirty days (30) from the date of
the receipt o f the invoice; by virtue of PPA 135 (1),
(6), the Civil Code 6:130 (l)-(2 ).

A késedelm es fizetésből eredő esetleges költségek
Előfizetőt terhelik.

Subscriber shall bear any and all costs due to laté
pay ment.

Előfizető az előfizetési díj teljes összegét banki
átutalás
útján
egyenlíti
ki
az
Elsevier
bankszámlájára,

Subscriber shall pay the full am ount o f the Fees
in way o f transfer to Elsevier’s bank account.

A számla kiállítása és a kifizetés pénzneme euró,
melyre figyelem m el az árfolyam változással járó

The currency o f the invoice and paym ent shall be
EUR, the risk of any corresponding currency
fluctuation shall entirely be borne by Subscriber.
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kockázatokat
viselni.

teljes

egészében

Előfizető

köteles

Jelen szerződés alapján Előfizető lemond minden
olyan jogosultságáról, amely szerint bármikor,
bárm ilyen jogh atóság alapján bármely összeget
bárm ilyen más valutában egyenlítené ki, mint ami
jelen megállapodás záradékban szerepel.

Subscriber waives any right it m ay have at any
time in any jurisdiction to pay any sum under
this Agreem ent in a currency unit other than that
in whiclt it is expressed to be payable under this
clause.

Am ennyiben a számla nem megfelelően kerül
kiállításra, úgy Előfizetőnek 15 napja van írásban
jelezn i kifogásait.

In case o f the invoice is nőt correct, or any
obligatory data is m issing Subscriber has 15 days
fór noticing in writing its objections.

Felek a szerződés teljesítésének a jelen szerződés II.
pont 2.1. alpontjában foglalt feltétel teljesülését
tekintik. Előfizető köteles a Kbt, 135. §-a alapján a
szerződésszerű teljesítéstől számított 15 napon
belül a teljesítési igazolást kiállítani. A számlák
esedékessége a szám la kézhezvételétől számított 30
nap, A kifizetések során a Polgári Törvénykönyv
6:130. § (l)-(2 ) bekezdésére figyelem m el kell
eljárni. A fizetési késedelem esetén az Elsevier
jogosu lt a m agyar Ptk, szerinti késedelm i kamat
felszámítására.

Parties state that the performance is contractual
as if the term in II. 2.1. is realized. Subscriber
shall
make
a
written
declaration
on
acknowledgem ent o f the contractual performance
o f the contract (certification o f performance)
within 15 days from the date o f the performance
according to PPA Article 135. The invoice is due
nőt later than 30 days from the date o f the receipt
o f the invoice. The Subscriber shall make
paym ent according to Section 6:130 (l)-(2 ) o f the
Civil Code. In case o f defanlt in paym ent Elsevier
is entitled to charge default interest, and flat-rate
reeovery costs according to the Hungárián Civil
Code,

Előfizetőt letelepedési helye szerinti, helyi ÁFA
kötelezettség terheli, kivéve, ha Előfizető külföldi
releváns üzleti szem élynek (relevant business
person) minősül, és biztosítja Elsevier számára ÁFA
azonosítószámát.
Előfizető
vállalja,
hogy
haladéktalanul értesíti Elsevier-t, amennyiben
változás áll be ÁFA azonosítószám ában vagy ÁFA
státuszában. Elsevier megfizettethet Előfizetővel
minden ÁFÁ-t, bírságot, büntetést, kamatot vagy
bárm ely egyéb költséget, am ely Elsevier-t Előfizető
nem
m egfelelő
ÁFA
tájékoztatása
eredm ényeképpen terhelheti.

The Subscriber will be charged local value added
tax (VAT), based on the Subscriber’s piacé o f
establishment, unless the Subscriber is a foreign
relevant business person and provides to Elsevier
its VAT Identification Number. Th e Subscriber
will prom ptly notify Elsevier of any changes to its
VAT Identification Num ber or VAT status.
Elsevier m ay charge the Subscriber any VAT,
fines, penalties, interest and other costs that
Elsevier m ay incur as a result o f incorrect VAT
information.

