135/2018-EISZ

LICENCE AG R EEM EN T GRANTING
LICENCE TO ACCESS INCITES
BIBLÏO M ETR ICS SO FTW ARE

IN CITES T U D O M Á N Y A ET R IA I
S ZO FTV ER R EL Ö SSZEFÜ GGŐ
FELH AS ZN Á LÁ S I JO G O K
B IZTO S ÍTÁ SÁ R A IRÁNYULÓ
FELH ASZN Á LÁ SI SZER ZŐ D ÉS
A jelen m egállapodás létrejött az

This agreem en t is entered by and
between the

MTA K önyvtár és Inform ációs
Központ
(továbbiakban m int Felhasználó)

Library and Inform ation Centre of
the Hungarian A ca d e m y of Sciences
(hereinafter referred to as User),

székhelye: 1051 Budapest, A rany János
u. 1.
Adószám : 153 00289-2-41
B an k szám laszám : 1 0 0 3 2 0 0 0 -0 0 3 2 2 9 4 6 -

Seat: A rany János u . l , Budapest, 1051
Tax number: 1 5 3 0 0 289-2-41
Bank Account No.: 1 0 0 3 2 0 0 0 -0 0 3 2 2 9 4 6 -

00000000

00000000

képviseli: Prof. Monok István DSc

represented by Prof. István Monok DSc

és

and

a C larivate Analytics (US) LLC
(a továb biakb an m int Jogtulajdonos)
székhelye: 1500 Spring Garden St,
Philadelphia, Pennsylvania, USA 19130
Bank szám laszám : 3 0 0 -29 5-3
Sw ift code: HATRUS 44
Adószám : 2 3 -1 5 6 9 1 1 7
képviseli: Jonathon Staszew ski, Vice
President FP&A

Clarivate Analytics (US) LLC
(hereinafter referred to as Licence
Holder)
Seat: 1500 Spring Garden St,
Philadelphia, Pennsylvania, USA 19130
Bank Account No.: 30 0 -2 9 5 -3
Swift code: HATRUS 44
Tax number: 2 3 -1 5 6 9 1 1 7
represented by: Jonathon Staszew ski,
Vice President FP&A
(hereinafter referred to as Licence
Holder)

(továbbiakban m int Jogtulajdonos)

között a 2018. február 7. napján a
közb eszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
tv. (a továbbiakban: Kbt.) Második rész
szerinti, h irdetm ény közzététele nélkül
induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredm ényeként.

as of 7th February 2018 according to a
T ender of a negotiated procedure without
prior publication of a contract notice by
virtue of Ch apter Two of Act CXLIII of
2015 on Public Procurem ent (hereinafter
PPA).

I. A SZER ZŐ D ÉS TÁR G YA

I. SU B JEC T M ATTER

A
jelen
szerződés
célja,
hogy
felhasználási
jo g o t
biztosítson
a
Jogtulajdonos InCites szoftveréhez a
szerződés
1.
szám ú
m ellékletében
m eg határo zott
Jogosult
Felhasználók
szám ára.
Felek rögzítik, hogy jelen
szerződés alapján Felhasználó hozzáférési
joga 2018. február 7. napjával kezdődik,
míg az I. szám ú m elléklet szerinti további

The purpose of this contract is to grant
licence for InCites Softw are by the
Licence Holder for the Authorized Users
specified in A ppendix 1. Parties agree that
User's right of access co m m en ces on 7th
February 2018 subject to this Agreem ent,
how ever as to any further users as set out
in A ppendix 1 Clause VI hereunder shall
be applicable. Parties enter into this
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felhasználók
tekintetében
a
jelen
szerződés
VI.
fejezetben
foglaltak
irányadóak. Felek a jelen szerződést a
K özbeszerzési eljárás során, a 2. rész
tekintetében keletkezett közbeszerzési
d oku m e n tu m o k b an foglaltak szerint kötik
meg. Felek közbeszerzési dokum e ntum o k
alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti
fogalm at értik. Ezen d oku m e n tu m o k a
jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves
részét képezik függetlenül attól, hogy
fizikai értelem ben a jelen szerződés
m ellékletét képezik-e.

A greem en t in the course of the Public
Procurem ent
Procedure
and
in
accordance with the public procurem ent
docum ents relating to Part 2. Public
procurem ent docum ents are construed by
the Parties within the meaning of PPA § 3
(21). Such docum ents are an integral part
of this A greem en t irrespective of the fact
w hether they are actually attached to this
Agreem ent.

