Az UpToD ate ON LINE AD ATBÁZISH O Z
VA LÓ H O ZZÁFÉR ÉSR E IR ÁNYULÓ
SZERZŐDÉS

Jelen m egállapodás ("M egállapodás
Szerződés” ) létrejött egyrészt a

SER VICE AND SU PPLY C O NT R A CT FO R
UpToD ate O N LINE DATABASE

vagy

This agreem ent (“A greem ent” or "Contract”)
is entered into by and betw een the

M agyar Tudom ányos Akadém ia Könyvtár
és Inform ációs Központ
székhelye: 1051 Budapest, Arany János u.

Library and Inform ation Centre of the
H ungarian A cadem y o f Sciences,
seated at 1 Arany János u. Budapest, 1051
Tax num ber: 15300289-2-41
Bank A ccount No.: IBAN:
HU45 1003 2000 0032 2946 0000 0000
represented by Prof. István Monok DSc.
(hereinafter referred to as "Subscriber”),

1.
Adószám : 15300289-2-41
B ankszám laszám : IBAN:
HU45 1003 2000 0032 2946 0000 0000
képviseli: Prof. István M onok DSc.,
(a továbbiakban Előfizető),

and
és
az U pToD ate Inc.
székhelye: 230 Third Ave., W altham
MA, USA 02451
Adószám : 04-3310942
B ankszám laszám : 9419442247
Swift code: BOFAUS3N
képviseli: Jam es Prendergast
(továbbiakban
„U pToD ate” ,
és
a
Szolgáltatóval együttesen, m int szerződő
Felek) között az utolsó Fél által aláírt napon
(hatálybalépés).

the UpToD ate Inc.,
seated at 230 Th ird Ave. W altham MA, USA
02451
Fed ID: 04-3310942
Bank Account: 9419442247
Swift code: BO FAUS3N
represented by Jam es Prendergast
(hereinafter referred to as “U pToD ate,” and
together with Subscriber, join tly referred to
as the “ Parties”), as o f the date last set forth
on the signature page hereto (the "Effective
Date”).

A Felek ezúton a következőkben állapodnak
m eg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) M ásodik
része
szerinti,
hirdetm ény
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás
eredm ényeként:

The Parties hereto agree as follows
according to a tender o f a negotiated
procedure w ithout prior publication o f a
contract notice pursuant to Chapter Tw o
o f A ct
CXLIII
of
2015
on
Public
Procurem ent (hereinafter PP A ):

A jo g osu lt felhasználó intézm ények listája a
2. sz. m ellékletben található.

The A uthorized U ser Institutions are listed
in Appendix 2 hereto.

Az
Elektronikus
Inform ációszolgáltatás
N em zeti
Program
finanszírozásával
és
m űködtetésével
kapcsolatos
feladatokról
szóló
1079/2012.
(III.
28.)
Korm.
határozatban a Korm ány felkérte a M agyar
Tu dom ányos Akadém iát (a továbbiakban:
M TA),
hogy
az
irányítása
alatt
álló
köztestü leti költségvetési szerv, az MTA
K önyvtár
és
Inform ációs
Központ
közrem űködésével lássa el az Elektronikus
Inform ációszolgáltatás
Nem zeti
Program
m űködtetésével kapcsolatos feladatokat.

The G overnm ent indicated the H ungarian
Academ y o f Sciences (hereinafter HAS) in
G overnm ent D ecision 1079/2012. (III. 28.)
on financing and operation o f 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 under the control
o f his public bodies corporate budget, w ith
the
involvem ent
of
the
Library
and
Inform ation
C entre
o f the
Hungarian
Academ y o f Sciences.
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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
m eghatározott
szervezetek közbeszerzési vagy koncessziós
eljárást kötelesek lefolytatni.

According to Article 4 o f A ct CXLIII o f 2015
on Public Procurem ent for the purposes of
awarding public contracts, w orks 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 A ct shall be conducted
by entities defined as contracting authorities
in Articles 5-7.
SECTION 1 SUBSCRIPTIO N

1. FEJEZET: ELŐFIZETÉS

I. Subscribed Products

I. Előfizetett term ékek

consideration
of
paym ent
of
the
Az előfizetési díj ellenében, valam int az In
alábbiakban részletezett feltételek m ellett az subscription fee and subject to the terms
U pToDate biztosítja Előfizetőnek annak nem and conditions below, UpToDate grants to
átruházható és nem kizárólagos jogát, hogy the Subscriber the non-exclusive, non
az UpToDate Anyw here szolgáltatást a transferable right for its A uthorized Users to
jogosu lt
Felhasználók
részére
az
1. Access the UpToD ate Anywhere services set
m ellékletben részletezett m ódon igénybe forth in Appendix 1 (“Subscribed Products”)
vegye (továbbiakban „Előfizetett Term ékek”) solely for the purpose o f (i) research or other
activities
or
(ii)
providing
kizárólag (i) kutatás vagy egyéb tudom ányos scholarly
tevékenység
vagy
(ii)
betegek
részére diagnostic treatm ent or other medical
diagnosztikai
kezelés
vagy
egyéb services to patients, subject to the terms
conditions
of
this
Agreem ent.
egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából, and
és
ezen
Előfizetett
Term ékhez
való Subscriber shall ensure that the Licensed
hozzáférést
biztosítsa
a
jelen M aterials are A ccessed only by Authorized
M egállapodásban
leírt
körben
és Users affiliated w ith Subscriber for a
purpose related to Subscriber’s business.
feltételekkel.
A z Előfizető biztosítja, hogy az Előfizetett For purposes o f this Agreem ent, “Access”
Term ékek kizárólag az Előfizetőhöz kapcsolt m eans "viewing, searching or displaying any
jogosu lt
Felhasználók
szám ára
lesznek page o f the Licensed Materials, whether
hozzáférhetőek az Előfizető üzleti célja such pages are viewed by m eans o f
m egvalósulásának
érdekében.
Jelen connection to a netw ork or from storage in
szerződés
keretében
a „hozzáférés” az any storage m edium .”
invitation
to
tender,
the
tender
E lőfizetett Term ék m egtekintést, keresését The
vagy
bárm ely
oldalának
m egjelenítését docum entation and the detailed offer are
jelen ti hálózaton keresztül vagy bárm ely integral parts o f this Agreem ent.
adattároló eszköz segítségével.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi
az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési In case o f any differences or discrepancies
between this A greem ent and its appendices,
dokum entáció és a részletes ajánlat.
Bárm ilyen, a jelen szerződés és m ellékletei the provisions o f this A greem ent shall
közötti eltérés vagy ellentm ondás esetén, a prevail.
jelen szerződés rendelkezései az irányadók.
A z UpToDate Anywhere előfizetés alapján a
Jogosult Felhasználók az alábbiak szerint
érik el az UpToDate-et:
a kijelölt oldal fizikai elérésekor az
alább
felsorolt
IP
cím (ek)en
vagy
biztonsági elérés(ek)en.
az UpToDate Inc. által nyújtott az
Előfizető azonosított jelszóval védett

This
UpToDate
Anyw here
Subscription
allows the Authorized U sers to Access
UpToDate as follows:
W hile
physically
located
at
the
Designated
Site(s)
via
the
IP
Address(es) or Security agent(s) listed
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authentikációs rendszerén keresztül,
am i egyedi azonosítást biztosít az
UpToDate,
Inc.
részére.
Ehhez
szükséges az integritás az UpToDate
A pplication Program m ing Interface-vel
(API).
a
Jogosult
Felhasználóknak
lehetőségük van
felhasználónév
és
jelszó
m egadására.
A
létrehozott
felhasználónévvel
és
jelszóval
a
Jogosult Felhasználók az U pToDate-et
bárm ilyen
internet
hozzáféréssel
rendelkező eszközzel el tudják érni,
ideértve
az
asztali
szám ítógépet,
laptopot, m obil készülékeket, m int
például iPhone és Android term ékek,
függetlenül a Jogosult Felhasználó
tartózkodási helyétől figyelem m el a
regisztrációra és az azonosításra.

below
V ia
You r
password
authenticated
system(s) as identified to UpToDate
Inc., w hich w ill in turn pass UpToDate,
Inc. a unique identifier. This requires
integration
w ith
U pToD ate’s
A pplication
Program m ing
Interface
(API).