A szerződő felek kijelentik, hogy az előfizetési díj
magában foglalja az összes szolgáltatási díjat, amit
az Elsevier az Előfizető felé nyújt, valam int az
Elsevier valam ennyi költségét és hasznát. Az
Elsevier az Előfizetési díjon felül jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben semmilyen további
díjat,
költséget
nem jogosu lt Előfizető
felé
érvényesíteni.

Parties state that the Fees include all services fór
the Subscriber by Elsevier and alsó all expenses
and benefits o f Elsevier. Therefore Elsevier shall
n őt be entitled to charge any additional fees
related to the Agreement.

SECTION S TERM

5. FEJEZET M EGÁLLAPODÁS TAR TAM A
5 .1 Időtartam

5,1 Term

A szerződés a m egkötésekor lép hatályba és 2020.
decem ber 31. napjáig tartó határozott időre jön
létre. A határozott idő lejártát megelőzően a jelen
Szerződés rendes felm ondással nem szüntethető
meg.

This Contract will become effective as o f its
conclusion and will be valid fór a limited period of
time until the 3151 day o f D ecem ber 2020. The
A greem ent shall nőt be term inated by ordinary
notice prior to the expiry o f the limited period
defined hereunder.
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5.2 Rendkívüli felm ondás

5.2 Extraordinary terminaíion

Jelen szerződést bármelyik fél írásos formában a
szerződésszegésről való tudom ásszerzést követő 45
napon belül azonnal hatállyal felmondhatja,
amennyiben a másik fél lényeges kötelezettségét
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, és azt a bejelentéstől
szám ított 30 napon belül nem képes orvosolni.

Either party may terminate this Agreem ent upon
nőt less than forty-five (45) days’ prior written
notice in the event o f a material breach committed
either wilfully or due to gross negligence under
this Agreem ent and if the breaching party fails to
remedy such breach within thirty (30) days of
receipt o f the notice o f the breach.

6. FEJEZET GARANCIÁK ÉS JÓTÁLLÁS

SECTION 6 WARRANTIES AND
INDEM NITIES

6.1 Garanciák

6.1 Warranties

A z Elsevier szavatolja, hogy az Előfizetett Term ékek
jelen
Megállapodás szerinti használata
nem
jogsértő
semmilyen
harmadik
fél
szellemi
tulajdonjogaira
nézve,
továbbá
harmadik
szem élynek az Előfizetett Term ékek tekintetében
nincs olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti
felhasználás módját és terjedelmét bármilyen
módon akadályozná vagy korlátozná.

Elsevier warrants that use o f the Subscribed
Products in accordance with the terms and
conditions herein
will
nőt infringe
the
intellectual property rights o f any third party,
and that no third party has any right in or to
the Subscribed Products that would impede or
restrict the manner and extent o f use under this
Agreement.

6.2 Jótállás

6.2 Indemnities

Az Elsevier jótáll és minden kártérítési felelősség
alól mentesíti az Előfizetői és annak Jogosult
Felhasználóit bárminemű veszteség, kár, költség,
kártérítési felelősség és díj felmerülése esetén
(ideértve a megfelelő mértékig kiszabott ügyvédi
díjakat is), melyek egy harm adik fél azon
bejelentéséből
erednek,
miszerint
Előfizetett
Term ékek jelen Megállapodás szerinti használata
az ő szellem i tulajdonjogaikat sérti. Bármely ilyen
bejelentés vagy követelés esetén az Előfizető
haladéktalanul értesítést leüld és együttm űködik az
Elsevier -rel. Az Elsevier jótállási kötelezettsége e
Megállapodás lejártával is fennmarad.

Elsevier will indemnify, defend and hold
harmless the Subcriber and its Authorized
Users from and against any loss, damage, costs,
liability and expenses (including reasonable
attorneys' fees) arising from or out o f any thirdparty action or claim that use of the Subscribed
Products in accordance with the terms and
conditions herein infringes the intellectual
property rights of such third party. If any such
action or claim is made, the Subscriber will
prom ptly notify and reasonably cooperate with
Elsevier. This indem nity obligation will su ívive
the termination o f this Agreement.

