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A M agyar E lektro n iku s R eferenciam űvek S zo lg á lta tá s  (M eRSZ) a d a tb á zisáh o z való
ho zzá fé résre  irányu ló  e lő fize té s

A jelen megállapodás létrejött egyrészről a

Név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 1.
Adószám: 15300289-2-41
Közösségi adószám: HU 153 00 289
Képviseli: Prof. Monok István főigazgató
mint Előfizető (a továbbiakban: Előfizető),

másrészről az

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

Akadémiai Kiadó Zrt.
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21-35.
01-10-043151
11387729-2-43
13700016-02491013-00000000 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 
dr. Réffy Balázs igazgató

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 „Az Akadémiai Kiadó Magyar 
Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatásának (MeRSZ), az Akadémiai Kiadó Orvosi 
Folyóiratcsomagjának beszerzése, valamint az Akadémiai Kiadó online és print folyóiratainak beszerzése 
nemzetközi csere céljára" tárgyában. Az Előfizetőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő a Szolgáltató lett az első közbeszerzési rész vonatkozásában.
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1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) célja az Elektronikus Információszolgáltatás 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 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 MeRSZ adatbázisához a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Jogosult 
Felhasználók számára.

1.2. A Szolgáltató elektronikus adatbázist 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, tárgyalási jegyzőkönyv(ek), 
kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

Szolgáltató nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. §-ánal< (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 dokumentum-hierarchiában fentebb sorolt 
dokumentumban szereplő előírásnál kedvezőbb vállalás vagy kijelentés található, úgy ez irányadó a 
szerződés teljesítése kapcsán.
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2. A szerződés időbeli hatálya

2.1. Jelen Megállapodás az aláírás napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra érvényes, és az 
előfizetett termékek 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.- 
ban 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;

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. §- 
bán 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 szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,

d) más közbeszerzési eljárásban a Szolgáltató hamis adatokat közölt, vagy az eljárás 
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás napjától 
kezdve szünteti meg a szerződést.

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.

2.22.2. Előfizető a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -  ha

a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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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.

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 számított 30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

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 13 295 985 Forint, azaz nettó tizenhárommillió-
kettőszázkilencvenötezer-kilencszáznyolcvanöt forint. 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 3.1. 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 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 számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
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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. 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.

4.6. Előfizető csak az alábbi megnevezéssel illetve címzéssel kiállított számlákat tudja 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 
számlát 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.

4.7. Fizetési késedelem esetén Előfizető a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szolgáltató számláján 
szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek 
viszonylatában.

4.8. 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.

4.9. A Szolgáltató számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

A pénzforgalmi számla száma: 13700016-02491013-00000000

A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató kódja: 1NGB-HUHB 

IBAN szám: HU57137000160249101300000000

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 1411 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. Amennyiben Szolgáltató olyan okból, amelyért felelős (a Polgári Törvénykönyvről szóló [a 
továbbiakban: Ptk.] 6:186. § (1) bekezdés) késedelembe esik, és késedelmét a szerződésszegésből 
eredő károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, késedelem esetére 
kikötött kötbért köteles Előfizető részére fizetni, melynek alapja és mértéke a teljes nettó előfizetési 
díj 1 %-a / naptári nap. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a teljes 
nettó előfizetési díj 15 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér 
szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

5.5. Amennyiben Szolgáltató olyan okból, amelyért felelős (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés), hibásan teljesít, 
és hibás teljesítését a szerződésszegésből eredő károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. 
§) nem menti ki, hibás teljesítés miatti kötbért köteles Előfizető részére fizetni, melynek alapja és 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett időszakra eső nettó előfizetési díj 15 %-a. Hibás teljesítésnek 
minősül, amennyiben a hozzáférés kettőnél több Jogosult felhasználó tekintetében 2 órát 
meghaladóan nem biztosított. A hibás teljesítés miatti kötbér összege a teljes teljesítési időszak, a 
teljes nettó előfizetési díj, valamint a 2 órát meghaladó hozzáférés-kiesés alapulvételével, egy órára 
lebontva, arányosan kerül meghatározásra azzal, hogy minden hozzáférés-kieséssel megkezdett óra 
egész órának számít. A hibás teljesítés miatti kötbér összege nem haladhatja meg mindösszesen a 
teljes nettó előfizetési díj 15 %-ának megfelelő összeget. A jelen pont szerinti hibás teljesítés miatti 
kötbérfizetése nem mentesíti Szolgáltatót a teljesítés alól.