-

II. Jogosult Felhasználók / Site-ok

Authorized U sers have the option to
establish a usernam e and password
w ith U pToDate, Inc. Once established,
a u sernam e and password allows the
Authorized U ser to Access UpToDate
from
any
Internet-enabled
device
including desktop com puters, laptops,
and m obile devices such as the iPhone
and Android devices, regardless o f
Authorized U ser’s location, subject to
Registration and Re-verification.
II. A uth orized Users/Sites

Jogosult Felhasználói körbe tartoznak a 2.
sz. m ellékletben szereplő intézm ényekben
tanuló
diákok
(a
teljes
vagy
részm unkaidőben
m unkaviszonyban)
orvosok
és
kutatók,
továbbá
azok
a
személyek, akik az Előfizető engedélyével az
Előfizető által m eghatározott helyszíneken
m űködő könyvtárak kom puterállom ásairól
férnek hozzá az Előfizetett Term ékhez.

“Authorized U sers” m eans the “students,
sta ff (either em ployed part tim e or full
time),
doctors,
and
researchers
of
A uthorized U ser Institutions listed in
Appendix
2
and
individuals
using
com puter
term inals w ithin
a library
located in an Authorized U ser Institution,
as walk in users at the Authorized U ser
Institutions perm itted by the Subscriber to
access the Subscribed Products.

Előfizető
köteles
U pToDate-et
haladéktalanul
értesíteni
a
Jogosult
Felhasználó intézm ények szám ában és/vagy
összetételében
bekövetkezett
bárm ely
változásról. Felek m egállapodnak, hogy a
jelen tős változás a M egállapodás UpToDate
részéről történő felm ondását eredm ényezheti
az év végével, am eddig az
adott évre
vonatkozó Előfizetési díj kifizetésre kerül,
vagy Felek a jele n M egállapodást a Kbt. 141.
§-a
szerint
m ódosítják.
Felek
m egállapodnak, hogy nem jelen tős változás
alatt a következő feltételek bárm elyikének a
teljesülését értik:

The Subscriber shall prom ptly notify
U pToD ate o f any significant changes
and/or com position in the num ber o f
Authorized Users, w hich changes m ay
result
in
U pToD ate
term inating
the
A greem ent at the end o f the yea r for which
the Fees w ere paid unless the parties are
able
to
agree
to
appropriate
fee
adjustm ents for any subsequent years o f
the term, and m ay add, w ithdraw or
substitute
authentication
m echanism s
upon m utual agreem ent o f the parties in
w riting according to Section 4 and PPA. §
132. Parties agree that non-significant
changes
are
understood
to
be
in
com pliance o f any o f the follow ing options:
a) Changes
in
num ber
and/or
com position o f the consortium
m em bers
due
to
integration,

a) Felhasználó intézm ények szám ában
és/vagy összetételében beolvadás,
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összeolvadás, kiválás illetve szétválás
eredm ényeként bekövetkező olyan
változás, am elynek eredm ényeként a
kiszolgált
site-ok
szám a
nem
em elkedik;
b)
Felhasználó
intézm ények
és
kiszolgált site- ok szám a csökken.
Felek m inden egyéb olyan változást, am ely a
jogosu lt felhasználói intézm ények és a
jogosu lt
Felhasználók
szám ának
em elkedését
eredm ényezik,
jelentős
változásnak tekintik.

m erger, division or secession which
do not result increase in the
num ber o f user-sites
b)

a

A uthorized Uses

M egengedett felh aszn álási m ódok
A z Előfizető és a Jogosult Felhasználói kör:

Each A uthorized User and Subscriber may:

- beléphet,
kereshet,
böngészhet és
bárm it m egtekinthet az Előfizetett
Term ékeken belül;
- az
Előfizetett
Term ékek
különálló
elem eiről,
kizárólagosan
saját
felhasználására
nyom tathat,
elektronikus m ásolatot készíthet és
tárolhat;
- az Előfizetett Term ékekről
linkeket
helyezhet el az Előfizető
és más
Jogosult Felhasználó intranet és
internet w ebsite-jaira, elektronikus
oktatócsom agjaiba
és
oktatói
w ebsite-jaira,
háttértárakra
és
oktatási m enedzsm ent rendszereibe,
azonban
Előfizetőnek
biztosítania
kell,
hogy
kizárólag
a jogosu lt
Felhasználók érhessék el ezeket a
linkeket.
-

Num ber o f consortium m em bers
and u ser sites decrease
A ll other changes resulting in the
increase
of
Authorized
U ser
Institutions and Authorized U sers are
considered as significant changes

- access, search, browse and view the
Subscribed Products;
- print, m ake electronic copies o f and
store solely for the exclusive use o f
such Authorized U ser individual
item s from the Subscribed Products;
- incorporate links to the Subscribed
Products on the Subscriber’s and
any other Authorized U ser’s intranet
and
internet
websites
and
in
electronic
coursepacks
and
instructor websites, reserves and
course
m anagem ent
systems,
provided that only Authorized Users
have access to such links;
- provide print or electronic copies o f
individual item s from the Subscribed
Products to other Authorized U sers
for their scholarly or research use.

nyom tatott
vagy
elektronikus
m ásolatot nyújthat az Előfizetett
Term ékek különálló elem eiről más
Jogosult Felhasználók részére azok
tudom ányos
m unkájához
vagy
kutatásához.

Előfizetett Term ékek használatának korlátai

R estrictions on Use o f Subscribed Products

Az UpToDate kifejezett írásbeli engedélye
nélkül az Előfizető és Jogosult Felhasználó
intézm ényei nem jogosultak:

Except as expressly perm itted in w riting by
U pToDate,
the
Subscriber
and
its
A uthorized U sers m ay not:

-

-

rövidíteni, m ódosítani,
lefordítani
vagy az Előfizetett Term ékek meglévő
tartalm ainak
felhasználásával
bárm ilyen
szárm aztatott
anyagot
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abridge, m odify, translate or create
any derivative w ork based on the
Subscribed Products;

készíteni;
-

eltávolítani, kitakarni vagy egyéb
m ódon
torzítani
bárm ilyen
jognyilatkozatot, egyéb nyilatkozatot
azoknak az Előfizetett Term ékekben
eredetileg
m egjelenő
form ájához
képest; vagy

-

remove, obscure or m odify in any
way any copyright notices, other
notices or disclaim ers as they
appear in the Subscribed Products;
or

-

m ódosítani, vagy nagy arányban vagy
ism étlődő
m ódon
m ásolni,
visszatartani vagy forgalm azni az
Előfizetett Term ékeket,

-

reverse
engineer,
m odify,
or
substantially
or
system atically
reproduce, retain, or distribute the
Subscribed Products.

-

robotokat,
spider-eket,
túlterhelő
program okat, adathalász eszközöket,
algoritm usokat használni folyam atos
és
autom atikus
keresésekhez,
letöltésekhez,
adatkinyeréshez,
deeplinking-hez,
indexeléshez,
továbbá
a
term ék
m űködését
m egzavarni.

-

use any robots, spiders, crawlers or
other
autom ated
downloading
program s, algorithm s or devices to
continuously
and
autom atically
search, scrape, extract, deep link,
index or disrupt in any w ay the
w orking
of
the
Subscribed
Products;

-

az
Előfizetett Term ékek
bárm ely
külön részét kiposztolni a közösségi
m édia felületein vagy bárm ely egyéb
olyan oldalon, am elyen nem jogosu lt
Felhasználók
szám ára
is
hozzáférhető.

-

post individual
item s
from
the
Subscribed
Products
on
social
netw orking sites or any other sites
accessible by non-Authorized Users.

Szellem i tulajdonjog

Intellectual Property

Előfizető tudom ásul veszi, hogy az Előfizetett
term ékekhez kapcsolódó valam ennyi szerzői
és egyéb jog, illetve védett érdek, az
U pToDate illetőleg a license adók tulajdonát
képezi, m elyre figyelem m el az Előfizető és a
Jogosu lt intézm ényei a jelen szerződésben
m eghatározott m ódon
és
terjedelem ben
jogosu ltak
használni
az
Előfizetett
Term ékeket. Előfizető tudom ásul veszi, hogy
az Előfizetett Term ékek az Előfizető és /
vagy a jogosu lt Felhasználók által történő
jogosu latlan használata vagy terjesztése az
U pToD ate-nek és a license adóknak anyagi
kárt okozhat.