6.3 Lem ondás

6.3 Disclaim er

A jelen m egállapodásban rögzített garanciális és
jótállási kötelezettségeken, valam int a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeken felül az előfizetett
term ékeket
„jelen
állapotukban”
(„as
is”)
biztosítják, Elsevier és partnerei azokra és a jelen
szerződésre tekintettel biztosított bármely adatra,
dokum entációra vagy anyagra további garanciákat
nem vállalnak, és minden kártérítési felelősség alól
mentesek, ideértve egyebek közt a termékekben
előforduló esetleges hibákat, pontatlanságokat,
hiányokat és defektusokat,
illetve az azok
forgalm azhatóságával vagy kellékszavatosságával
kapcsolatos bárm ely panaszt.

Except
fór
the
express
warranties
and
indem nities stated herein and to the extent
permitted by applicable law, the subscribed
products are provided „as is” and Elsevier and its
suppliers expressly disclaim all warranties and
represantations o f any kind with regard to the
subscribed products and any other data,
documentation
or
materials
provided
in
connection with this agreem ent including bút nőt
limited to any errors, inaccuracies, omissions, or
defects contained therein, and any implied or
express w arranty as to merchant ability or fitness
fór a particular purpose.

6.4 Korlátolt felelősség

6.4 Lim itation o f Liability

A jelen szerződésben rögzített garanciális és
jótállási kötelezettségein, valam int a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségein felül az Elsevier és

Except fór
the express warranties
and
indem nities stated herein and to the extent
permitted by applicable law, in no event shall
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partnerei semmilyen körülmények között nem
tehetők felelőssé semmilyen közvetett, közvetlen
vagy büntetőjogi kárért, ideértve egyebek közt
bármilyen
adatvesztést,
üzletleállást
vagy
profitvesztést,
m ely
jelen
szerződéssel
összefüggésbe hozható vagy attól függetlenül lép
fel, illetve túllépi az Előfizetési díj mértékét.

Elsevier or its affiliates be liable fór any direct
or indirect, incidental, special, consequential or
punitíve damages including, bút nőt limited to,
loss o f data, business interruption or loss o f
profits, arising out o f or irrespective o f this
Agreement, or which would exceed the sum of
the Fees.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Előfizető According to PPA Article 143 pár 3 the Subscriber
shall be entitled to and at the same time shall be
jogosu lt és egyben köteles a szerződést felm ondani
- ha szükséges olyan határidővel, am ely lehetővé bound to terminate the agreem ent - where
teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata necessary, giving a period of notice which makes
it possible fór him to arrange fór the carrying out
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
o f his duty according to the contract - if
a) az Elsevier -ben közvetetten vagy közvetlenül
25% -ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valam ely olyan jogi személy vagy szem élyes joga
szerint jogképes szervezet, amely nem felel m eg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában m eghatározott
feltételeknek.

a) any legal person or any entity having legal
personalíty nőt com plying with the stipulations
set out in Article 62 para. 1 point k) acquires
directly or indirectly a share exceeding 25% in
Elsevier;

b) az Elsevier közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben szem élyes jo ga szerint
jogképes szervezetben, amely nem felel m eg a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

b) Elsevier acquires directly or indirectly a share
exceeding 25% in any legal person or any entity
having personality nőt com plying with the
stipulations set out in Article 62 para. 1 point k),

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti felm ondás esetén az Elsevier a szerződés
m egszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Parties state that in case o f termination according
to the PPA Article 143 para. 3, Elsevier is entitled
to get the fair reward fór his service provided prior
to the termination.

7. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

SECTION 7 GENERAL PROVISIONS

7.1 Vis maior

7.1 Force Majeure

Nem tekintendő jelen Megállapodás m egszegésének
bárm ely Félnek olyan elemi káresethez köthető
elégtelen teljesítése, mely rajta kívül álló okokból
keletkezik (egyebek közt: háború, sztrájkok,
özönvizek,
áramszünetek,
távközlésiés
internetkapcsolat leállásai, bármilyen hálózati vagy
szerverkárosodás, -megsemmisülés).

Neither party’s delay or failure to perform any
provision o f this Agreem ent as a result of
circum stances beyond its control (including,
bút nőt limited to, war, strikes, fires, floods,
power failures, telecom m unications or Internet
failures or dam age to or destruction o f any
network facilities or servers) shall be deemed a
breach o f this Agreement.

