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A SzóTudásTár adatbázishoz
v a ló h o z z á f é r é s r e i r á n y ú i é e llő fiz eté s

A jelen megállapodás létrejött egyrészről a
Név:
Magyar Tudom ányos Akadémia
Központ
Székhely:
1051 Budapest, Arany János utca
Adószám:
15300289-2-41
Közösségi adószám: HU 153 00 289
Képviseli:
Prof. Monok István főigazgató
mint Előfizető (a továbbiakban: Előfizető),

Könyvtár

és

Információs
1.

másrészről az

TINTA Könyvkiadó Kft.
Név:
1116 Budapest, Szatmárhegy utca 13. fszt. 1.
Székhely:
01-09-968179
Cégjegyzékszám:
23493230-2-43
Adószám:
10102093-08135703-00000001
Bankszámlaszám:
Kiss Gábor ügyvezető
Képviseli:
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(a továbbiakban együttesen: Felek, önállóan: Fél) között az alulírott helyen és napon,
az alábbi feltételek szerint.

Preambulum

Előfizető, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Része XV. Fejezete 98. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) indított „A SzóTudásTár adatbázishoz való hozzáférésre
irányuló előfizetés" tárgyában. Az Előfizetőnek a közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Szolgáltató lett.

1. A szerződés tárgya

1.1.

A
jelen
szerződés
(a
továbbiakban:
szerződés)
célja
az
Elektronikus
Inform ációszolgáltatás Nemzeti Program (a továbbiakban: EISZ) céljával (amely a
felsőoktatás és a tudományos kutatás, valamint a hazai közgyűjtemények és a
határainkon túli magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárak számára
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nélkülözhetetlen
elektronikus
információforrások,
adatbázisok
elektronikus
hozzáférhetővé tétele, az EISZ használatára jogosult, meghatározott intézmények
munkavállalói,
hallgatói
és
látogatói
számára,
a
Jogosult
Felhasználók
számítógépein
keresztül
nyújtott internetes tartalomszolgáltatás keretében)
összhangban,
hogy
előfizetést
és
hozzáférést
biztosítson
a
Szolgáltató
S zóTudásTár
adatbázisához
a jelen
szerződés
1.
számú
mellékletében
meghatározott Jogosult Felhasználók számára.
1.2.

A Szolgáltató elektronikus tartalmakat és online hozzáférést biztosít a Jogosult
Felhasználók részére a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott időtartamra.

1.3.

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési szabályok megtartásával
kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem
kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során
keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők,
különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
-

ajánlattételi
felhívás,
egyéb
közbeszerzési
dokumentumok,
jegyzőkönyv(ek),
kiegészítő
tájékoztatásra
adott
ajánlatkérői
(amennyiben erre sor került);

tárgyalási
válaszok

-

Szolgáltató nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. §-ának (1)
bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

1.4.

Felek rögzítik, hogy a fenti pontban említett dokumentumok fizikailag ugyan nem
kerülnek csatolásra a jelen szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára
ismert azok tartalma.

1.5.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:
(i) tárgyalási
jegyzőkönyv(ek),
(ii)
kiegészítő tájékoztatásra
adott ajánlatkérői válaszok
(amennyiben erre sor került), (iii) az ajánlattételi felhívás, (iv) egyéb közbeszerzési
dokumentumok, (v) Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata a Kbt. 44. §ának (1) bekezdésében és a Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: szerződéses
okmányok.
Amennyiben
Szolgáltató
ajánlatában
Előfizetőre
nézve
a
dokum entum 
hierarchiában fentebb sorolt dokumentumban szereplő előírásnál kedvezőbb
vállalás vagy kijelentés található, úgy ez irányadó a szerződés teljesítése kapcsán.

2. A szerződés időbeli hatálya

2 . 1.

Jelen Megállapodás az aláírás napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra
érvényes, és az előfizetett adatbázis teljes és naprakész hozzáférésére vonatkozik a
2018. év tekintetében. A határozott idő lejártát megelőzően a jelen Szerződés
rendes felmondással nem szüntethető meg.

2 .2 .