The Subscriber acknow ledges that all
copyright and any other right or protected
interest in and to the Subscribed Products
rem ain with UpToDate and its licensors,
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 Agreem ent.
Subscriber
acknowledges
that
unauthorized use and distribution o f the
Subscribed Products by Subscriber and/or
its A uthorized U sers m ay cause financial
dam age to U pToD ate and its licensors.

2. FEJEZE T AZ UpToD ate TELJESÍTÉSI
KÖ TELE ZE TTSÉ G E

SECTION 2 U pToD ate PERFO RM ANC E
O BLIG ATIO NS

2.1 H ozzáférés az E lőfizetett Term ékekhez

2.1 A ccess to Subscribed Products

A z U pToD ate az E lőfizetőnek és Jogosult
Felhasználóinak a 2. M ellékletben m egjelölt
internetes elérési cím en vagy egyéb, a Felek

UpToDate w ill m ake
the
Subscribed
Products accessible to the Subscriber and
its Authorized U sers in accordance w ith
5

által közösen m eghatározott m ódon az 1.
Fejezetben rögzítettekkel összhangban teszi
elérhetővé az Előfizetett Term ékeket jelen
szerződés
hatálybalépésétől
szám ított 3
m unkanapon belül.

Section 1 w ithin 3 business days
Effective Date from the internet
indicated in Appendix 2 or as
otherwise m utually determ ined
Parties.

2.2 Szolgáltatás m inősége

2.2 Quality o f Service

Az UpToDate m indent m egtesz a folyam atos
m inőségi szolgáltatás nyújtása érdekében és
legalább átlagos 98% készenlét és legalább
2% karbantartási időszak fenntartásával
arra törekszik, hogy ésszerűen m inim alizálja
az Előfizető és a Felhasználó Intézm ények
szám ára
a
szolgáltatásban
bekövetkező
fennakadásokat.

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

after the
address
m ay be
by the

Am ennyiben igazolhatóan az UpToDate rajta If, due to causes beyond its reasonable
kívül álló okok (nem következhet az Előfizető control (but not due to issues with
hálózatának hibájából) következtében nem Subscriber’s network, UpToD ate is unable
tud
az Előfizetőnek
és
a
Jogosult to
provide
the
Subscriber
and
the
Felhasználóknak hozzáférést biztosítani 48 Authorized Users w ith access to the
órát m eghaladó
időtartam ban,
úgy
az service for a period exceeding 48 hours,
UpToDate köteles visszatéríteni az Előfizető then
UpToDate
shall
refund
the
részére az előfizetési díj arányos részét és proportionate paid am ount o f the Fees and
jóváírn i a ki nem fizetett díjakat. A jelen credit any unpaid Fees to the Subscriber.
pont alapján visszatérítendő díj arányos The Fee to be proportionately refunded as
része akként kerül m egállapításra, hogy per this Section shall be calculated by
Felek a teljes Előfizetési díj
összegét dividing the full am ount o f the Fees bythe
elosztják a teljes szerződéses időszakra num ber o f days w hen perform ance is due
vonatkozó
teljesítéssel
érintett
napok under the w hole term o f the Contract, and
számával, és a kapott összeget felszorozzák m ultiplying such am ount by the num ber o f
a
szolgáltatás-kieséssel
érintett
napok days when no service w as available, noting
szám ával azzal, hogy m inden szolgáltatás that each day com m enced by som e lack of
kieséssel m egkezdett nap egész napnak service shall be accounted for as a whole
számít.
Szolgáltatás
kiesés
esetén day. This refund shall be Subscriber’s sole
kizárólagosan a fentiekben m eghatározott and exclusive rem edy in the event o f such
visszatérítés illeti m eg az Előfizetőt.
downtime.

2.3 Ügyfélszolgálat

2.3 H elpdesk

A z UpToDate az Előfizetőnek és a Jogosult
Felhasználóknak tám ogatást biztosít az
Ügyfélszolgálaton keresztül, am i online,
telefonon érhető el hivatali időben 07:00
19:00 (Eastern Standard Tim e) és e-m ailen
keresztül 24 órában, ünnepnapokon kívül,
külön költség nélkül.

UpToDate w ill provide the Subscriber and
its Authorized Users support through a
helpdesk which can be reached on-line, by
telephone during official office hours 7 am9pm (Eastern Standard Tim e) and via email
24 hours a day (excluding recognized
holidays) at no additional charge to the
Subscriber.
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2.4 Tartalom visszavonása

2.4 W ithdraw al o f Content

Az UpToDate fenntartja annak jogát, hogy az
Előfizetett
Term ékekből
visszavonjon
m inden olyan tartalm at, m ely jogszerű en
m ár nem tartozik oda, illetve alaposan
feltételezhető, hogy törvényellenes, káros,
félrevezető vagy jogsértő.

UpToDate 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, harm ful, false or infringing.

2.5 A d atfelhasználási jelen tések

2.5 Usage D ata R eports

Az U pToDate adatfelhasználási jelen tést
készít
a
Jogosult
felhasználók
tevékenységéről, és az interneten havonta
elérhetővé teszi azt az Előfizető részére, m ely
jelen téseket Előfizető
jogosu lt
a
saját
honlapján
közzétenni
az
előfizető
intézm ények és a fenntartó
hatóságok
tájékoztatása céljából.

UpToDate shall m ake usage data reports
on the usage activity o f each Authorized
User Institution accessible online on a
m onthly basis
to the adm inistrators
em ployed by such Institution and to the
Subscriber in order to upload usage data
onto
Subscriber’s w ebsite
as
public
inform ation for the consortium m em bers
and for the supporting authorities.

SECTIO N 3 SU BSC R IBE R ’S
PE R FO R M A NC E O BLIG ATIO NS

3. FEJEZET ELŐ FIZETŐ TELJESÍTÉSI
KÖ TELE ZE TTSÉ G E
3.1 Engedélyezett hozzáférés
3.1
Jogosulatlan
belépéstől
felh aszn álástól való védelem

és

Az
Előfizető
m indent
m egtesz
annak
érdekében, hogy:
- az
Előfizetett
Term ékekbe
való
belépést és azok használatát csak a
Jogosult Felhasználói kör szám ára
biztosítsa, valam int, hogy m inden
Jogosult
Felhasználóját
előre
tájékoztassa a jelen szerződésben
rögzített
feltételekről
és
m egkötésekről, továbbá vállalja, hogy
ezen
kötelezettségek
betartásáért
Előfizető felel;

3.1 Protection fro m
and Use.

Unauthorized A ccess

The Subscriber shall:
-

lim it access to and use o f the
Subscribed
Products
only
to
Authorized U sers and notify in
advance all Authorized U sers o f the
conditions and usage restrictions
set forth in this A greem ent and
that
com pliance
w ith
such
restrictions
shall
be
for
the
responsibility o f the Subscriber;

- biztosítsa,
hogy
az
Előfizetett
Term ékekhez
kapcsolódó
bárm ely
hitelesítési kód vagy jelszó kizárólag
a Jogosult
Felhasználók
részére
váljon
m egism erhetővé,
továbbá,
hogy
sem
ő,
sem
a
Jogosult
Felhasználók nem osztják m eg, vagy
szolgáltatják
ki
ezen
belépési
kódokat egym ásnak vagy harm adik
fél részére; továbbá

-

ensure that any passwords or
credentials
to
access
the
Subscribed
Products
is
m ade
available only to A uthorized Users,
and that neither Subscriber nor the
Authorized U sers share, or divulge
any
passw ords
or
credentials
am ongst each other or to any third
party; and

- am ennyiben tudom ására ju t, hogy az

-

prom ptly upon becom ing aware o f

Előfizetett Term ékeket bárki engedély
nélkül
használja,
haladéktalanul
értesítse erről az U pToDate-et, és
m egtegye a szükséges intézkedéseket
a
jogosulatlan
használat
m egszüntetésére, és további hasonló
esetek kiküszöbölésére.

any
u nauthorized
use
o f the
Subscribed
Products,
inform
UpToD ate and take appropriate
steps to end such activity and to
prevent any recurrence.