7.2 Részleges érvénytelenség

7.2 Severability

Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése
érvénytelenné válna, úgy e körülm ény az érvényes
részeket
nem
érinti
kivéve,
ha
felek
a
m egállapodást az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg. Az érvénytelen részt úgy kell
értelmezni, ahogyan az a szerződéskötő felek
eredeti akarata szerint érthették, figyelem m el a
törvényes korlátokra.

Should one or several clauses o f this contract be
or become invalid, the validity o f the other clauses
will nőt be affected unless the parties would nőt
have concluded the contract without the invalid
part. The invalid clause w ill be reinterpreted so as
to achieve Ihe originally intended purpose - as
long as legally acceptable.
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7.3 Teljességi záradék

7.3 Bntire Agreem ent

Jelen Megállapodás a Felek közötti m egállapodások
teljes körét felöleli, egyben helyébe lép és felülír
bárm ely korábbi vagy egyidejűleg létrejött írás
vagy szóbeli Megállapodást, megegyezést, ajánlatot
és üzleti megrendelés rendelkezéseit, mely a Felek
közön a szerződéses tartalom mal kapcsolatban
létrejött.

This
Agreem ent
contains
the
entire
understanding and agreem ent o f the parties
and replaces and supersedes any and all prior
and
contem poraneous
agreements,
Communications, proposals and purchase
orders, written or oral, between the parties with
respect to the subject matter contained herein.

7.4 Megállapodás módosítása

7.4 Modification

Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban a Kbt.
141. §-ában foglaltakra figyelemmel és a Polgári
Törvénykönyv (2013, évi V. törvény, továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései alapján módosíthatják,

No modification, am endm ent or waiver of any
provision o f this Agreem ent will be valid unless
in writing and signed by the parties under the
conditions set forth in PPA Article 141. and the
Civil Code (Act V o f 2013).

7.5 Átruházás

7.5 Assignmerü

Az Előfizető nem terhelheti vagy ruházhatja ót a
jelen szerződés alapján fennálló bármely jogát vagy
kötelezettségét
kivéve,
amennyiben
erre
vonatkozóan az Elsevier előzetes írásos engedélyét
kikéri. Az Elsevier méltányolható esetekben jelen
bekezdés szerinti írásos engedélyét nem tagadhatja
m eg Előfizetőtől. A jelen bekezdés szerinti jog-,
illetve kötelezettség-átruházás során is figyelemmel
kell lenni a Kbt. 141. §-ábaii foglaltakra.

The Subscriber will nőt assign, transfer or
license any o f its rights or obligations under this
Agreem ent unless it obtaíns the prior written
consent o f Elsevier, which consent shall nőt be
unreasonably withheld. In the event o f any
assignm ent o f rights or delegation o f duties PPA
Art. 141 shall be taken intő consideration.

7,0 Adatvédelem

7.6 Prívacy

Az Elsevier az Előfizető előzetes írásos engedélye
nélkül nem adhat ki sem milyen szem élyes
inform ációt a Jogosult Felhasználókról semmilyen
nem -parlneri státuszú harm adik félnek, kivéve (i)
adott szolgáltatóknak Elsevier részére feladatuk
ellátásához szükséges mértékben a jelen szerződés
támogatása céljából; (ii) indokolt esetben biztonsági
kérdések, csalás vagy egyéb jogi természetű
probléma elhárítása érdekében; továbbá (iii)
am ennyiben az Előfizetett Term ékeket egy másik
társaság szerzi meg, vagy nem a jelen szerződésben
meghatározott célnak megfelelően használják.

Elsevier shall nőt, without the prior written
consent o f the Subscriber, transfer any
personal information o f any Authorized Users to
any
non-affiliated
third
party,
except
(i) to applicable service providers to the extent
necessary to perform their functions fór
Elsevier in support o f this Agreement; (ii) where
reasonably necessary to address security,
safety, fraud or other legal issues; and (iii) if the
Subscribed Products are acquired by another
company, or used fór any purpose other than
as deseribed in this Agreement,

7.7 Értesítések

7.7 Notices

Bárm ely jelen M egállapodáshoz köthető értesítést
írásban kell közölni és a cím zett Fél részére a fent
megjelölt cím ekre eljuttatni, illetve az értesítendő
Fél által megadott em ail cím re továbbítani.