5.6. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős (Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdés), meghiúsul, és a szerződésszegését nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) a szerződésszegésből 
eredő károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, teljesítés elmaradása 
esetére kikötött kötbért köteles Előfizető részére fizetni, melynek alapja és mértéke a meghiúsulással 
érintett időszakra eső nettó előfizetési díj 30 %-a.

5.7. A Szolgáltató fő kapcsolattartója:

Név: Dr. Pomázi Gyöngyi

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.

Telefon: 06 1464 8217; 06 30 970 1532 

Fax: 06 1464 8296

e-mail: gyongyi.pomazi@akademiai.hu

5.8. A vevőszolgálati kapcsolattartó: A vevőszolgálati kapcsolattartó: Akadémiai Kiadó, Ügyfélkapcsolati 
Csoport, Telefon: 06 1 464 8200: 06 1 646 8202 (munkanapokon 9 és 16 óra között); e-mail: ak@ 
akademiai.hu; info@akademiai.hu

5.9. A Szolgáltató más kapcsolattartót jelöl ki, ha ennek szüksége merül fel. Az Előfizetőt ilyenkor 
megfelelően értesíti.

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

5.11. 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

mailto:gyongyi.pomazi@akademiai.hu
mailto:info@akademiai.hu


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 termékekhez való hozzáférés hitelesítése az Előfizető által szerződés aláírásakor 
megadott Internet Protokoll ('IP') cím(ek) alapján történik és/vagy igény szerint Shibboleth rendszer 
által biztosított egyéni autentikáció szerint. A Shibboleth rendszerhez való kapcsolódás jogi és 
adminisztrációs feltételeinek biztosítása a Jogosult Felhasználó Intézmények 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 termékek hozzáférését és használatát a Jogosult felhasználók körére korlátozza és 
tájékoztassa a Jogosult felhasználókat a jelen szerződésben foglalt felhasználási korlátozásokról 
és azok betartásának szükségességéről;

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

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

6.5. A szerződés teljesítésére a Kbt. 138-139. §-ai irányadók.

7. Felhasználási jogok terjedelme

7.1. Jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad arra, hogy 
Előfizető az Adatbázist 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 Adatbázist, 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 Adatbázis 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 adatbázis szoftvertechnológiáját frissítse, illetve 
megváltoztassa akként, hogy a Műszaki leírásban rögzített szolgáltatással legalább egyenértékű 
szolgáltatást nyújtson.

7.2. Jogosult Felhasználók az Adatbázisban kereshetnek, tartalmukat olvashatják, tartalmukat letölthetik, 
kinyomtathatják azzal, hogy ezen felhasználási módok nem történhetnek haszonszerzési céllal, 
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 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.
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7.3. Az Előfizető nem jogosult az Adatbázist átdolgozni vagy annak 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 tovább engedélyezése az 
Előfizető részéről harmadik személyek számára tilos. Az Előfizető az Adatbázist 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. Az Előfizető az internetes honlapján a Szolgáltató termékei megjelenítésekor a következő feliratot 
tünteti fel: „©Akadémiai Kiadó”.

7.5. 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.

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

8. 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
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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 -  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 követően Szolgáltató 
referenciaként az Előfizetőre -  a cégnév, és (amennyiben szükséges) a kapcsolattartó személyének 
feltüntetésével -  hivatkozzon. Egyebekre a Szolgáltató az Előfizető előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül jelen szerződéssel kapcsolatban 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.

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.

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.
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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 
irányadóak.