Felek kifejezetten m egállapodnak abban,
hogy
am ennyiben
Szolgáltató
licenc
szerző dé st kíván alkalm azni a jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben,
úgy
a
licenc
szerződése
kizárólag
annyiban
képezi
a
Felek
közti
m egállapodás tárgyát, am ennyiben az
nem ellentétes a jelen szerződés bárm ely
rendelkezésével.

Parties expressly agree that if Provider
intends to apply a licence agreem ent
relating to the perform ance of this
contract, then such licence agreem ent
m ay be agreed on by the parties as long
as it is not contrary to any of the
provisions of this Agreem ent.

A
Jogtulajdonos
felhasználási
jogot
biztosít a Jogosult Felhasználó részére az
InCites
szoftver
tekintetében
(továbbiakban: Licence vagy Szoftver)
jelen
szerződés
II.
pontjában
m eg határo zott időtartam ra vonatkozóan
a jelen szerződés VI. pontja szerinti
terjedelem ben,
m elyért
Felhasználó
felhasználási díjat köteles fizetni.

Licence Holder grants licence to the
Authorized User to use In c ite s Software
(hereinafter Licence or Software) during
the term stated in C lause II of this
A g reem en t and to the exten t defined in
Clause VI for which use a specified
Licence Fee is to be paid by User.

A jelen szerződés tárgya a Licence-re
vonatkozó jelen szerződésben rögzítettek
szerinti felhasználási joga, am ely a
k övetkezőt tartalm azza: a Web of Science
adatbázis
adatainak
többszem pontú
felhaszn álását
biztosító
szoftver;
publikáció
és
hivatkozás
alapú
tud o m ánym etriai elem zések készítését
tám ogató szoftver online eléréssel. Jelen
szerző dé sn ek
tárgya
továbbá
term ék tám o g atási illetve verziókövetési
szolg áltatások biztosítása a Jogtulajdonos
licenszszerződésében
foglaltaknak
megfelelően.

The subject of this A g re e m e n t is the
scope of use related to the Licence, which
scope is specified hereunder and covers
the following: software enabling the use
of data of the Web of Science database
from several aspects; online access of
software
supporting
bibliometrics
analyses on publications and reference
basis. Further subject of this A greem en t
is providing product support and version
control services in com pliance with the
Licence A g reem en t of Licence Holder.

A
Szoftverrel
szem ben
részletes követelm én ye ket
leírás tartalm azza.

Detailed requirem ents pertaining to the
Software is com prised in the Technical
Specifications.

tám asztott
a Műszaki
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Jogtulajdonos szavatolja, hogy a jelen
szerződésben
m eghatározott
felhasználási
jo g o k at
jogszerűen
biztosítja, és ez alapján Felhasználó által
a
jelen
szerződés
rendelkezéseivel
összhangban
folytatott
valam ennyi
felhasználás jo g s ze rű n e k minősül.

Licence Holder warrants that all rights
granted pursuant to this A g reem en t are
lawfully rendered, thus User is deem ed
authorized in all respects in exercising
such rights if in com pliance with this
Agreem ent.

Jogtulajdonos kijelenti, hogy a jelen
szerződésben
m eghatározott
szo lg áltatások nyújtása, jo go su ltságo k
biztosítása jo gszerű a részéről, az ezek
n yújtásához
szü kséges
valam ennyi
engedélyt
m egszerezte,
és
ezen
jo g o su lts á g o k
a
jelen
szerződés
feltételeinek megfelelő biztosítottságáért
a
jelen
szerződés
hatálya
alatt
szavatosságo t vállal.

Licence Holder represents that all services
and rights rendered under this A g reem en t
are lawfully provided from his part, all
perm its and licences have been obtained
therefor, and thus warrants that term s
and conditions of this A g reem en t are duly
secured
during
the
term
of
this
Agreem ent.

II. A S ZER ZŐ D ÉS IDŐBELI H ATÁLYA

II. TERM OF THE AG R EEM EN T

A jelen szerződés annak m indkét fél
részéről
történő
aláírásától
2018.
decem b er 31.
napjáig
érvényes.
A
határozott idő lejárta előtt a szerződés
rendes felm ondással nem szüntethető
meg kivéve a jelen szerződésben rögzített
eseteket. Azonnali hatállyal, rendkívüli
felm ondással
szüntethető
meg
a
szerződés, am ennyiben a m ásik fél a
jo gviszo nybó l
szárm azó
lényeges
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal
jelentő s
m értékben
m egszegi.

This A greem en t will be effective as of its
conclusion until 31 D ecem b er 2018. The
A g re e m e n t shall not be term inated by
ordinary notice prior to the expiry of the
limited period defined hereunder, except
for the cases specified hereunder. In case
of any material breach of the agreem ent
with malice or gross negligence, the other
Party may im m ediately term inate the
contract without notice for reasonable
cause.