Megszüntetés:
2.2.1. Általános megszüntetés:
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján az Előfizető a jelen szerződést
felmondhatja, vagy - a Ptk.-bán foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely
esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
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b) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a
Szolgáltató személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése
miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az
EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió
jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem
semmis.
2.2.2. Rendkívüli felmondási indokok:
Előfizető a szerződést Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit súlyosan
vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
esetekben:
a ) Szolgáltató
az
Előfizető
szerződésszerű
teljesítésre
irányuló
felszólításának az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,

-

b) Szolgáltatóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy
felfüggeszti gazdasági tevékenységét,
C) jogerős
elmarasztaló
határozatot
hoznak
a
Szolgáltató
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,

szakmai

d )m á s közbeszerzési eljárásban a Szolgáltató hamis adatokat közölt, vagy az
eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.
Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés
felmondás napjától kezdve szünteti meg a szerződést.

hiányában

a

Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén,
a Szolgáltató kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
2.2.2.1. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján az Előfizető köteles a jelen
szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
2.2.2.2. Előfizető a Kbt. 143.
köteles a szerződést
amely lehetővé teszi,
gondoskodni tudjon -

§ (3) bekezdése alapján jogosult és egyben
felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
ha

a)

Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb)
alpontjában
meghatározott valamely feltétel;

b)

Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb)
alpontjában
meghatározott valamely feltétel.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Szolgáltató
a
szerződés
megszűnése
előtt
már teljesített
szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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2.2.2.3. Szolgáltató az Előfizetőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan
felmondhatja a szerződést, ha a Szolgáltató
a)

ismételt írásbeli felszólítás ellenére Előfizető nem fizeti meg a
Szolgáltatónak járó - korábban általa elfogadott teljesítés után járó
vállalkozói díjat, annak esedékességétől szám ított 30 nap eltelte után
sem;

b)

ismételt írásbeli
kötelezettségeit.

felszólítás

ellenére

sem

teljesíti

szerződéses

A felmondási nyilatkozat az Előfizető általi kézhezvételt követő 30 nap
elteltével válik hatályossá.
2.3.

Elszámolás: Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül
szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni
igényeiket
haladéktalanul
felmérni
és
egyeztetést
kezdeményezni.
Felek
megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Szolgáltató
kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe
betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.

3. Az előfizetési díj

3.1.

A jelen szerződés 2. pontjában meghatározott előfizetési időszakra szóló előfizetési
díj a Szolgáltató ajánlatában rögzített összege nettó 1.280.000,- Ft, azaz nettó
egym illió-kettőszáznyolcvanezer Ft. Az előfizetési díj nettó összeg (az általános
forgalmi adót, semmilyen vámot, díjat, vagy adót nem tartalmazó díj).

3.2.

Felek rögzítik továbbá, hogy az előző bekezdésben szereplő díj magában foglalja
valamennyi, a Szolgáltató által az Előfizető részére nyújtott szolgáltatást,
Szolgáltató valamennyi költségét és hasznát is. Szolgáltató a jelen pontban
meghatározott díjon felül jelen szerződés teljesítésével összefüggésben semmilyen
további díjat, költséget nem jogosult Előfizető felé érvényesíteni.

4. Fizetési feltételek

4.1.

Szolgáltató egy darab számla kiállítására jogosult a szerződéskötést követően a
teljes összegről.

4.2.

A benyújtott számla ellenértékét Előfizető igazolt szerződésszerű teljesítést
követően a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles teljesíteni.

4.3.

Előfizető a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől szám ított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni.

4.4.

A Szolgáltató a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja
be.

4.5.

Előfizető felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. sz. törvény (a továbbiakban: Art) 36/A. §
rendelkezéseit mind a Szolgáltató, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell.
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4.6.

Szolgáltató köteles a számlán feltüntetni az Előfizető kötelezettségvállalását
beazonosító iktatószámot. Az ezen iktatószám feltüntetése nélkül megküldött
számlát az Előfizető jogosult visszaküldeni a Szolgáltatónak. A számla meg kell,
feleljen a 2000. évi C. törvény a számvitelről és az 2007. évi CXXVII. törvény az
általános forgalmi adóról előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályi előírásoknak.

4.7.