All notices given pursuant to this Agreem ent
will be in writing and delivered to the party to
whom such notice is directed at the address
specified above or the or electronic m ail address
as such party shall have designated by notice
hereunder.

Az Előfizető értesítési címe: Magyar Tudom ányos
Akadém ia
Könyvtár és Inform ációs Központ
(székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.)

Postai address the Subscriber: Library and
Information Centre o f the Hungárián Academ y of
Sciences (seated at 1 Arany János u. Budapest,
1051).

A z Előfizető fő kapcsolattartói:
Urbán Katalin
tel: +36 1 4116325
email: urban.katalintoikonwtar.mta.hu

Subscriber’s main contact person is as follows:
Katalin Urbán
phone: +36 1 4116325
email: urban.katalinfr/konvv tar.mta.hu
12
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Az
Elsevier
értesítési
címe:
Amsterdam, 1043NX Hollandia
A z Elsevier fő kapcsolattartói
name: Maja Onyskow
tel: +31 (20) 48 53 989
email: m.onyskow@elsevier.com

Radarweg

29,

Postai address o f Elsevier: Radarweg
Amsterdam, 1043NX Hollandia
Elsevier’s main contact person is as follows:
name: Maja Onyskow
tel: +31 (20) 48 53 989
email: m .onyskow@elsevier.com

29,

7.8 Titoktartás

7.8. Confidentiality

Az Előfizető és annak alkalmazottai, tisztviselői,
igazgatói és egyéb megbízottai kötelesek a jelen
Szerződés pénzügyi és kereskedelmi feltételeit
üzleti titokként kezelni, azokat csakis az Elsevier
előzetes írásos beleegyezésével adhatják tovább
bármilyen nem kapcsolódó vállalkozás részére,
illetőleg olyan esetben, ahol ezt jelen Megállapodás
pénzügyi és kereskedelmi kikötései megkövetelik.
Elsevier ilyen információt (i) adott szolgáltatóknak
feladatuk ellátásához szükséges mértékben a jelen
szerződés tám ogatása céljából; továbbá (ii) indokolt
esetben biztonsági kérdések, csalás vagy egyéb jogi
természetű probléma elhárítása érdekében adhat
ki.

The Subscriber and its employees, officers,
directors
and
agents
will
maintain
as
confidential and nőt disclose to any nonaffiliated third party without Elsevier ’s prior
written consent or except as required by law the
fínancial terms and com m ercial conditions o f
this Agreement. Elsevier m ay only disclose such
information (i) to applicable service providers to
the extent necessary to perform their functions
in support o f this Agreem ent and (ii) where
reasonably necessaiy to address security,
safety, fraud or other legal issues

Kivételt képez ez alól, hogy nem korlátozható vagy
nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan
adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá
esik. További kivételt képez a jelen bekezdésben
foglaltak alól Előfizető Kbt. 37. §-ában és 38. §ában
m egállapított
közzététellel
és
adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei.

The disclosure o f data subject to data supply and
information obligation specified in a separate act
o f legislation pertaining to data o f public interest
and data publicised in the public interest may nőt
be restricted or prohibited by invoking business
secrecy. A further exception to the above is
Subscriber’s duties concerning public disclosure
and provision o f data as laid down in PPA Árts.
37-38

7.9 Szerződéskötés

7.9 Execution

Jelen M egállapodás és annak bárm ely kiegészítése
csak a m indkét fél által aláírt papíron vagy más
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással
érvényes, mely aláírások az eredeti aláírásokkal
m egegyező módon kezelendők.

Th is Agreem ent and any amendm ent t hereto
may be executed via counterparts, and
signatures exchanged by facsimile or other
electronic m eans are effective to the same
extent as original signatures.

7.10 Elsődleges szövegérvény

7.10 Prevailing Translation

Bármely,
a jelen
M egállapodás
feltételeiben
található
ellentmondás,
következetlenség,
félreérthetőség vagy eltérés esetén - mely a
M egállapodás angol és magyar nyelvű változata
között áll fenn - az angol nyelvű szöveg élvez
elsőbbséget

In the event o f any conflict, inconsistency,
am biguity or difference between the terms and
conditions in the Hungárián and English
version o f the Agreem ent, the English language
text shall take precedence.