Ilyen súlyos
alábbi:

az

Material breaches of the ag reem en t are
especially the following:

Felek v alam e ly ike ellen csőd-,
vagy felszám olási eljárás indult,
vagy e g yé bkén t fizetésképtelenné
vált, kivéve ha jogszabály ettől
eltérően rendelkezik;

in case of bankruptcy, liquidation
or insolvency of any of the
Parties- except for cases specified
by related law;

Felhasználó
írásbeli
felszólítás
ellenére
sem
fizeti
meg
a
felhasználási
díjat,
annak
esedé ke sség ét követő 90 napon
belül;

in case of defaulting on Licence
Fee by User within 90 days
subsequent to due paym ent date
despite of any notice in writing;

Jogtulajdonos
Felhasználó
felszólítása ellenére sem a jelen
szerződésben

Licence Holder fails to provide use
of Software com plying with the
term s

szerző désszeg és

lehet
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m eghatározott módon és terjedelem ben,
illetve
a
Műszaki
leírás
szerinti
funkcionalitások
szerint
biztosítja
a
felhasználást
a
tárgybeli
Szoftver
vonatkozásában.

(m anner and scope) of this A greem en t or
the functions stipulated in the Technical
Specifications even after prior notice.

Felhasználó a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapján jo go su lt és egyben köteles a jelen
szerződést
felm ondani,
ha
Jogtulajdonosban
közvetlenül
vagy
közvetetten 25% -ot m eghaladó tulajdoni
részesedést szerez valam e ly olyan jogi
szem ély vagy szem élyes joga szerint
jo g k ép es szervezet, am ely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában m eghatározott feltétel,
vagy ha Jogtulajdonos közvetetten vagy
közvetlenül 25% -ot m eghaladó tulajdoni
részesedést szerez valam ely olyan jogi
szem élyben vagy szem é lyes joga szerint
jo gk ép es
szervezetben,
am ely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés
k)
pont
kb)
alpontjában
m eghatározott feltétel.

Subject to PPA § 143 (3) the User shall be
entitled to and at the sam e tim e shall be
bound to term inate the contract if any
legal person or any organisation having
legal capacity under its personal law
falling under the provision laid down in
PPA § 62 (1) k) sub-point kb) acquires
directly or indirectly a share exceeding
25% in the Licence Holder, or the Licence
Holder acquires directly or indirectly a
share exceeding 25% in any legal person
or any organisation having legal capacity
under its personal law falling under the
provision laid down in PPA § 62 (1) k)
sub-point kb).

Felhasználó
a
Kbt.
79.
§
(4)
bekezdésében
m eg határozott esetben
jo go su lt a jelen szerződéstől elállni, illetve
am ennyiben a teljesítés m eg kezdése
m iatt az eredeti állapot nem állítható
helyre, a jelen
szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

User is entitled to rescind the contract
under PPA § 79 (4), how ever if the
original position cannot be restored due to
the co m m e n ce m e n t of performance, it
m ay term inate this A greem en t with
im m ediate effect.

Felhasználó a Kbt. 143. § (1) bekezdése
szerinti esetekben jogosult, a Kbt. 143. §
(2) bekezdése esetén köteles a jelen
szerző dé st felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a jelen szerződéstől
elállni.

User is entitled
to term inate this
A g reem en t in cases under PPA § 143 (1),
and is bound to term inate in case under
PPA § 143 (2), or rescind it pursuant to
the Civil Code.

III. A FELH ASZN Á LÁ SI DÍJ

III. LICENCE FEE

A
jelen
szerződés
II.
pontjában
m eghatározott
időszakra
szóló
felhasználási díj a nyertes ajánlatban
rögzített
összege
81 068
USD.
A
felhasználási díj nettó (az általános
forgalmi adót, sem m ilyen vám ot, díjat,
v agy adót nem tartalm azó díj). A
Magyarországon
esedékes
adókat
a
Felhasználó viseli.

The Licence Fee for the specified period
defined in Clause II herein is a fixed sum
as detailed in the winning T ender 81 068
USD. The Licence Fee is a net sum (not
including any taxes such as VAT, custom s
duty, fees or o ther taxes). Any applicable
Hungarian taxes shall be borne by the
User.
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Felek rögzítik továbbá, hogy a III,
pontban szereplő díj m agában foglalja
valam ennyi, a Jogtulajdonos által a
Felhasználó részére nyújtott felhasználói
jog
ellenértékét,
Jogtulajdonos
valam enn yi,
a
jelen
szerződés
teljesítésével összefüggésben felm erülő
költségét és hasznát is. Jogtulajdonos a
jelen pont szerinti díjon felül jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben
sem m ilyen további díjat, költséget nem
jo go su lt Felhasználó felé érvényesíteni.