Az
Előfizetett
Term ékek
jogosulatlan
használata
esetén
az
UpToDate
felfüggesztheti az Előfizetett Term ékekhez
való hozzáférést, és/vagy kérheti, hogy az
Előfizető
és
a
Jogosult
Felhasználó(i)
felfüggesszék a term ékekhez való hozzáférést
azon a belépési helyszíne(ke)n, ahol a
jogsértő belépést regisztrálták.

In the event o f any unauthorized use o f the
Subscribed
Products,
UpToDate
m ay
suspend
access
to
the
Subscribed
Products
and/or
require
that
the
Subscriber and relevant Authorized User
Institution(s) suspend access from where
the unauthorized use occurred upon
notice to the Subscriber and relevant
Authorized U ser Institution(s).

Az Előfizető köteles tájékoztatni a jogosu lt
felhasználó intézm ényeket jelen szerződés
feltételeiről, és egyben köteles m indent
m egtenni annak érdekében, hogy a jogosu lt
felhasználó
intézm ények
részéről
jogosulatlan
belépést
és
felhasználást
m egakadályozza.

The Subscriber is obliged to inform the
Authorized U ser Institutions about the
term s o f this Agreem ent, and also obliged
to m ake best efforts to protect from
U nauthorized Access and Use by the
Authorized U ser Institutions and their
Authorized Users.

4. FEJEZET D ÍJAK ÉS FIZETÉSI
FELTÉTELEK

SECTION 4. FEES AN D PAYM ENT
TERM S

A Előfizető köteles m egfizetni a 192 655
USD
előfizetési
díjat
(a
továbbiakban
Előfizetési
díj)
az
UpToDate
felé
egy
részletben
a
szám la
kézhezvételétől
szám ított
30
naptári
napon
belül,
figyelem m el a Kbt. 135. § (1), (3), és (6)
bekezdésekben, a Ptk. 6:130. § (1) - (2)
bekezdésében, valam int az Art. 36/A. § ában foglaltakra.
Felek nem jelentős változás esetén az
előfizetési díj em elését kizárják, am ely eset
nem igényli a jelen M egállapodás Kbt. 141.
§-a
szerinti
m ódosítását.
Felek
m egállapdonak,
hogy
jelen tős
változás
esetén az UpToDate jogosu lt az előfizetési díj
em elését kezdem ényezni, m ely esetben Felek
a jelen M egállapodást a Kbt. 141. §-a szerint
m ódosítják.
A késedelm es fizetésből eredő esetleges
költségek Előfizetőt terhelik.
Előfizető az előfizetési díj teljes összegét
banki
átutalás
útján
egyenlíti
ki
az

The Subscriber shall pay to UpToD ate the
fee o f 192 655 USD (hereinafter the "Fee”) in
one am ount w ithin thirty days (30) from the
date o f the receipt o f the invoice; by virtue of
PPA 135 (1), (3), (6), the C ivil Code 6:130 (1)(2), and T a x A ct 36/A.

The Parties hereto agree that in case o f non
significant changes in respect o f num ber o f
consortium m em bers or user sites, the
possibility o f increasing the subscription
fees is excluded. In case o f significant
changes U pToD ate is entitled to initiate
increasing the subscription fee and the
Parties shall amend this Contract in
com pliance with PPA § 1411. Subscriber
shall bear any and all costs due to late
payment.

Subscriber shall pay the full am ount o f the
Fees in w ay o f transfer to U pToD ate’s bank
8

UpToDate bankszám lájára.

account.

A szám la kiállítása és a kifizetés pénznem e
USD,
m elyre
figyelem m el
az
árfolyam változással já ró kockázatokat teljes
egészében Előfizető köteles viselni.

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

Jelen szerződés alapján Előfizető lem ond
m inden olyan jogosultságáról, amely szerint
bárm ikor, bárm ilyen jogh atóság alapján az
előfizetési díjat, vagy annak egy részét
bárm ilyen más valutában egyenlítené ki
m int am i jelen m egállapodás záradékban
szerepel.

Subscriber w aives any right it may have at
any tim e in any ju risdiction to pay the Fees
or a part th ereof under this A greem ent in a
currency unit other than that in w hich it is
expressed to be payable under this clause.

Am ennyiben a szám la nem m egfelelően
kerül kiállításra, úgy Előfizetőnek 15 napja
van írásban jelezn i kifogásait.
Felek a szerződés teljesítésének a jelen
szerződés II. pont 2.1. alpontjában foglalt
feltétel teljesülését tekintik.
M egrendelő
köteles
a
Kbt.
135.
§-a
alapján
a
szerződésszerű teljesítéstől szám ított
15
napon
belül
a
teljesítési
igazolást
(részteljesítési
igazolást) kiállítani.
A
szám lák
esedékessége
a
szám la
kézhezvételétől
szám ított 30
nap.
A
kifizetések során az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-ára, valam in t
a Polgári
T örvénykönyv 6:130. § (1 )-(2) bekezdésére
figyelem m el kell eljárni. A fizetési késedelem
esetén a Szolgáltató jogosu lt a m agyar Ptk.
szerinti késedelm i kam at felszám ítására.

A
szerződő
felek
kijelentik,
hogy
az
előfizetési díj m agában foglalja az összes
szolgáltatási díjat, am it az UpToDate az
Előfizető felé nyújt, valam in t az UpToDate
valam ennyi
költségét
és
hasznát.
Az
U pToDate az Előfizetési díjon felül jelen
szerződés
teljesítésével
összefüggésben
sem m ilyen további díjat, költséget nem
jogosu lt Előfizető felé érvényesíteni.

In case o f the invoice is not correct, or any
obligatory data is m issing Subscriber has 15
days for noticing in w riting its objections.
Parties state that the perform ance is
contractual as if the term in II. 2.1. is
realized. Subscriber shall m ake a w ritten
declaration on acknow ledgem ent o f the
contractual perform ance o f the contract
(certification o f perform ance) w ith in 15 days
from the date o f the perform ance according
to PPA Article 135. The paym ent is due not
later than 30 days from the date o f the
receipt o f the invoice. Th e contracting
authority shall m ake paym ent according to
Section 36/A o f A ct XCII o f 2003 on the
rules o f taxation (hereinafter Tax Act) and
Section 6:130 (l)-(2 ) o f the C ivil Code. In
case o f default in paym ent U pToD ate is
entitled to charge default interest, and flat
rate
recovery
costs
according to
the
H ungarian Civil Code.
Parties state that the Fees include all
services for the Subscriber by U pToD ate and
also all expenses and benefits o f UpToDate.
Therefore U pToD ate shall not be entitled to
charge any additional fees related to the
Agreem ent.

SECTION 5 TERM

5. FEJEZE T M EG ÁLLAPO DÁS TAR TA M A
5 .1 Időtartam

5.1 Term
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Jelen M egállapodás az utolsó Fél által aláirt
napon lép hatályba és a hatálybalépéstől
2017. decem ber 31-ig terjedő időszakra
(teljesítési idő) érvényes. A teljesítési idő
lejártát m egelőzően a jele n Szerződés rendes
felm ondással nem szüntethető meg.

The term o f this Agreem ent shall com m ence
on the Effective Date and continue through
31 D ecem ber 2017 (the "Term ”). The
A greem ent shall not be term inated by
ordinary notice prior to the expiry o f the
Term.

5.2 R endkívüli felm ond ás

5.2 E xtraordinary term ination

Jelen szerződést bárm elyik fél azonnal
hatállyal felm ondhatja, am ennyiben a m ásik
fél lényeges kötelezettségét megszegi, és a
nem szerződést szegő Fél a szerződést szegő
Fél részére írásos form ában jelezte a
szerződésszegést és azt a szerződést szegő
Fél a bejelentéstől szám ított 45 napon belül
(késedelm es fizetés esetén 15 nap) nem
képes orvosolni.