7.11 Nyilvánosság

7.11 Publicity

Felek
megállapodnak,
hogy
a
másik
fél
felhasználhatja a nevét és kapcsolódó védjegyeit
referencia
megadása
céljából
ügyfél/szerződő
partner részére, ill. reklám és prom óciós célokra.
Továbbá, rögzítik, hogy amennyiben a másik fél
sajtónyilatkozatot ad ki, vagy nyilvános bejelentést
tesz jelen szerződésre vonatkozóan, ezt csak a
másik
fél
felülvizsgálati
jogának

The parties agree that the other party may use
its nam e and associaled m arks fór purposes of
client/contractor references, advertising or
prom otional cam paigns. The parties agrec that
the other party m ay issue a press release or
m ake a public announcem ent regarding this
Agreem ent subject to the other party’s right to
review and prior approval o f the relevant
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figyelem bevételével, és adott sajtónyilatkozat vagy
bejelentés vonatkozó részének, amely utalást
tartalmaz a nevére vagy védjegyeire csak előzetes
hozzájárulásával teszi, am ely felülvizsgálatot vagy
hozzájárulást
nem
lehet
indokolatlanul
visszatartani vagy késleltetni.

portions o f such release or announcement
containing reference to its name or marks,
which review and approval will nőt be
unreasonably withheld or delayed.

7.12 Meghatalmazás

7.12 Pow er o f Attom ey.

A Vezető Intézmény szavatolja, hogy a Jogosult
Felhasználók elism erik és nyugtázzák, hogy a
Megállapodás feltételei kötelezőek rájuk nézve,
különösen, de nem kizárólag a Megállapodásban
foglalt
szolgáltatások
hozzáférésének
és
használatának korlátozásaira vonatkozólag.

The Lead Institution represents and warrants
that
the
Authorized
User
Institutions
acknowledge and agree to be bound by the terms
and conditions o f the Agreement, including bút
nőt limited to the restrictions on access to and
use o f the services as set forth in the Agreement.

7.13 Irányadó jo g

7.13 G ovem ing Law

A jelen szerződésre a m agyar jo g irányadó. A jelen
szerződés egym ásnak mindenben megfelelő magyar
és angol nyelvű változatban készült

The governing laws o f this A greem ent shall be the
Hungárián law. This Agreem ent has been
prepared in a Hungárián and an English version
fully corresponding to each other.

7.14 Az Elsevier tudom ásul veszi, hogy a jelen
M egállapodás közbeszerzési eljárás keretében kerül
megkötésre, melyre figyelem mel Felek kötelesek a
teljesítés során a Kbt, vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.

7.14 Elsevier hereby accepts and recognizes
this Agreem ent as regulated by the relevant
sections o f the Public Procurement Act,
therefore the Parties shall act in compliance
with the pertaining provisions of the PPA in the
course o f performance.

Elsevier köteles a jelen szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Előfizető számára megism erhetővé tenni. Elsevier a megism erhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége
m ellett- a jelen Szerződés időtartam a alatt írásban
köteles
tájékoztatni
Előfizetőt
minden,
a
tulajdonosi
szerkezetében
bekövetkezett
változásról. Jelen inform ációkat az Előfizető köteles
bizalmasan kezelni. Elsevier a jelen szerződés
teljesítésének
teljes
időtartam a
alatt
haladéktalanul írásban köteles Előfizetőt értesíteni
a Kbt. 43 § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

Elsevier is obliged to reveal its structure of
ownership to the Subscriber during the full
period of performance o f the contract. Elsevier
- as part of its duty of such disclosure - shall
notify Subscriber o f any changes to its
structure o f ownership. This information shall
be treated as confidential by the Subscriber.
During the full period o f performance of the
Agreement, Elsevier shall notify the Subscriber
in writing without delay o f the transactions
according to PPA Article 143 para. 3.

Elsevier a szerződés teljesítése során nem fizethet
ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,
és m elyek az Elsevier adóköteles jövedelm ének
csökkentésére alkalmasak.