Parties state that the fees determined in
Clause III herein cover the consideration
for the licence granted to User by Licence
Holder, as well as all costs incurred and
benefits gained under this Agreem en t by
Licence Holder. Hence Licence Holder
shall not be entitled to endorse any fees
or costs related to this A greem en t over
the fees determ ined in Clause III herein.

IV. F IZ E T É S I F E LT É T E L E K

IV. T E R N S O F P A Y M E N T

A Felhasználó szám lát a Felhasználó által
igazolt
szerződésszerű
teljesítést
követően egy összegben, USD-ban állítja
ki.

Invoice shall be issued in USD in one
am oun t by Licence Holder following the
contractual perform ance acknowledged
by User.

A jelen szerződés keretében egy szám la
nyújtható be. A szám la kiegyenlítésére a
szerződésszerű teljesítést követően, a
Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdéseiben,
a Ptk. 6:130. § ( l) - ( 2 ) bekezdésekben
foglaltakra figyelem m el átutalással kerül
sor. Felhasználó előleget nem biztosít.

A single invoice m ay be issued under this
Agreem ent.
Following
contractual
perform ance the invoice shall be paid by
transfer in com pliance with PPA § 135 (1),
(3) and (6), Section 6: 130 ( l) - ( 2 ) of the
Civil Code. No advance shall be paid by
User.

Am en nyiben Jogtulajdonos
alvállalkozót vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § ( l ) - ( 2 )
eltérően - a Kbt. 135. § (3)
foglaltak szerint fizeti ki
díjat.

a teljesítéshez
Felhasználó bekezdésétől
bekezdésében
az előfizetési

In the event that Licence Holder involves
a Su b-co n tractor in the performance of
the contract, User shall pay the Licence
Fee pursuant to PPA § 135 (3) by
derogation of Section 6:130 ( l) - ( 2 ) of the
Civil Code.

Jogtulajdonos a Kbt. 136 § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltakra figyelem m el
kijelenti, hogy nem fizet illetve szám ol el
a
jelen
szerződés
teljesítésével
összefüggésben
olyan
költségeket,
a m ely ek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében
m erülnek fel, és m elyek a Jogtulajdonos
adóköteles jö v e d e lm é n e k csökkentésére
alkalm asak.

Licence Holder states in respect of PPA §
136 (1) a) that it shall not pay or account
for
costs
incurred
related
to
the
perform ance of this A greem en t which
have arisen with regard to an entity not
meeting the requirem ents set out in PPA
§ 62 (1) k) sub-points ka)-kb), and which
may reduce Licence Holder's taxable
income.

A felhasználói díj határidőben történő
meg nem fizetése esetén Jogtulajdonos
jo go su lt a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelm i k am ato t érvényesíteni.

In the event that the Licence Fee is not
paid in due tim e Licence Holder shall be
entitled to charge default interest.
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Bárm inem ű késedelem
árfolyam kockázatból
p luszköltségek a késve
terhelik,

esetén

az
eredő
teljesítő Felet

In the case of any delays, the costs
arising from the foreign exchange risks
shall be paid by the Party responsible for
the delays.

A szám la
a Felhasználó igényeinek
megfelelő
részletezettséggel
kerül
kiállításra, tartalm azza a szolgáltatás
pontos
m egjelölését
a
kapcsolódó
időintervallum ot, v alam int a felhasználó
intézm ényi
szám o t
vagy
site-ot.
Am en nyiben a szám la nem megfelelően
került beadásra, úgy Felhasználónak 15
napja van írásban jelezni a kifogásait.

The invoice shall be issued in accordance
with User's instructions and shall give
details on the accurate designation of the
service and corresponding tim e frames,
user institution num bers or site. In case
the issue of the invoice was inaccurate
User has 15 days for serving notice of its
objections in writing.

A Felhasználó a szám la kifizetésekor
hivatkozni köteles a szám laszám ra és
vevőkódra. A kifizetések banki
átutalással történnek, am elynek díját
nem lehet a Jogtulajdonosra terhelni. A
Felhasználó bankjának díjait a
Felhasználó viseli, ahogyan a
Jogtulajdonos banki díjait a
Jogtulajdonos tartozik megfizetni.

The User shall reference the com plete
invoice n um b er and cu sto m er n um b er
with all paym ents. Paym ents are to be
made via bank transfer and shall be made
at no charge to the Licence Holder. Bank
charges of the User's Bank are to be paid
by the User. Bank charges of the Licence
Holder 's Bank are to be paid by the
Licence Holder.