Előfizető csak az alábbi megnevezéssel illetve címzéssel kiállított számlákat tudia
befogadni:
Név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 1.
Közösségi adószám: HU 153 00 289
A számlának tartalmaznia kell a megrendelt szolgáltatás pontos megjelölését és a
kapcsolódó információkat.
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével előzetesen e-mailen
keresztül és az eredeti szám lát postai úton küldik meg, az a számla kiegyenlítés
nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Előfizető nem
vállal felelősséget.
Amennyiben a számla nem megfelelően került beadásra, úgy Előfizetőnek 15 napja
van írásban jelezni a kifogásait.
Előfizető nem vállal felelősséget azért sem, ha Szolgáltató a számlát nem a fenti
módon juttatja el Előfizetőhöz. Sem a számla eltűnéséért, sem az ebből eredő
késedelmes fizetésért semminemű kárfelelőssége nincs Előfizetőnek.

4.8.

Fizetési késedelem esetén Előfizető a Kbt.
alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
megfizetésére köteles. Szolgáltató számláján
rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül

135. § (11) bekezdése alapján
foglaltak szerinti késedelmi kamat
szereplő minden ezzel ellentétes
a Felek viszonylatában.

4.9.

Az Előfizető a számla kifizetésekor hivatkozni köteles a számlaszámra és a
vevőkódra. A kifizetések banki átutalással történnek, amelynek díját nem lehet a
Szolgáltatóra terhelni. Az Előfizető bankjának díjait az Előfizető viseli, ahogyan a
Szolgáltató banki díjait a Szolgáltató tartozik megfizetni.

4.10. A Szolgáltató számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója: Budapest Bank Zrt.
A pénzforgalmi számla száma: 10102093-08135703-00000001
A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató kódja: BUDAHUHB
IBAN szám: HU96-10102093-08135703-00000001

5. A szerződés teljesítése

5.1.

Szolgáltató az általánosnál nagyobb figyelmet köteles fordítani az Előfizető
igényeinek kezelésére, illetve köteles biztosítani az Előfizető részére - a szokásos
üzletmenetben elvárható technikai és más lehetőségekhez képest - az optimális
követelmények érvényesülését.

5.2.

Az Előfizető fő kapcsolattartója:
Név: Urbán Katalin
Telefon: 06 1 411 6325; 06 70 684 5947

5.3.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazottain keresztül mindent
megtesz a zökkenőmentes ügymenet és a megrendelések teljesítése érdekében.
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5.4.

A Szolgáltató a szolgáltatás teljes időtartamának a 2 %-át meghaladó
kötbérmentes kiesési időt meghaladó Szolgáltatónak felróható szolgáltatás kiesés
esetén a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítés miatti kötbér
fizetésére köteles. A 2 %-os időtartam a jelen szerződés aláírását követő nap 0:00
órától kezdődően a szerződés teljesítésének utolsó napján 24:00 óráig tartó órák
mennyiségének alapul vételével számítandó. A hibás teljesítés miatti kötbér
mértéke 30 %-a a kiesett szolgáltatás időtartamára eső előfizetési díj összegének.

5.5.

A kötbérszámítás alapjául a Szolgáltató szervere által nyilvántartott leállásokat
rögzítő log-file-ok szolgálnak, melyet Szolgáltató minden leállást követően, illetve
Előfizető külön kérése esetén 3 munkanapon belül elektronikus úton köteles
megküldeni Előfizető részére.

5.6.

A Szolgáltató fő kapcsolattartója:
Név: Kiss Gyula
Telefon: 06-1-371-05-01
Fax: 06-1-371-05-02
e-mail: kissgyula@tintakiado.hu

5.7.

A vevőszolgálati kapcsolattartó: Kiss Gyula (munkanapokon 9 és 16 óra között); email: kissgyula@tintakiado.hu

5.8.

A Szolgáltató más kapcsolattartót jelöl
Előfizetőt ilyenkor megfelelően értesíti.

5.9.

Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott
együttműködési kötelezettség terheli.

ki,

ha ennek

szüksége

merül

fel.

Az

5.10. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről,
mely a jelen szerződés teljesítését érinti. Felek az értesítés elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.

6. Hozzáférési feltételek

6.1.

Szolgáltató az 1. pont szerinti hozzáférési jogot a jelen szerződés aláírását követő 7
naptári napon belül köteles biztosítani akként, hogy ezen időtartamon belül saját
felületéről elérhetővé teszi az Adatbázis teljes tartalmát korlátozás nélkül a Jogosult
Felhasználók számára.