Any cost incurred in relation to a com pany nőt
being in compliance with the stipulations set
out in PPA Article 62 para. 1 point k) and which
may be used fór reduction of Elsevier ‘s taxable
income, shall nőt be paid or charged by Elsevier
in the context o f the perform ance o f the
contract;

A jelen szerződés teljesítése során a Kbt. 138. §-tól
a
Kbt.
141.
§-ig
terjedő
rendelkezések
értelemszerűen irányadók.

During the period o f performance o f the
Agreem ent the provisions from PPA Article 138
to Article 141 are normative according to
meaning.

Elsevier
a
jelen
szerződés
aláírásával
m eghatalm azást ad arra, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Elsevier -re vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Elsevier having his fiscal domicile in a foreign
country shall be bound to attach to the contract
an authorization stating that data concerning
the successful tenderei- m ay be acquired by the
Hungárián National Tax and Customs Authority
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directly from the com petent tax authorily o f the
successful tenderer's fiscal domicile, without
using the legal aid service established between
countríes.
Ezúton tanúsítjuk, hogy a szerződő Felek aláírták
jelen Megállapodást saját törvényesen
kijelölt
M eghatalm azottaik révén. A Megállapodás a lenti
dátum napjától érvényes.

In witness whereof, the parties have executed
this Agreem ent by their respective, duly
authorized representatíves as o f the date below
written.

Amsterdam,

Budapest, 2020.03.23.

B

-Elsevier B.V.
by Gino Jlgdarweg 29

Library and Inform ation Centre ó f the
Hungárián Academ y o f Sciences /
MTA Könyvtár és Inform ációs Központ
repr./képv.: Dr. Monok István főigazgató
.

represented
Executive Vice President R eseai1:04í)lt!N iX iiAm St6rQ 3m

sa!es

\

as Subscriber / E lő fizető ,

Netherlands

as Supplier / Szolgáltató

J (y. ^1

financial countersign / pénzügyi ellenjegyző

Appendices:
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Előfizetett Term ékek
2. sz. melléklet: Jogosult felhasználók listája
3. sz. melléklet: Közbeszerzési dokum entum ok
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1. sz. m elléklet / appendix 1:
Előfizetett Term ékek / Subscribed products:

Subscribed Products - p u b lis h e r

Access

ClinicalKey® - E ls e v ie r Inc.

c lin ic a lk e y .c o m
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2. sz. melléklet/ appendix 2:
Jogosult felhasználók listája / List o f Authorised User Institutions

Elsevier - ClinicalKey

■

ECR num ber

Intézmény

Insitution

1

E C R -10089416

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Országos Egészségtudományi
Szakkönyvtár

National Healthcare Service Centre
National Health Science Library

2

ECR-245651

Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház

Szent György University Teaching
Hospital o f Fejer County

3

ECR-458503

Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézel

Gottsegen György Hungárián lristitute of
Cardioiogy

4

ECR-677226

Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ

Medical Centre, Hungárián Defence
Forces

5

ECR-542347

Nemzeti Népegészségügyi Központ

National Center fór Public Health

6

ECR-409235

Országos Gyógyszerészeti és
Élelm ezés-egészségügyi Intézet

National Institute o f Pharmacy and
Nutrition

7

E C R -3 1828035

Országos Mentőszolgálat

National Arnbulance Service

8

ECR-245584

Semmelweis Egyetem

Sem m elweis University

9

E C R -1086842

Szabolcs-Szatm ár-Bereg-M egyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Szabolcs-Szalm ár-Bereg County
Iio sp ita ls and University Hospital

10

ECR-367457

Szegedi Tudom ányegyetem

U niversity o f Szeged

11

ECR-24S659

Szent Borbála Kórház

St. Borbála Hospital

12

ECR-480255

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Balassa János Hospital
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3. sz. melléklet/ appendix 3:
Közbeszerzési dokum entum ok / Tender Documentation

A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokum entum ok a jelen szerződéssel együttesen
értelmezendőek, és alkalm azandóak függetlenül attól, hogy azok fizikai értelem ben a jelen szerződés
m ellékletét képezik-e. /
All docum ents created in the course o f this Public Procurem ent Procedure shall be construed jointly
with this Agreement, and shall be applicable irrespective o f being attached as an Appendix to this
Agreem ent or nőt,
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