A Szolgáltató bankszám lája a következő:

The Provider's bank account is as follows:

Szá m la v e ze tő bank neve: Harris Bank NA
A bankszám la száma: 3 0 0 -29 5-3
A bank kódja: HATRUS 44

Bank name: Harris Bank NA
Bank Account No.: 300 -29 5-3
Bank Code: HATRUS 44

V. A SZER ZŐ D ÉS V ÉG R EH A JTÁ SA

V. PERFORM ANCE

Jogtulajdonos az általánosnál nagyobb
figyelm et köteles fordítani a Felhasználó
igényeinek kezelésére, illetve köteles
biztosítani a Felhasználó részére - a
szokásos
üzletm enetben
elvárható
technikai és más lehetőségekhez képest az
optim ális
követelm én ye k
érvényesülését.

Licence Holder shall take utm ost care of
the handling of the orders of User and
ensure that the requirem ents of User are
m et at an optim um within the technical
and other possibilities cu stom ary in the
data m anag em e nt business.

Felhasználó
a
szoftverhez
való
hozzáférést
követő
15 napon
belül
m egvizsgálja, hogy a Jogtulajdonos által
teljesített szo ftver állapota, m inősége
m egfelel-e
a
Műszaki
leírásban
m eg határo zott teljesítési kritérium oknak,
a szoftver a rendeltetésszerű használatra
való
alkalm asság a
m egállapítható-e.
Am en nyiben
Felhasználó
az
előzőek
szerinti
időtartam on
belül
nem

User shall exam ine within 15 days of
having access to the Software w hether
the condition and quality of the Software
provided by Licence Holder meets the
requirem ents set out in the Technical
Specifications, and w hether its suitability
for the intended use m ay be ascertained
at all. In the event that User does not
m ake any statem e nts to this effect within
the time period mentioned above it shall
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nyilatkozik, úgy akként tekintendő, hogy
a szo ftver megfelel a Műszaki leírás
szerinti kritérium oknak, és alkalm as a
rendeltetésszerű
használatra.
A m en ny iben a jelen bekezdés szerinti
v izsg álat
e re dm én yeké nt
Felhasználó
részéről m egállapítást nyer, hogy a
szoftver nem rendelkezik a Műszaki leírás
szerinti követelm ényekkel / nem alkalm as
a
rendeltetésszerű
használatra,
úgy
határidő tűzésével felhívja Jogtulajdonost
a szerződésszerű teljesítésre azzal, hogy
am ennyiben ezen időtartam on belül a
Jogtulajdonos
nem
tesz
eleget
a
hibajavítási
kötelezettségének,
úgy
Felhasználó
hibás
teljesítési
kötbért
é rvén ye síth et a jelen pontban foglaltak
szerint Jogtulajdonossal szem ben.

be deemed that the Software does meet
the criteria stipulated in the Technical
Specifications and is fit for the intended
purpose. However, if User as a result of
inspection
as per
this
paragraph
ascertains
that the Software lacks som e
of the requirem ents set out in the
Technical Specifications or is not fit for the
purpose, then by setting a tim e limit calls
upon Licence Holder to rem edy the
defects
and provide
contractual
performance. In the event Licence Holder
fails to com ply with the term s of this
A g re e m e n t and to apply any corrections
within the set time limit, then User shall
be entitled to claim a penalty (liquidated
dam ages)
for defective perform ance
pursuant to this Clause.

A Felhasználó fő kapcsolattartója:
Urbán Katalin
tel: +36 1 4 1 1 6 3 2 5
e-mail: u rban .katalin @ ko nyvtar.m ta.h u

User's main contact person is as follows:
Katalin Urban
phone: +36 1 411 6325
email: u rban .katalin @ ko nyvtar.m ta.h u

Am en nyiben Jogtulajdonos a szoftver
felhasználási jo g á t nem biztosítja a jelen
szerződés
szerinti
határidőben,
úgy
késedelm i kötbér m egfizetésére köteles,
m elynek alapja és m értéke a nettó
felhasználási díj 0,25 %-a / m unkanap
azzal, hogy a késedelm i kötbér összege
nem haladhatja meg m indösszesen a
nettó
felhasználási
díj
5
% -ának
megfelelő
összeget.
Jelen
bekezdés
szerinti kötbér szem pontjából minden
m eg ke zdett
m unkanap
egész
m u n k an ap n ak számít.