Either party may term inate this Agreem ent
in the event o f a m aterial breach o f this
A greem ent by the other party, where the
non-breaching party has provided w ritten
notice o f such breach to the breaching party
and if the breaching party fails to rem edy
such breach w ithin forty-five (45) days (15
days in the event o f non-paym ent) o f receipt
of the notice o f the breach.

5.3 Előfizető a Kbt. 143. § (1) bekezdése
szerinti esetekben jogosu lt, a Kbt. 143. § (2)
bekezdése esetén köteles a jelen szerződést
felm ondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a jelen szerződéstől elállni.

6. FEJEZET G AR ANCIÁK ÉS JÓTÁLLÁS

5.3 Subscriber is entitled to term inate this
A greem ent in cases u nder PPA § 143 (1),
and is bound to term inate in case under
PPA § 143 (2), or rescind it pursuant to the
C ivil Code.

6.1 Garanciák

SECTION 6 W AR R A N TIES AND
INDEM NITIES
6.1 Warranties

Az UpToDate szavatolja, hogy az Előfizetett
Term ékek lényegében azonosak a hasonló
ügyfelek
szám ára
nyújtott
Előfizetett
Term ékek
verziójával.
Am ennyiben
az
Előfizetett Term ékek hiányosak, az Előfizető
azonnal jelzi az U pToDate részére.
Am ennyiben az Előfizetett Term ékek jelen
M egállapodás
szerinti
használata
sérti
bárm ely harm adik fél szellem i tulajdonjogát,
vagy harm adik szem élynek az Előfizetett
Term ékek tekintetében olyan jogát, am ely a
jelen szerződés szerinti felhasználás m ódját
és
terjedelm ét
bárm ilyen
m ódon
akadályozná vagy korlátozná, az UpToDateet
a jele n
szerződés
6.2.
pontjában
m eghatározott kártalanítási
kötelezettség
terheli Előfizetővel szem ben.

U pToD ate warrants that the Subscribed
Products shall be substantially identical to
the version o f the Subscribed Products
provided
to
other
sim ilarly
situated
custom ers. If the Subscribed Products are
defective, such deficiency shall be rectified
prom ptly after notice to UpToDate from
Subscriber.
In case o f the Subscribed Products in
accordance with the term s and conditions
herein
w ill
infringe
the
intellectual
property rights o f any third party, or third
party has any right in or to the Subscribed
Products that w ould im pede or restrict the
m anner and extent o f use under this
A greem ent, UpToDate
shall indem nify
Subcriber as determ ined in 6.2.

6.2 Jótállás
Az
UpToDate
kártalanítja
Előfizetőt
harm adik féllel szem ben, am ennyiben az
Előfizetett Term ékek vonatkozásában szerzői

6.2 Indem nities
U pToD ate
shall indem nify
Subscriber
against any third party claim that the
Subscribed Products infringe a copyright,
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jog, szabadalom vagy védjegy m egsértése áll
fenn és bám ely olyan kárért, am ely ezekre az
esetekre vezethetők vissza. Ilyen esetben az
Előfizetőnek azonnal értesítenie kell az
U pToD ate-et
a
kárigény
m egjelölésével
továbbá Előfizetőnek kizárólagos engedélyt
kell adnia az UpToDate részére a védelem és
a kár rendezésére. Am ennyiben a fentiek
szerinti jogsértéssel élnek az Előfizetővel
vagy várhatóan az UpToD ate-vel szem ben,
az U pToD ate élhet az Előfizetési díj arányos
részének visszafizetésével a teljesítési idő
rövidülésének m értékével és az Előfizetett
Term ékek
használati
jogán ak
m egszüntetésével.
A
fentiekben
m eghatározott
estben
am ennyiben
az
Előfizetett Term ékek harm adik fél szellem i
tulajdonjogát
sértik
a
jótállá s
és
m egszüntetés
az
Előfizető
egyedüli
jogorvoslati
lehetősége
a
Szolgáltatóval
szem ben
és
az
UpToDate
kizárólagos
kötelezettsége és felelőssége. Az UpToDate
jótállá si
kötelezettsége
e
M egállapodás
lejártával is fennm arad.

patent or tradem ark, and any dam ages
awarded on such claim , provided that
Subscriber provides prom pt notice o f the
claim and sole control o f the defense and
settlem ent o f the claim. In the event such
a claim is m ade against Subscriber or
anticipated by UpToD ate, UpToDate shall
have the option o f refunding a prorate
portion o f the Fee paid by Subscriber for
the unused portion o f the Term and
term inating
Y ou r
right
to
use
the
Subscribed
Products.
The
foregoing
indem nity and optional term ination shall
be
Subscriber’s
sole
rem edy
and
U pToD ate’s sole obligation and liability in
the event o f any claim that the Subscribed
Products
infringe
a
third
party’s
intellectual
property
rights.
This
indem nity obligation shall survive the
term ination o f this Agreem ent.

6.3 Lem ondás

6.3 Disclaim er.

A
jelen
m egállapodásban
rögzített
garanciális
és jótállási
kötelezettségein,
valam int
a
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettségein felül az U pToD ate „jelen
állapotában” („as is”) szállítják az Előfizetett
Term ékeket, arra további garanciákat nem
vállalnak, és m inden kártérítési felelősség
alól m entesek, m ely az Előfizetett Term ékek
használatából eredhet, ideértve egyebek közt
a term ékekben előforduló esetleges hibákat,
pontatlanságokat,
hiányokat
és
defektusokat,
illetve
az
azok
forgalm azhatóságával
vagy
kellékszavatosságával kapcsolatos bárm ely
panaszt.

Except for the express warranties and
indem nities stated herein and to the extent
perm itted by applicable law, UpToDate is
providing the Subscribed Products „as is”
and m akes no representation or warranty
and expressly disclaim any liability for any
claim arising from or out o f the Subscribed
Products including but not lim ited to any
errors, inaccuracies, om issions, or defects
contained therein, and any im plied or
express w arranty as to m erchant ability or
fitness for a particular purpose.

6.4 K orlátolt felelősség

6.4 Lim itation o f Liability

Az
U pToDate
és
partnerei
sem m ilyen
körü lm ények között nem tehetők felelőssé
sem m ilyen közvetett vagy büntetőjogi kárért,
ideértve
egyebek
közt
bárm ilyen
adatvesztést,
üzletleállást
vagy
profitvesztést,
m ely
jelen
szerződéssel
összefüggésbe hozható vagy attól függetlenül
lép fel. Kivételt képez a jele n Fejezetben
m eghatározott kártalanítás az alkalm azandó
jo g
által
m eghatározott
m értékig.
Az

In no event shall U pToD ate or its affiliates
be liable for any indirect, incidental,
special, consequential or punitive dam ages
including, but not lim ited to, loss o f data,
business interruption or loss o f profits,
arising out o f or irrespective o f this
Agreem ent. Except for the indem nity
stated herein and to the extent perm itted
by applicable law, in no event shall
UpToDate or any o f its affiliates’ liability
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UpToDate
és
partnerei
felelőssége
Előfizetővel, valam int
harm adik
féllel
szem ben a jelen szerződéssel összefüggésben
az Előfizetési díj m értékéig tart.

for any dam ages or loss to Subscriber or
any other party in connection w ith this
Agreem ent exceed the sum o f the Fees

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Előfizető
jogosu lt és egyben köteles a szerződést
felm ondani
ha
szükséges
olyan
határidővel, am ely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha

According to PPA Article 143 par 3 the
Subscriber shall be entitled to and at the
same tim e shall be bound to term inate the
agreem ent - w here necessary, giving a
period o f notice w hich m akes it possible for
him to arrange for the carrying out o f his
duty according to the contract - if

a)
a
Szolgáltatóban
közvetetten
vagy
közvetlenül 25%-ot m eghaladó tulajdoni
részesedést
szerez valam ely
olyan jog i
szem ély vagy szem élyes jo g a szerint jogképes
szervezet, am ely nem felel m eg a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pontjában m eghatározott
feltételeknek.

a) 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
UpToDate;

b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül
25% -ot m eghaladó tulajdoni részesedést
szerez valam ely olyan jo g i szem élyben
szem élyes
joga
szerint
jogképes
szervezetben, amely fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés
k)
pont
kb)
alpontjában
m eghatározott feltétel.

b) UpToDate 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).
Parties state that in case o f term ination
according to the PPA Article 143 para.
UpToDate is entitled to get the fair reward
for his service provided prior to the
term ination.