6.2.

Az Előfizetett adatbázisban szereplő termékekhez való hozzáférés hitelesítése az
Előfizető által szerződés aláírásakor megadott Internet Protokoll ('IP') cím(ek)
alapján történik, vagy igény szerint Shibboleth rendszer által biztosított egyéni
autentikáció szerint. A Shibboleth
rendszerhez való kapcsolódás jogi és
adminisztrációs feltételeinek biztosítása az Előfizető feladata, ideértve a megfelelő
Shibboleth Federation tagságot, az IDP (Identity Provider) biztosítását valamint a
végfelhasználói hozzáférések és jogosultságok adminisztrálását.

6.3.

A Szolgáltató hozzáférési igény esetén haladéktalanul köteles visszajelezni, de
legkésőbb 1 munkanapon belül. Bármilyen a Szolgáltató rendszereiben keletkező
hozzáférési probléma megoldása a Szolgáltató kötelessége.

6.4.

Az Előfizető köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy:

-

az előfizetett adatbázisban szereplő termékek hozzáférését és használatát a
Jogosult felhasználók körére korlátozza és tájékoztassa a Jogosult felhasználókat a
jelen szerződésben foglalt felhasználási korlátozásokról és azok betartásának
szükségességéről;

6

-

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

-

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

6.5.

a
a

A szerződés teljesítésére a Kbt. 138-139. §-ai irányadóak.

7. Felhasználási jogok terjedelme
7.1.

Jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható
engedélyt ad arra, hogy Előfizető az Adatbázisokat az EISZ program internetes
tartalomszolgáltatásával
összefüggésben,
az
EISZ
programhoz
csatlakozott
intézmények
számítógépein
keresztül
a
Jogosult
Felhasználók
számára
hozzáférhetővé tegye, ideértve a számítógép képernyőjén való megjelenítést is,
mint a nyilvános előadás egyik formáját. Szolgáltató biztosítja továbbá Előfizető
számára a jelen szerződés tárgyát képező Adatbázisokat, a hozzáférési jog
biztosításától a jelen szerződés lejártáig, teljes terjedelemben, folyamatosan,
megszakítás nélkül (a nap 24 órájában) hozzáférhetővé teszi a Jogosult
Felhasználók számára. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az
Adatbázisok tartalmát a jelen szerződés időtartama alatt újabb, általa kiadott
termékkel teszt jelleggel, külön térítés nélkül bővítse, illetve ezen bővített
tartalma(ka)t eltávolítsa. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen
szerződés
hatálya
alatt
a
szerződés
tárgyát
képező
adatbázisokat
és
szoftvertechnológiát frissítse, illetve megváltoztassa akként, hogy a Műszaki
leírásban rögzített szolgáltatással legalább egyenértékű szolgáltatást nyújtson.

7.2.

Jogosult Felhasználók az adatbázisokban kereshetnek, tartalmukat olvashatják,
tartalmukat letölthetik, kinyomtathatják azzal, hogy ezen felhasználási módok nem
történhetnek haszonszerzési céllal, jövedelem szerzés vagy jövedelem fokozás célját
közvetve sem szolgálhatja. Az EISZ programhoz nem csatlakozott számítógépekről
a szolgáltatás nem érhető el. Jogosult Felhasználók a bibliográfiai adatokat
letölthetik és felhasználhatják az MTMT nem haszonszerzési céllal épített
adatbázisához és linkeléssel biztosíthatják a teljes szövegű adatbázishoz való
hozzáférést az előfizetői kör számára.

7.3.

Az Előfizető nem jogosult az Adatbázisokat átdolgozni vagy azok tartalmát egyéb
módon módosítani, az azokhoz történő hozzáférés, képernyőn történő megjelenítés
a tartalom megváltoztatásának tilalma mellett történhet. Szolgáltató tulajdonát
képező bármilyen adatbázis átadása, átengedése, az engedély terjedelmét
meghaladó felhasználása, illetve felhasználás továbbengedélyezése az Előfizető
részéről harmadik személyek számára tilos. Az Előfizető az Adatbázisokat
semmilyen formában nem jogosult többszörözni és terjeszteni, kivéve a szabad
felhasználás törvényben meghatározott eseteit, különösen a könyvtár és oktatási
intézmény belső intézményi célra történő másolatkészítését a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) meghatározott feltételekkel.