In the event that Licence Holder fails to
grant lincence within the tim e limit
specified in this Agreem ent, then he shall
be
liable
to
a
penalty
for
late
performance, which shall be calculated on
the basis of the net value of Licence Fee
hereunder, covering 0,25% of such
Licence
Fee/working
days
but
not
exceeding 5% of the aggregate net sum
of the Licence Fee. Each working day
which has been started counts as a full
working day in view of the penalty
pursuant to this paragraph.

Felhasználó
köteles
a
szoftver
üzem eltetése során felm erült hibákat, a
hiba észlelését követően a körü lm é nyek
által lehetővé tett legrövidebb időn belül
a Jogtulajdonos részére elektronikus úton
(e-mail) bejelenteni.

User shall be obliged to report
arising in the course of the
Softw are following detection
feasible by electronic m eans
the Licence Holder.

Jogtulajdonos köteles a bejelentett hiba
kivizsgálását
1
m unkanapon
belül
m egkezdeni,
és
a
vizsgálat
ere dm én y én e k függvényében köteles a
hibaelhárítást az elvárható legrövidebb
határidőn belül elvégezni. Jogtulajdonos
köteles
a
hibabejelentés
tárgyában

Licence Holder shall be obliged to
co m m en ce
the exam ination
of the
reported defect within 1 working day, and
depending on the diagnosis shall rem edy
the defects within a reasonable tim e but
as prom ptly as possible. Licence Holder as
a result of such exam ination is obliged to
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any defects
use of the
as soon as
(email) to

elvégzett
vizsgálat
ere dm én yét
a
Felhasználóval elektronikus úton közölni.

inform User on the outcom e by electronic
means.

A m ennyiben
Jogtulajdonos
a
hiba
elhárítását legkésőbb 5 m unkanapon
belül nem végzi el, úgy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles, m elynek alapja
és m értéke a nettó felhasználási díj 0,25
% -a azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér
összege
nem
haladhatja
meg
m indösszesen a nettó felhasználási díj 5
% -ának
megfelelő
összeget.
Jelen
bekezdés szerinti kötbér szem pontjából
minden m eg ke zdett m unkanap egész
m un kanap nak számít.

In the event that Licence Holder fails to
correct the defect within 5 working days,
User shall be entitled to claim penalty for
defective performance which shall be
calculated on the basis of the net value of
Licence Fee hereunder, covering 0,25% of
such Licence Fee but not exceeding 5% of
the aggregate net sum of the Licence Fee.
Each working day which has been started
counts as a full working day in view of the
penalty pursuant to this paragraph.

A Jogtulajdonos fő kapcsolattartója
következő személy:
név: Marko Zovko
tel.: + 44 (0) 207 433 432 8
e-mail: m a rk o .zovko@ clarivate.com

a

Lincence Holder's prim ary contact is as
follows:
Name: Marko Zovko
Phone: + 44 (0) 207 433 4328
Email: m arko.zovkotiadarivate.com

Jogtulajdonos más kapcsolattartókat jelöl
ki, ha ennek szüksége merül fel. Az
Felhasználót
ilyenkor
megfelelően
értesíti.

The Lincence Holder m ay reassign contact
persons as necessary. The User will be
prom ptly notified of any changes.

Feleket a jelen szerződés hatálya alatt,
különösen a tájéko ztatás terén, fokozott
együttm űködési kötelezettség terheli.

Parties are obliged to collaborate with
each other in an enhanced m ann er during
the term of this contract especially in
information matters.

Felek kötelesek eg ym ást haladéktalanul
tájékoztatni minden olyan körülményről,
m ely a szerződés teljesítését érinti. Felek
az
értesítés
elm ulasztásából
vagy
késedelm es teljesítéséből eredő kárért
teljes felelősséggel tartoznak.

In the case of any conditions related to
the performance, the contracting parties
shall inform one another without delay.
Parties are fully liable for d am age caused
due to lack of com m unication or late
performance.

VI. FELH ASZN Á LÁ SI FELTÉTELEK

VI. TERM S OF USE

A Jogtulajdonos kötelezettséget vállal
arra, hogy az alkalm azottain keresztül
m indent m egtesz annak érdekében,
hogy a jelen szerződés tárgya szerinti
szolgáltatás teljesítése szerződésszerűen
történjen.

Licence Holder hereby undertakes that via
its em ployees it shall use its best
endeavours
to
assure
contractual
perform ance of the services assum ed
hereunder.