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

7. FEJEZET ALTALANOS
RENDELKEZÉSEK

SECTION 7 G ENER AL PROVISIONS

7.1 Vis m aior

7.1 Force M ajeure

Nem
tekintendő
jelen
M egállapodás
m egszegésének bárm ely Félnek olyan elem i
káresethez köthető elégtelen teljesítése, mely
rajta kívül álló okokból keletkezik (egyebek
közt:
háború,
sztrájkok,
özönvizek,
áram szünetek,
távközlésiés
internetkapcsolat
leállásai,
bárm ilyen
hálózati
vagy
szerverkárosodás,
m egsem m isülés).

Neither pa rty’s delay or failure to perform
any provision o f this A greem ent as a result
o f circum stances
beyond
its
control
(including, but not lim ited 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 deem ed a
breach o f this Agreem ent.

7.2 R észleges érvénytelenség

7.2 Severability
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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
értelm ezni, 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 becom e invalid, the validity o f
the other clauses w ill not be affected unless
the parties w ould not have concluded the
contract w ithout the invalid part. The
invalid clause w ill be reinterpreted so as to
achieve the originally intended purpose - as
long as legally acceptable.

7.3 Teljességi záradék

7.3 E n tire A greem ent

Jelen
M egállapodás
a
Felek
közötti
m egállapodások teljes körét felöleli, egyben
összevonja és felülírja bárm ely korábbi vagy
egyidejűleg
létrejött
írásvagy
szóbeli
M egállapodás, m egegyezés, ajánlat és üzleti
m egrendelés rendelkezéseit, m ely a Felek
között
a
szerződéses
tartalom m al
kapcsolatban létrejött.

This
A greem ent
contains
the
entire
understanding and agreem ent o f the
parties and m erges and supersedes any
and
all
prior
and
contem poraneous
agreem ents, com m unications, proposals
and purchase orders, w ritten or oral,
betw een the parties with respect to the
subject m atter contained herein.

7.4 M egállapodás m ódosítása

7.4 M odification

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

No m odification, am endm ent or w aiver o f
any provision o f this A greem ent shall be
valid u nless in w riting and signed by the
parties under the conditions set forth in
PPA Article 141. and the C ivil Code (Act V
o f 2013).

7.5 Átruházás

7.5 A ssignm ent

Az Előfizető nem terhelheti vagy ruházhatja
át a jelen szerződés alapján fennálló bárm ely
jogá t
vagy
kötelezettségét
kivéve,
am ennyiben erre vonatkozóan az UpToDate
előzetes
írásos
engedélyét
kikéri.
Az
UpToDate m éltányolható esetekben jelen
bekezdés szerinti írásos engedélyét nem
tagadhatja m eg Előfizetőtől. A jelen bekezdés
szerinti jog-, illetve kötelezettség-átruházás
során is figyelem m el kell lenni a Kbt. 141. §ában foglaltakra.

The Subscriber shall not assign, transfer
or license any o f its rights or obligations
under this A greem ent unless it obtains the
prior w ritten consent o f U pToDate, w hich
consent
shall
not
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 into consideration.

7.6 Adatvédelem

7.6 Privacy

Az U pToD ate az Előfizető előzetes írásos
engedélye nélkül nem adhat ki sem m ilyen
szem élyes
inform ációt
a
Jogosult
Felhasználókról
sem m ilyen
nem -partneri
státusú
harm adik
félnek,
illetve
ezen
adatokat nem használhatja fel sem m ilyen, a
M egállapodás keretein.

UpToD ate shall not, w ithout the prior
written consent o f the Subscriber, transfer
any
personal
inform ation
of
any
A uthorized U sers to any non-affiliated
third party or use it for any purpose other
than as described in this Agreem ent.
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A z UpToDate fenntartja annak a jogát, hogy
belső céljai érdekében kövesse és m egőrizze
az
U pToDate-et
használó
jogosu lt
Felhasználók
alábbi
szem élyes
adatait
korlátozás nélkül: az U RL címet, ahonnan a
felhasználó érkezik (akár az U RL saját
weboldalán van, akár nem); az U RL cím
am elyre a felhasználó m egy (akár az URL
saját weboldalán van, akár nem); a használt
internet
kereső;
a
használt
operációs
rendszer;
a
jogosu lt
Felhasználó
tartózkodási helye, valam int a jogosu lt
Felhasználó IP címe. A jogosu lt Felhasználó
IP cím ének rögzítése rendszerfelügyeleti
célok érdekében történik, annak érdekében,
hogy a felhasználó szokásai követhetőek
legyenek, hogy az U pToD ate követni tudja az
adatbázis m ely részeit látogatják a jogosu lt
Felhasználók. UpToDate elsősorban annak
érdekében használja fel a m egszerzett
inform ációkat, hogy fejlessze az adatbázis
tartalm át, m arketing és reklám célokból,
jelentések készítése érdekében az Előfizető
felé vagy kutatási céllal. UpToDate az új
szolgáltatásokról tájékoztatást küldhet a
jogosu lt Felhasználóknak.

UpToDate reserves the right to track and
collect for its internal purposes personal
inform ation about Authorized Users o f
UpToDate, including w ithout lim itation: the
URL that the u ser has come from (whether
this U RL is on its W ebsite or not), the URL
the user goes to next (whether this U RL is
on its W ebsite or not), the Internet browser
that is being used, the type o f operating
system used, the Authorized User's location,
and the Authorized U ser’s IP address. An
Authorized U ser’s IP address m ay be used
for system adm inistration purposes and to
track a u ser’s session, in order to give
UpToD ate an understanding as to w hich
parts o f its database Authorized Users are
visiting.
UpToD ate
m ay
use
such
inform ation for purposes including but not
lim ited to im proving the content o f its
database, m arketing, advertising, reports to
Subscriber, or research. U pToD ate m ay
send inform ation and notices o f new
services to registered Authorized Users

UpToDate fenntartja a jogot, hogy kiadja
belsőleg az U pToDate-n belül vagy harm adik
fél
részére
a jelen legi
vagy
m últbeli
felhasználói adatokat, függetlenül attól, hogy
az inform áció azonosít-e egy adott szem élyt
vagy sem, am ennyiben az UpToDate úgy ítéli
meg,
hogy
az
E lőfizetett
Term ékek
felhasználása
nem
felel
m eg
a jelen
m egállapodásban foglaltaknak vagy jogsértő
cselekm ény elkövetésére került sor, és /
vagy am ennyiben az UpToDate köteles
nyilvánosságra hozni az inform ációt annak
érdekében, hogy a vonatkozó törvényeknek
és szabályozásoknak, illetve a bírósági vagy
közigazgatási előírásoknak m egfeleljen.

UpToDate reserves the right to release
current or past user inform ation, w hether or
not the inform ation identifies a particular
person, internally w ithin U pToD ate or to
third parties for lim ited purposes in the
event UpToD ate believes that the Subscribed
Products are being used in violation o f this
A greem ent or to com m it unlaw fu l acts,
and/or if UpToDate is required to disclose
inform ation to com ply w ith applicable laws
or
regulations,
or
w ith
a
court
or
adm inistrative order.

7.7 Értesítések

7.7 Notices

Bárm ely jelen
M egállapodáshoz köthető
értesítést írásban kell közölni és a cím zett
Fél részére
a
fent
m egjelölt
címekre
eljuttatni, illetve az értesítendő Fél által
m egadott fax vagy em ail cím re továbbítani.

All
notices
given
pursuant
to
this
Subscriber and the A greem ent shall be in
w riting and delivered to the party to whom
such notice is directed at the address
specified above or the facsim ile num ber or
electronic m ail address as such party shall
have designated by notice hereunder.

Az Előfizető értesítési címe: M agyar
Tudom ányos A kadém ia Könyvtár és

Postal address the Subscriber: Library and
Inform ation
Centre
of
the
H ungarian
14

Inform ációs Központ (székhelye: 1051
Budapest, Arany János u. 1.)