7.4.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felületén saját vagy partnerei termékeit,
szolgáltatásait hirdetni és / vagy árulni úgy, hogy ezzel a jelen szerződés szerinti
szolgáltatás igénybevételét ne nehezítse, zavarja. A jelen pont szerinti hirdetési
felület nagysága legfeljebb 728*180 vagy 240*600 pixel méretű.

7.5.

Az Előfizető kijelenti, hogy minden tőle elvárhatót megtesz az EISZ számítógépes
rendszerének védelme, valamint a jogellenes felhasználás megelőzése érdekében.
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3. Záró rendelkezések

8.1.

Módosítás:
A Felek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt.
141. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal
összhangban módosíthatják.
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen
szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban,
de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező
személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet
módosítani.

8.2.

Szolgáltató köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az Előfizető számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni.

8.3.

Szolgáltató nem fizethet,
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.4.

Vis maior: Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek
nem teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre
vonatkozik, melyek Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlanul következnek be, nekik
fel nem róható, melyre Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa robbanás, tűz, természeti csapás - felkelés, zavargások, polgári engedetlenség,
szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események stb.). A vis
maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie Felek tevékenységével és a
bekövetkezett szerződésszegéssel.
Vis
maiorra
a Szolgáltató
csak akkor
hivatkozhat, ha értesíti Előfizetőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű
időtartamáról.
Amennyiben
Előfizető
egyéb
irányú
utasítást
nem
ad,
a
Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben
ésszerűen az lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. A teljesítési határidő a vis maior
időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a
30 napot, az Előfizetőnek jogában áll - hátrányos jogi következmények nélkül - a
nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy a Szolgáltató részére erről írásos
értesítést küld. A Szolgáltató kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére
is fennáll.

8.5.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési
szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult ellenőrizni. Szolgáltató
tudomásul veszi, hogy - költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében -
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üzleti titok címén nem tagadhatja meg a szerződés lényeges tartalmáról történő
tájékoztatást.
8.6.

Jogvita esetén Felek alávetik magukat az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság eljárásának. A peres eljárás megkezdése előtt Felek megkísérlik
a keletkezett vitát békés úton, megállapodással rendezni.

8.7.

Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján
semmisnek, vagy megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a
szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a
hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerződést az
érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

8.8.

Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés hatályba lépését
Szolgáltató referenciaként az Előfizetőre - a cégnév, és (amennyiben
kapcsolattartó személyének feltüntetésével - hivatkozzon. Egyebekre
az Előfizető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen szerződéssel
nem hivatkozhat.

8.9.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen szerződésből keletkezett követelése másra
nem ruházható át, nem engedményezhető, és az sem hitel, sem kölcsön
fedezetként fel nem használható.

követően az
szükséges) a
a Szolgáltató
kapcsolatban

8.10. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik a
Feleket és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással,
továbbá az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen szerződés
megkötéséhez.
8.11. Felek kijelentik továbbá, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak,
és a jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy
hatóság hozzájárulása.
8.12. Ha az Szolgáltató a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen
szerződésben rögzített kötelezettségeinek vétkes megszegése folytán a jelen
szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik
személy az Előfizetővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy az Szolgáltató
köteles az Előfizetőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól
akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul
megtéríti. Ebben az esetben az Szolgáltató által nyújtott kártérítésnek ki kell
terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban az
Előfizető részéről merülnek fel. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy
harmadik személy által az Előfizetővel szemben a fentiek szerint indított bármely
perben az Előfizető perbehívása esetén az Előfizető oldalán beavatkozóként belép.

8.13. Előfizető
felhívja
Szolgáltató figyelmét,
hogy az államháztartás
központi
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet
nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló (Előfizető) ezen
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht.
55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni
azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Szolgáltató jelen
szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.
törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat megismerte és ennek
megfelelően kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül.
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8.14. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.
melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. és 8. pontja, valamint a Kbt. 43. § (1)
bekezdése szerinti adatok közzétételéhez.
8.15. Amennyiben a Szolgáltató külföldi adóilletőséggel rendelkezik, úgy köteles a jelen
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságnál a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
8.16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
8.17. Felek jelen szerződést és a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteket
annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
8.18. Jelen szerződés 4 (négy), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű
példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány az Előfizetőnél, 2 (kettő) példány
pedig az Szolgáltatónál marad.