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: Az előfizetett termékek listája

Kelt.: Budapest, 2018. év május hó 16. napján

/
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 

Információs Központ
Képviseli: Prof. Monok István főigazgató

Képviseli: dr. Réffy Balázs 
igazgató 

Szolgáltató

Akadémial Kiadó Zrt.
 ̂ - ,Jrielle Kornélia u. 21-35
Adószám: 11387729-2-43 

ING Bank: 13700016-02491013 
Cégj. sz.: 01-10-043151

Akadémiai Kiadó Zrt.
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1. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók listája

1 Békés Megyei Könyvtár
2 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3 Budapesti Corvinus Egyetem
4 Budapesti Gazdasági Egyetem
5 Budapesti Metropolitan Egyetem
6 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
7 Budavári Mátyás-templom Egyháztörténeti Gyűjtemény
8 Debreceni Egyetem
9 Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
10 Dunaújvárosi Egyetem
11 Eötvös Károly Megyei Könyvtár
12 Eötvös Loránd Tudományegyetem
13 Erdélyi Múzeum-Egyesület
14 Eszterházy Károly Egyetem
15 Evangélikus Hittudományi Egyetem
16 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
17 IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola
18 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
19 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
20 József Attila Megyei és Városi Könyvtár
21 Kaposvári Egyetem
22 Károli Gáspár Református Egyetem
23 Kodolányi János Főiskola

24
Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Vezérkar Tudományos 
Kutatóhely

25 Méliusz Juhász Péter Könyvtár
26 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
27 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
28 Óbudai Egyetem
29 Országos Bírósági Hivatal
30 Országos Széchényi Könyvtár
31 Pannon Egyetem
32 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
33 Pécsi Tudományegyetem
34 Pünkösdi Teológiai Főiskola
35 Soproni Egyetem
36 Széchenyi István Városi Könyvtár
37 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
38 Szent István Egyetem
39 Testnevelési Egyetem
40 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
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2. sz. melléklet: Az előfizetett termékek listája

Cím Szerző(k)
1 A gyógyszerkutatás kémiája Keserű György Miklós (szerk.)
2 Kultúrafinanszírozás Tóth Ákos
3 Magyar irodalom Gintli Tibor (szerk.)
4 Magyarország természetföldrajza Mezősi Gábor
5 Magyarország története Romsics Ignác (szerk.)
6 Pszicholingvisztika Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.)
7 Magyar nyelv Kiefer Ferenc (szerk.)
8 Világirodalom Pál József (szerk.)
9 Strukturális magyar nyelvtan 1. Kiefer Ferenc (szerk.)
10 A lélek és a nyelv Pléh Csaba
11 Világtörténet Salamon Konrád (szerk.)
12 Filozófia Boros Gábor (szerk.)
13 Rendszerváltás Magyarországon Romsics Ignác

14 Az emberi genom Venetianer Pál
15 Az evolúció árnyoldala Gyuris Petra, Meskó Norbert, Tisljár Roland (szerk.)
16 Gének, gondolkodás, személyiség Bereczkei Tamás, Hoffmann Gyula (szerk.)
17 A hellenisztikus filozófusok Dávid N. Sedley, Anthony A. Long
18 A nyelv és a nyelvek Kenesei István (szerk.)
19 Strukturalizmus az irodalomtudományban Bojtár Endre

20 Az állam Cicero

21 A Kárpát-medence földrajza Dövényi Zoltán (szerk.)
22 Életmódtörténet 1. Lőrinc László
23 Elméleti szerves kémia Szántay Csaba

24 Irányítási rendszerek elmélete és tervezése 
1. Lantos Béla

25 Kémia Náray-Szabó Gábor (szerk.)

26 Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia Fazekas Tamás, Merkely Béla, Papp Gyula, Tenczer 
József (szerk.)

27 Kognitív nyelvészet Benczes Réka, Kövecses Zoltán
28 Lélekfilozófiai írások Arisztotelész
29 Neurológia Márkus Attila

30 Strukturális magyar nyelvtan 2. Kiefer Ferenc (szerk.)

31 Világföldrajz Tóth József (szerk.)
32 Magyarország növénytársulásai Borhidi Attila

33 Az Európai Unió tagállamainak 
közigazgatása

Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, 
Kői Gyula (szerk.)