Academ y o f Sciences (seated at
János u. Budapest, 1051).

Az Előfizető fő kapcsolattartója:
Urbán Katalin
tel: +36 1 4116325
email: urban.katalinfokonyvtar.m ta.hu

Subscriber’s m ain contact person is
follows:
Katalin Urbán
phone: +36 1 4116325
email: u rb an.k a ta lin @ k o n w ta r.m ta.hu

Az U pToDate Inc. fő kapcsolattartója

UpToDate Inc.’s m ain contact person is as
follows:

Név: Nagy Dezső
tel: 00 36 70 6047800
email: dezso.nagyfa w olterskluwer.com

Name. Dezso Nagy
tel: 00 36 70 6047800
email: d ezso.nagy(«!wolterskluwer.com

Értesítési cím:
UpToDate, Inc
230 Th ird Avenue
Attn: Legal Dept
W altham , M A 02451

Notices:
UpToDate, Inc
230 Third Avenue
Attn: Legal Dept
W altham , MA 02451

7.8 Titoktartás

7.8. Confidentiality

Az
Előfizető
és
annak
alkalm azottai,
tisztviselői, igazgatói és egyéb szerződéses
partnerei
kötelesek
a jelen
Szerződés
pénzügyi és kereskedelm i feltételeit üzleti
titokként kezelni, azokat csakis az UpToD ate
előzetes írásos beleegyezésével adhatják
tovább
bárm ilyen
nem
kapcsolódó
vállalkozás részére, illetőleg olyan esetben,
ahol ezt jele n M egállapodás pénzügyi és
kereskedelm i ldkötései m egkövetelik.

The Subscriber and its em ployees, officers,
directors and other contracted partners
shall m aintain as confidential and not
disclose to any non-affiliated third party
w ithout U pToD ate’s prior w ritten consent
or except as required by law the financial
term s and com m ercial conditions o f this
Agreem ent.

Kivételt képez ez alól, hogy nem korlátozható
vagy
nem
tiltható
m eg ü zleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala,
am ely
a
közérdekű
adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános
adatra
vonatkozó,
külön
törvényben
m eghatározott
adatszolgáltatási
és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. További
kivételt képez a jele n 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 inform ation obligation specified
in a separate act o f legislation pertaining to
data o f public interest and data publicised
in the public interest m ay not 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 Arts. 37-38

7.9 Szerződéskötés

7.9 Execution

Jelen Megállapodás és annak bármely kiegészítése
csak a mindkét fél által aláírt papíron vagy más
fokozott
biztonságú
elektronikus
aláírással

This A greem ent and any am endm ent
thereto m ay be executed via counterparts,
and signatures exchanged by facsim ile or
15

1 Arany

as

érvényes, mely aláírások az eredeti aláírásokkal
megegyező módon kezelendők.

other electronic m eans are effective to the
same extent as original signatures.

7.10 Elsődleges szövegérvény

7.10 Prevailing Translation

Bárm ely, a jelen M egállapodás feltételeiben
található ellentm ondás, következetlenség,
félreérthetőség vagy eltérés esetén - m ely a
M egállapodás angol és m agyar nyelvű
változata között áll fenn - a m agyar nyelvű
szöveg élvez elsőbbséget

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

7.11 M eghatalm azás

7.11 Pow er o f Attorney.

Az Előfizető szavatolja, hogy a Jogosult
Felhasználók elism erik és nyugtázzák, hogy
a M egállapodás feltételei kötelezőek rájuk
nézve, különösen, de nem kizárólag a
M egállapodásban
foglalt
szolgáltatások
hozzáférésének
és
használatának
korlátozásaira vonatkozólag.

Subscriber represents and warrants that the
Authorized U ser Institutions acknowledge
and agree to be bound by the term s and
conditions o f the Agreem ent, including but
not lim ited to the restrictions on access to
and use o f the services as set forth in the
Agreem ent. Subscriber w ill inform each
individual
Authorized
U ser
Institution
specified in A ppendix 2 o f the terms and
conditions o f access.

7.12 Irányadó jo g

7.12 Governing Law

A jelen szerződésre a m agyar jo g irányadó. A
jelen
szerződés
egym ásnak
m indenben
m egfelelő
m agyar
és
angol
nyelvű
változatban
készült.
Am ennyiben
jelen
szerződés m agyar nyelvű és angol nyelvű
verziója között eltérés található, úgy az angol
nyelvű rész a mérvadó.

The governing laws o f this A greem ent shall
be the H ungarian law. This A greem ent has
been prepared in a H ungarian and an
English version fully corresponding to each
other. In the event o f a conflict between the
provisions o f the H ungarian version and the
English version o f this Agreem ent, the
English version shall prevail.

7.13
A szerkesztők és a szerzők az Előfizetett
Term ékek
létrehozása
során
m inden
igyekezetükkel
azon
voltak,
hogy
az
Előfizetett Term ékekben szereplő azonosított
diagnózisokhoz
tartozó
intézkedések,
kezelési alternatívák és gyógyszeradagolási
m ódok
m egfeleljenek
a
közzététel
időpontjában
hatályos
legjobb
szakm ai
gyakorlatnak.
Azonban,
a
norm ák
és
gyakorlatok az orvostudom ányban az új
adatok
elérhetőségével
folyam atosan
változnak,
ezért az egyes egészségügyi
szakem bereknek
konzultálniuk
kell
a
különböző források alapján. Em iatt csak az
Előfizetett Term ékek legfrissebb kiadása

7.13 The editors and authors o f the
Subscribed Products have conscientiously
and carefully tried to create the identified
diagnosis m easures, treatm ent alternatives
and drug dosages in the Subscribed
Products that conform to the standards of
professional practice that prevailed at the
tim e o f publication.
However, standards
and practices in m edicine change as new
data becom e available and the individual
m edical professional should consult a
variety o f sources. For this reason, only the
m ost current release o f the Subscribed
Products
should
be
consulted
w hen
inform ation is sought.
New updates are
issued periodically; do not rely on older
16

ja va solt
használatra,
am ennyiben
inform ációra van szükség. Az új frissítések
időszakosan
jelen n ek
meg;
és
nem
hivatkoznak régebbi verziókra. Továbbá
gyógyszerek felírásakor, a felhasználónak
javasolt, hogy ellenőrizze az adott gyógyszer
betegtájékoztatóját, annak érdekében, hogy
m egbizonyosodjon a használati utasításokról
és
bárm ilyen
adagolási változást vagy
ellenjavallatot észleljen, különösen akkor,
ha a hatóanyag új, ritkán használt vagy
szűk terápiás körben használt.
A z Előfizetett Term ékek a diagnózis és
terápia alapelveit írják le. A z Előfizetett
Term ékben
található
inform áció
nem
helyettesítheti
az
egyes
betegek
kivizsgálását, am elynek az egészségügyi
szolgáltató
vizsgálatán,
a laboratórium i
adatok tényein és egyéb tényezőkön kell
alapulnia az adott betegnek m egfelelően. Az
Előfizetett Term ék arra alkalmas, hogy egy
eszköz
segítségével
a
felhasználó
diagnosztikai
és
terápiás
döntéseket
hozhasson, szem előtt tartva, hogy az egyéni
és
egyedi
körülm ények
az
Előfizetett
Term ékben
nem
szereplő
döntésekhez
vezethetnek.
Az
Előfizetett
Term ékben
kifejtett vélem ények az adott tém át szerzők
és szerkesztők sajátjai és nem képviseli a
hivatalos
álláspontját
bárm ilyen
orvosi
társaságnak, akivel együttm űködésben áll,
az E lőfizetett Term ékeket tám ogatja vagy
ajánlja.

A z U pToDate tudom ásul veszi, hogy a jelen
M egállapodás
közbeszerzési
eljárás
keretében
kerül
m egkötésre,
m elyre
figyelem m el Felek kötelesek a teljesítés
során a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
m egfelelően eljárni.