A
Jogtulajdonos
a
szám ára
jelen
szerződésben, valam in t a szerzői jogról
szóló
1999.
évi
LXXVI.
törvényben
kifejezetten biztosított jo go kon kívüli, a
szoftver feletti szellem i alkotáshoz fűződő

Apart from the rights provided by this
A g reem en t and expressly secured by Act
LXXVI of 1999 on Copyright, Licence
Holder shall also retain all rights in the
Softw are
pertaining
to
intellectual
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összes jo go t fenntartja. Felhasználó jelen
szerződés
eltérő
rendelkezése
hiányában - nem jo go su lt a szoftver
többszörözésére,
átdolgozására,
feldolgozására,
fordítására,
illetve
bárm ely más módosítására.

property.
Licence
Holder
unless
otherw ise provided in this A greem en t - is
not entitled to reproduce, rewrite (adapt),
process, translate or modify the Software
in any way whatsoever.

Felhasználó felhasználási joga az alábbi
felhasználási
módokra
terjed
ki:
többszörözés (olyan m értékben, hogy a
szo ftver
rendes
m űködése
m egvalósuljon), betáplálás, megjelenítés,
futtatás, tárolás.

User's Licence shall cover the following
m odes of use: reproduction (to such an
extent that the Software may be used in
an ordinary way), entering data, display,
run, store.

A jelen szerződés szerinti felhasználási
jog nem kizárólagos és (a Jogosult
Felhasználók
szerinti
átruházás
kivételével)
át
nem
ruházható,
M agyarország területére korlátozott.

The rights granted under the licence
provided by this A g re e m e n t are not
exclusive and m ay not be assigned
(except assig nm ent effected between
Authorised Users), and are limited to the
territory of Hungary.

Jogtulajdonos
az
I.
pont
szerinti
hozzáférési jogot a jelen szerződés
aláírását követő 7 naptári napon belül
köteles
biztosítani
akként,
hogy
a
h ozzáférést a Felhasználó által m egadott
IP cím eken biztosítja.

Licence Holder shall provide access
p ursuant to Clause I herein within 7
calendar days as of the date of the
conclusion of this A g reem en t by providing
access on the Internet Protocol ("IP")
ad dresses indicated by User.

A
Felhasználó
köteles
minden
tőle
telhetőt megtenni, hogy am int tud om ást
szerze tt
bármiféle
jogosulatlan
felhasználásról értesítse a Jogtulajdonost
és tegye meg a szü kséges lépéseket,
hogy m egszakítsa ezt a tevékenységet,
és hogy m egakadályozza az ilyen esetek
ism ételt előfordulását.

User shall do his utm ost to inform
Licence Holder and take appropriate
steps prom ptly upon becoming aware of
any unauthorized use, to end such
activity and to prevent any recurrences.

VII. ZÁRÓ R EN D ELK EZÉSEK

VII. CLOSING PR O VISIO N S

A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §
(1)
(6)
b ekezdésekben
foglaltak
fig yelem bevétele
esetén,
írásban
m ódosítható.

This A g reem en t m ay be am ended solely
in writing pursuant to PPA § 141 ( l) - ( 6 ) .

Jogtulajdonos alvállalkozót és egyéb
szervezete t kizárólag a Kbt. 138. § ( 1 ) (3), valam int (5) b ekezdésekben foglaltak
figyelem bevételével jo go su lt és köteles
igénybe venni.

Licence Holder is entitled and obligated
to involve Su b-con tractors or other
organisations exclusively under PPA §
138 ( l) - ( 3 ) , and (5).

A
külföldi
köteles
a

Licence Holder having his fiscal domicile
in a foreign country is obliged to attach an

adóilletőségű
Szolgáltató
jelen
szerző désh ez
arra
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vonatkozó m eg hatalm azást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a
m ag y ar
adóhatóság
közvetlenül
beszerezhet a Jogtulajdonosra vonatkozó
ad atokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül, figyelem m el a Kbt.
136. § (2) bekezdésében foglaltakra.

authorization to the contract stating that
data concerning the Licence Holder may
be acquired by the Hungarian National
Tax and C ustom s Authority directly from
the com petent tax authority of the
Licence H o ld e r 's fiscal domicile, without
using the legal aid service established
between the countries in respect of PPA §
136 (2).

Vis Maior: egyik fél sem köteles viselni a
felelősséget a m ásik fél irányában olyan
veszteség vagy kár miatt, am ely a jelen
szerződés
egyes
vagy
valam ennyi
rendelkezéseinek késedelmes, vagy nem
teljesítése m iatt jelentkezik, feltéve hogy
a késedelem vagy nem teljesítés részben
vagy
egészben
olyan
történések,
e s em én yek vagy okok következm énye,
am e ly e k
kívül
esnek
b árm elyik
fél
tehetségén
és
képességén,
illetve
am elyre befolyása egyáltalán nincsen.
Ilyen történésnek, esem én yn ek vagy
oknak
minősül
különösen
bármilyen
sztrájk,
m unkajogvita
miatti szünet,
lázadás, háború, földrengés, tűz és
robbanás,
de
a
fizetésképtelenség
kifejezetten nem ilyen o kn ak minősül.