34 Beszerzés Tátrai Tünde, Vörösmarty Gyöngyi
35 Emberi erőforrás gazdálkodás Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

36 Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné, Poór József
37 Az égbolt Arisztotelész

12



38 A császár új elméje Roger Penrose

39 A növényélettan alapjai Pethő Menyhért

40 A polisok világa Németh György

41 Államéletrajzok Németh György (összeáll.)

42 Metafizika TőzsérJános

43 Mezőgazdasági növények élettana Pethő Menyhért

44 A rendezvényszervezés nagykönyve Judy Allen

45 Nemzetközi üzleti technikák Constantinovits Milán, Sipos Zoltán

46 A változásmenedzsment elmélete és 
gyakorlata

Farkas Ferenc

47 Az Európai Unió közös politikái Kengyel Ákos (szerk.)

48 Bevezetés a marketingbe Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet

49 Coaching alapok és irányzatok Kelló Éva (szerk.)

50 Fogyasztói magatartás Törőcsik Mária

51
Gazdasági növekedés, fogyasztás és 
életminőség

Tomka Béla

52 Gondolatoka kapitalizmusról Komái János

53 Marketing alapismeretek Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia

54 Marketing esettanulmányok
Bernschütz Mária, Deés Szilvia, Kenéz András 
(szerk.)

55 Marketingkommunikáció Bauer András (szerk.), Horváth Dóra

56 Médiagazdaságtan Gálik Mihály, Urbán Ágnes

57 Nemzetközi menedzsment Blahó András, Czakó Erzsébet, Poór József (szerk.)

58 Nemzetközi közúti árufuvarozás és 
szállítmányozás

Horváth Annamária, Karmazin György

59 Nemzetközi marketing Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet

60 Turizmológia Michalkó Gábor

61 Turizmusmarketing esettanulmányok Deli-Gray Zsuzsa, Árva László (szerk.)

62 Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariéi Zoltán

63 Magyar generatív történeti mondattan É. Kiss Katalin (szerk.)

64 Vektorszámítás 1. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter

65 Vektorszámítás II. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter

66 Vektorszámítás III. Tasnádi Péter, Gnädig Péter, Jánossy Lajos

67 Businessmarketing-menedzsment Piskóti István

68 Online üzlet és marketing Bányai Edit, Novák Péter (szerk.)

69 Vállalati társadalmi felelősségvállalás Braun Róbert

70 A marketingcsatorna menedzselése Kopcsay László

71
A tudásmenedzsment elméletben és 
gyakorlatban

Bencsik Andrea

72 Az emberi természet Csányi Vilmos

73 Bevezetés a Közös Agrárpolitikába Jámbor Attila, Mizik Tamás (szerk.)

74 Stratégiai és üzleti tervezés Balaton Károly, Tari Ernő (szerk.)

75 Európai közgazdaságtan Csaba László
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76 Nemzetközi szervezetek és intézmények Blahó András, Prandler Árpád (szerk.)
77 Nemzetközi számvitel Beke Jenő

78 Tőke, munka és válság a globalizáció 
korában Artner Annamária

79 Városi világ Enyedi György
80 Illem, etikett, protokoll Sille István
81 Marketing a magyar kisvállalatoknak Rekettye Gábor

82 Irányítási rendszerek elmélete és tervezése 
II. Lantos Béla

83 Életmódtörténet II. Lőrinc László

84 Evolúciós rendszerek Csányi Vilmos
85 Mitől tudomány a pszichológia? Dienes Zoltán

86 Stratégiai menedzsment Balaton Károly, Hortoványi Lilla, Incze Emma, 
Laczkó Márk, Szabó Zsolt Roland, Tari Ernő

87 Erőközpontok és régiók Blahó András, Kutasi Gábor (szerk.)
88 Márkázott szórakoztatás Papp-Váry Árpád
89 Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok Jesús Huerta de Soto
90 Marketing az egészségügyben Simon Judit
91 Vezetés és szervezés Dobák Miklós, Antal Zsuzsa