Mellékeltek:
1. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók listája
2. sz. melléklet: Műszaki leírás

Kelt.: Budaoest. 2018. február 06. naoián

Magyar Tudom ányos Akadém ia
Könyvtár és Információs Központ
Képviseli: Prof. Monok István főigazgató
Előfizető

TINTA Könyvkiadó Kft.
Képviseli: Kiss Gábor
ügyvezető
Szolgáltató

Jakócs Tamás
gazdasági igazgató
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1. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók listája
A 2018-ban jogosult felhasználók listája:
TINTA SzóTudásTár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár
Berzsenyi Dániel Megyei és
Városi Könyvtár
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Eszterházy Károly Egyetem
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
II, Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár
MTA Könyvtár és Információs
Központ
Országos Széchényi Könyvtár
Petőfi Irodalmi Múzeum

Katona József Library of Bács-Kiskun County
Berzsenyi Dániel Library
Bródy Sándor County and City Library
Eötvös Loránd University
Eszterházy Karoly University
Metropolitan Ervin Szabó Library
Ferenc II. Rákóczi County and City Library
József Attila County and City Library
Méliusz Juhász Péter Library
Zsigmond Móricz County and City Library
Library and Information Centre of the Hungarian
Academy of Sciences
National Széchényi Library, Budapest, Hungary
Petőfi Literary Museum
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2. sz. melléklet: Műszaki leírás
SzóTudásTár
Az MTA KIK szervezetében működő EISZ Nemzeti Program egyik fő stratégiai célja,
amelyet a Programtanács határozatban fogadott el, közművelődési feladatok ellátása az
előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak, valamint a
határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai
számára. Másik stratégiai cél a felsőoktatás és a nonprofit kutatói szféra tudományos
tartalmakkal való ellátása. E két cél megvalósítása érdekében a hazai közgyűjtemények,
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, megyei és városi könyvtárak, levéltárak,
múzeumok és egyéb közművelődési intézmények, valamint a határainkon túli
közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára nyújt
hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és ismeretterjesztő
elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a
digitalizált magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céliából. A fent részletezett
stratégiai célok, valamint az igényfelmérés során 13 közintézmény megrendelése alapján
döntött az az EISZ Programtanács a SzóTudásTár beszerzéséről.
A SzóTudásTár lexikai adatbázis teljes egészében magyar fejlesztésű és tulajdonú,
folyamatosan bővülő, teljes szövegű digitális adatbázis. Az adatbázisban a Tinta
Kiadó legfontosabb egynyelvű nagyszótárainak szócikkanyaga egy felületen kereshető. A
SzóTudásTár a magyar szókincs sokirányú leírását tartalmazza a lexikográfiai és a
lexikológia legmodernebb eredményeit felhasználva elkészített 11 korszerű nagyszótár
tartalmával: értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima
szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár,
rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája. Az
56 843 szócikket tartalmazó összetett szavak adatbázisa semmilyen más felületen nem
érhető el.
Az adatbázis összességében több mint negyedmillió lexikai egységet tartalm az. Egy-egy
keresőkifejezés
megadásával
egyidőben
valamennyi
szótár
szócikkanyagában
elvégezhető a keresés; a találatok egy felületen, egységes szerkezetben jelennek meg. A
nyelvészeti kutatások mellett a több szótár tartalm át egy komplex felületen
kínáló adatbázis egyedülálló forrást jelent a magyar nyelv ápolását célzó
kezdem ényezések és közösségek számára.
A SzóTudásTár IP-alapú azonosítás alapján biztosítja a hozzáférést, nem szükséges
jelszavas belépés az adatbázis használatához. Emellett azonban az intézményi
felhasználók számára jelszó segítségével a távoli hozzáférés lehetőségét is biztosítja. így
a hallgatók, kutatók az intézményen kívül is hozzáférhetnek az adatbázishoz.
A SzóTudásTár adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar
kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként más szolgáltató termékével nem
összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
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