Előfizető felhívja Szolgáltató figyelm ét, hogy
az állam háztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6)
bekezdése
értelm ében
a
kiadási
előirányzatok terhére nem köthető olyan jog i
szem éllyel,
jo g i
szem élyiséggel
nem
rendelkező
szervezettel
érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés,
am ely szervezet nem m inősül átlátható
szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen

versions.
In addition, when prescribing
m edications, the user is advised to check
the
product
inform ation
sheet
accom panying each drug to verify conditions
o f use and identify any changes in dosage
schedule or contraindications, particularly if
the agent to be adm inistered is new,
infrequently
used
or
has
a
narrow
therapeutic range.
The Subscribed Products describe basic
principles o f diagnosis and therapy. The
inform ation provided in the Subscribed
Products is no substitute for individual
patient
assessm ent
based
upon
the
healthcare provider’s exam ination o f each
patient and consideration o f laboratory data
and other factors unique to the patient.
Subscribed Products should be used as a
tool to help the user reach diagnostic and
treatm ent decisions, bearing in m ind that
individual and unique circum stances may
lead the u ser to reach decisions not
presented in the Subscribed Products. The
opinions
expressed
in
the
Subscribed
Products are those o f its authors and editors
and m ay or m ay not represent the official
position o f any m edical societies cooperating
with,
endorsing or recom m ending
the
Subscribed Products.

UpToD ate
Inc.
hereby
accepts
and
recognizes this A greem ent as regulated by
the
relevant
sections
o f the
Public
Procurem ent Act, therefore the Parties
shall act in com pliance with the pertaining
provisions o f the PPA in the course o f
perform ance.
Subscriber draw s Provider’s attention to
the fact that pu rsu ant to Section 41 (6) of
A ct CXCV o f 2011 on the National Budget
(hereinafter “N B A”) no valid contract may
be concluded for consideration w ith any
legal person or organisation having no
legal
personality
on
the
basis
of
appropriations on the expenditure side, or
no paym ents m ay be m ade under such
concluded
contracts
unless
such
organisation qualifies as a transparent
organisation.
The
relevant obligor is
entitled u nder NBA § 55 to handle data
17

feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §
szerint jogosu lt
a jog i
személy,
jog i
szem élyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §bán m eghatározott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Áht. § kedvezm ényezettről
rendelkezik, azon a jo g i szem élyt, jogi
szem élyiséggel nem rendelkező szervezetet
kell érteni. Szolgáltató köteles a nem zeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1)
bekezdés
1.
pontjában
foglalt
feltételeknek történő m egfelelőségét érintő
bárm ely változást haladéktalanul bejelenteni
Előfizető irányában. Szolgáltató kijelenti,
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés
1.
pontja
szerinti
átlátható
szervezetnek minősül.

UpToDate
köteles
a
jelen
szerződés
teljesítésének
teljes
időtartam a
alatt
tulajdonosi szerkezetét az Előfizető számára
m egism erhetővé
tenni.
Szolgáltató a
m egism erhetővé
tételre
vonatkozó
kötelezettsége m ellett- a jelen Szerződés
időtartam a alatt írásban köteles tájékoztatni
Előfizetőt
m inden,
a
tulajdonosi
szerkezetében
bekövetkezett
változásról.
Jelen inform ációkat az Előfizető köteles
bizalm asan kezelni.
Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésének
teljes
időtartam a
alatt
haladéktalanul
írásban köteles Előfizetőt értesíteni a Kbt.
143
§
(3)
bekezdésében
m egjelölt
ügyletekről.

Szolgáltató a szerződés teljesítése során nem
fizethet ki, illetve szám olhat el a szerződés
teljesítésével
összefüggésben
olyan
költségeket, m elyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k)
pontja
szerinti
feltételeknek
nem
m egfelelő társaság tekintetében m erülnek
fel, és m elyek a Szolgáltató adóköteles
jövedelm ének csökkentésére alkalmasak.

A külföldi adóilletőségü Szolgáltató a jelen
szerződés aláírásával m eghatalm azást ad
arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól
a
m agyar
adóhatóság
közvetlenül
beszerezhet
a
Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az országok közötti

specified under NBA § 55 concerning the
transparency o f the legal person or
organisation having no legal personality in
order to verify such requirem ent u ntil the
claim s under such contract lapse, but
taking note that w henever the NBA
provides for a beneficiary it shall be
construed
as
such
legal
person
or
organisation having no legal personality.
Provider is obliged to report any changes
relating to its com pliance with point 1 o f
Section (3) 1 o f A ct CXCVI o f 2011 on
National Assets to Subscriber without
delay. Provider declares that it qualifies as
a transparent organisation pursuant to
point 1 o f Section (3) 1 o f A ct CXCVI o f
2011 on National Assets.
UpToDate. is obliged to reveal its structure
o f ow nership to the Subscriber during the
full period o f perform ance o f the contract.
UpToDate - as part o f its duty o f such
disclosure - shall notify Subscriber o f any
changes to its structure o f ownership. This
inform ation shall be treated as confidential
by the Subscriber.

D uring the fu ll period o f perform ance o f
the Agreem ent, UpToDate shall notify the
Subscriber in w riting w ithout delay o f the
transactions according to PPA Article 143
para. 3.
Any cost incurred in relation to a com pany
not
being
in
com pliance
w ith
the
stipulations set out in PPA Article 62 para.
1 point k) and w hich m ay be used for
reduction o f U pToD ate's taxable income,
shall not be paid or charged by UpToDate
in the context o f the perform ance o f the
contract;

The Provider having his fiscal dom icile in a
foreign country is obliged to attach an
authorization to the contract stating that
data concerning the Provider m ay be
acquired by the H ungarian National Tax and
Custom s
Authority
directly
from
the
com petent tax authority o f the Provider's
fiscal domicile, w ithout using the legal aid
service established between the countries in
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jogsegély igénybevétele nélkül, figyelem m el a
Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakra.

A jelen szerződés teljesítése során a Kbt.
138.
§-tól
a
Kbt.
143.
§-ig
terjedő
rendelkezések értelem szerűen irányadók.

Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával
m eghatalm azást ad arra, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a m agyar adóhatóság
közvetlenül
beszerezhet
a
Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

Ezúton tanúsítjuk, hogy a szerződő Felek
aláírták
jelen
M egállapodást
saját
törvényesen
kijelölt
M eghatalm azó ttaik
révén. A M egállapodás a lenti dátum
napjától érvényes.

respect o f PPA § 136 (2).
D uring the period o f perform ance o f the
Agreem ent the provisions from PPA Article
138 to Article 143 are norm ative according
to meaning.
UpToDate having his fiscal dom icile in a
foreign country shall be bound to attach to
the contract an authorization stating that
data concerning the successful tenderer
m ay be acquired by the H ungarian National
Tax and Custom s Authority directly from
the
com petent
tax
authority
o f the
successful
tenderer's
fiscal
domicile,
w ithout
using
the
legal
aid
service
established between countries.
In w itness whereof, the parties have
executed
this
A greem ent
by
their
respective, duly authorized representatives
as o f the date below written.

day .!tf. m onth 2017. year

Budapest, 2017. év . ...Q k ,...... . h ó n n a p
M agyar Tudom ányos Akadém ia Könyvtár
és Inform ációs Központ
(Előfizető / Subscriber)

UpToDate Inc.

Név; Prof. M onok István ŰSc.
beosztás: Főigazgató

Name: Jam^s Prendergast
itle: D irector o f Pricing and Com pliance

a

pénzügyi ellenjegyző /
financial approval

Mellékletek:
1. sz. m elléklet: Előfizetett term ékek
2. Jogosult felhasználók listája
3. sz. m elléklet: internetes elérési (IP)
cím ek

Appendices:
Appendix 1: Subscribed Products
Appendix 2: List o f A uthorised User
Institutions
Appendix 3: IP internet addresses
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Appendix l./ l. melléklet

U pToDate Anywhere
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Appendix 2./2. melléklet

UpToDate
Intézmény

Institution

1

Debreceni Egyetem

2

Országos
Gyógyszerészeti
egészségügyi Intézet

3

Petz Aladár M egyei Oktató Kórház

4
5

Pécsi Tudományegyetem

6

University o f Debrecen
és

Élelmezési

National Institute o f Pharmacy and
Nutrition
Petz Aladar
Hospital

County

University o f Pécs
Semmelweis University

Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem

University o f Szeged
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Teaching