92 Kohéziós politika és felzárkózás az Európai 
Unióban Kengyel Ákos

93 Közgazdaságtan Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus
94 Médiaismeret Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.)
95 Alapmarketing Kiss Mariann

96 Az e-közigazgatás elmélete Budai Balázs Benjámin
97 Termékélmény Izsó Lajos, Becker György (szerk.)
98 Területi politika Rechnitzer János, Smahó Melinda
99 Marketingstratégia Józsa László
100 Nonbusiness marketing Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán

101 Régió- és településmarketing Piskóti István

102 Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariéi Zoltán
103 Termelés, szolgáltatás, logisztika Demeter Krisztina (szerk.)
104 A büntetőeljárás Farkas Ákos, Róth Erika
105 Duna-stratégia és területi fejlődés Hardi Tamás
106 Multidimenzionális árazás Rekettye Gábor

107 20 év múlva Muraközy László (szerk.)

108 Magyar büntetőjog - különös rész Görgényi Ilona, Gúla József, Horváth Tibor, Jacsó 
Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika

109 Mikroökonómia középfokon Hal R. Varian

110 Az Európai Unió versenyjoga Tóth Tihamér

111 Logisztikai döntések Gelei Andrea (szerk.)

112 Krízis és növekedés az Európai Unióban Halmai Péter
113 Gyakorlati protokoll Kepes Ágnes, Sille István
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114 Államok kora Muraközy László

115 Európai és magyar összehasonlító kollektív 
munkajog

Nádas György, Prugberger Tamás

116 Büntetőjogi fogalomtár Görgényi Ilona és mtsai

117 Korrupció Báger Gusztáv

118 A jog érvényesülésének térsége az Európai 
Unióban Gombos Katalin

119 Európai és magyar összehasonlító munka- 
és közszolgálati jog

Nádas György, Prugberger Tamás

120 Genetika és egészség Raskó István

121 Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi 
erőforrás menedzsmentben Poór József

122 Nem szokványos gazdaságpolitikák Bőd Péter Ákos

123 Minden Egész eltörött Muraközy László (szerk.)

124 A globális és regionális integráció 
gazdaságtana

Benczes István, Kengyel Ákos, Kutasi Gábor, Nagy 
Sándor Gyula, Palánkai Tibor

125 Földobott kő? Muraközy László (szerk.)

126 Költségvetési pénzügyek Benczes István, Kutasi Gábor

127 Kína és a válság Inotai András, Juhász Ottó

128 Életmódtörténet III. Lőrinc László

129 Válság és megújulás Szanyi Milklós (szerk.)

130 Az elemanalitika korszerű módszerei Záray Gyula (szerk.)

131 A Polgári Törvénykönyv Aszalós Dániel (összeáll.)

132 Közérthető közigazgatási hatósági eljárás Boros Anita

133 Közigazgatási jog 1. Lapsánszky András (szerk.)

134 Közigazgatási jog III. Lapsánszky András (szerk.)

135 Közigazgatási jog II. Lapsánszky András (szerk.)

136 Közpolitika Gellén Márton, Hosszú Hortenzia, Szabó Tamás

137 Kriminológia - szakkriminológia Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Körinek László, 
Lévay Miklós (szerk.)

138 Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai 
nihilizmus?

Galbács Péter

139 Marketingmenedzsment Kevin Lane Keller, Philip Kotler

140 Kommunikáció az üzleti világban Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta

141 Pénzügyi közvetítő intézmények Erdős Mihály, Mérő Katalin

142 Magyarország integrációja a nemzetközi 
pénzügyi intézményekbe

Báger Gusztáv

143 Kutatásmódszertan az üzleti 
tanulmányokban

Kjell Gr?nhaug, Pervez Ghauri

144 Vállalati internetstratégia Nemeslaki András

145 Arcészlelés Zimmer Márta

146 Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a 
büntetőjog-tudományban