Force Majeure: neither party shall incur
any liability to the other party on account
of any loss or d am age resulting from any
delay or failure to perform all or any part
of this A greem en t if such delay or failure
is caused, in whole or in part, by events,
occurrences, or causes beyond the
reasonable
control
and
without
negligence of the parties. Such events,
occurrences, or causes include but are not
limited to strikes, lockouts, riots, acts of
war, earthquakes, fire and explosions, but
the inability to m eet financial obligations
is expressly excluded.

A jelen szerződésből eredő bármilyen
v itát a felek m egegyezéssel igyekeznek
rendezni. Ennek hiányában a felek a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
m ag y ar bíróságoknak vetik alá magukat.

Any dispute that m ay arise shall be
settled in mutual ag reem en t of both
Parties. In case a dispute is not settled
with one accord, it is to be solved by a
com petent court of ju stice in Hungary
having com petence in the respective
issue.

A jelen szerződésre a m agyar jog
irányadó. A jelen szerződés eg ym ásnak
mindenben megfelelő m ag y ar és angol
nyelvű változatban készült. A m agyar és
az angol változat közötti bárm ely eltérés
v agy ellentm ondás esetén a szerződés
m a g y a r nyelvű változata az irányadó.

The governing law of this A g reem en t shall
be Hungarian law. This A g reem en t has
been prepared in a Hungarian and an
English version fully corresponding to
each other. In case of any discrepancies
or am biguities between the two versions,
the Hungarian version shall prevail.

Ha a jelen szerződés egy vagy több
rendelkezése érvénytelenné válna, úgy e
körü lm é ny az érvényes részeket nem
érinti. Az érvénytelen részt úgy kell
értelm ezni, ahogyan az a szerződéskötő
felek eredeti akarata szerint érthették,
figyelem m el a törvényes korlátokra.

Should one or several clauses of this
contract be or becom e invalid, the validity
of the other clauses will not be affected.
The invalid clause will be reinterpreted so
as to achieve the originally intended
purpose of the parties- as long as legally
acceptable.
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A Szerződő Felek a jelen 8 oldalból álló és
3, a szerződés elválaszthatatlan részét
képező
m ellékletet
tartalm azó
szerződést,
annak
elolvasása
és
értelm ezése
után,
m int
akaratukkal
m indenben m egegyezőt, jóváhagyólag
írták alá.

The contracting parties have signed this
A g re e m e n t - consisting of 8 pages and
containing 3 inseparable appendices - in
mutual consent stating that it fully
com plies with their intentions after having
read and interpreted it.

Jelen szerződés 3 (három), egym ással
m indenben m egegyező m ag y ar és angol
nyelvű példányban készült, amelyből 1
(egy) példány a Jogtulajdonosnál, 2
(kettő) példány pedig a Felhasználónál
marad.

This contract has been signed in 3 (three)
corresponding bilingual copies, of which 1
(one) copy is left to having com petence
and 2 (two) copies are left to User.

■x2

Budapest, 2018. év február 7. V

Budapest, 7th Febru

)
ÇA

Library and Information Centre of the
Hungarian A ca d e m y of Sciences /
MTA K önyvtár és Inform ációs Központ
repr./képv.: Prof. Monok István DSc
Felhasználó

Clarivate
Repr./képv.: Jo
Presi

Pénzügyi ellenjegyző

Mellékletek:

Appendices:

1. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók
listája
2. sz. melléklet: közbeszerzési
d o k u m e n tu m o k
3. sz. melléklet: a Jogtulajdonos
licencszerződése

A pp en dix 1: List of Authorized Users
A pp en dix 2: Public procurem ent
d ocum ents
A pp en dix 3: Licence Holder's Licence
A g re e m e n t
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1. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók listája/ A ppendix 1 : ü s t of Authorized Users

Clarivate Analytics/Thom son Reuters Incites
# 2018
1 Debreceni Egyetem
2 Eötvös Loránd T ud om án yegyetem
3

MTA K ön yv tár és Inform ációs Központ

4

S e m m e lw e is Egyetem

University of Debrecen
Eötvös Lorand University
Library and Information Centre of the Hungarian
A ca d e m y of Sciences
S e m m e lw e is University
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2. sz. melléklet: közbeszerzési d o k u m e n tu m o k /A p p e n d ix 2: Public p rocurem ent
docum ents
Külön dokum entum b an. In separate document.
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3. sz. melléklet: Jogtulajdonos licencszerződése/Appendix 3: Licence Holder's
Licence A greem en t
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