Nagy Ferenc

147 Bevezetés az Európai Unió politikáiba Kende Tamás (szerk.)

148 Matematika Gerőcs László, Vancsó Ödön (szerk.)
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149 Piaci és hitelkockázat menedzsment Bugár Gyöngyi
150 Pénzügyi piacok a globális térben Gál Zoltán

151 Nemzetközi jog Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki 
László (szerk.)

152 Magyar és európai médiajog Koltay András, Nyakas Levente (szerk.)
153 Digitalizáció és új média Fehér Katalin
154 A japán rejtély Muraközy László

155 A logisztikai szolgáltatók stratégiai 
sikertényezői Karmazin György

156 Dzsungel vagy esőerdő? Gelei Andrea, Mandják Tibor (szerk.)

157 Fesztiválturizmus Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin 
(szerk.)

158 Terek, helyek, régiók Nemes Nagy József
159 Menedzsment-tanácsadási kézikönyv Poór József (szerk.)
160 Marketing Bauer András, Berács József
161 Marketingtervezés Keszey Tamara, Gyulavári Tamás
162 Márkamenedzsment Bauer András, Kolos Krisztina (szerk.)
163 Filmturizmus Irimiás Anna
164 Média és társadalom az információ korában Szécsi Gábor

165 Magyar büntetőjog - általános rész
Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gúla József, 
Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha 
Ferenc

166 Kirekesztve Virág Tünde

167 Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak 
közgazdászoknak Kovács Kármen

168 Magyarország zenetörténete 1. Rajeczky Benjámin (szerk.)

169 Mi, magyarok Nemeskürty István

170 Római irodalom a kezdetektől a 
Nyugatrómai Birodalom bukásáig Adamik Tamás

171 A globális gazdaság földrajzi dimenziói Mészáros Rezső (szerk.)
172 A jelen a jövő múltja Muraközy László (szerk.)
173 A változó Kína Inotai András, Juhász Ottó (szerk.)
174 Az idő ciklusai Roger Penrose
175 Bevezetés a piackutatásba Veres Zoltán, Hoffmann Márta, Kozák Ákos (szerk.)
176 Empirikus területi kutatások és módszerek Molnár Tamás
177 Fizika Holics László (szerk.)

178 Kereskedelmi marketing és menedzsment Agárdi Irma
179 Kínálatmenedzsment Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet

180 Kommunikációmenedzsment a vállalati 
értékteremtésben Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota

181 Kultúramarketing Pavluska Valéria
182 Magyarország geológiája. Paleozoikum 1. Fülöp József
183 Magyarország geológiája. Paleozoikum II. Fülöp József

184 Rendszerváltás és pénzügypolitika Lentner Csaba
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185 Szedimentológia Balogh Kálmán (szerk.)

186 Üzleti kapcsolatok kutatása Gelei Andrea, Dobos Imre, Bódi-Schubert Anikó

187 Az Európai Unió joga Papp Mónika, Várnay Ernő

188 Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és 
írhatnánk Bartók István

189 A földi élet regénye John Maynard Smith, Szathmáry Eörs

190 A római diplomácia Takács László

191 Elválasztástechnikai módszerek elmélete és 
gyakorlata

Kremmer Tibor, Torkos Kornél

192 A fogyasztói magatartás alapjai Hofmeister-Tóth Ágnes

193 A marketingkutatás alapjai
Gyulavári Tamás, Mitev Ariéi Zoltán, Neulinger 
Ágnes, Neumann-Bódi Edit, Simon Judit, Szűcs 
Krisztián

194 Iszlám és politikaelmélet Maróth Miklós

195 Száz kémiai mítosz Kovács Lajos, Csupor Dezső, Lente Gábor, Gunda 
Tamás

196 Szerzők, kiadók, kalózok Jakab Éva

197 Szláv szomszédaink Nyomárkay István

198 Szolgáltatás menedzsment Heidrich Balázs

199 Szolgáltatási menedzsment Papp Ilona (szerk.)

200 A pénzügyi menedzsment controll elemzési 
eszköztára

Zéman Zoltán, Béhm Imre

201 Az attrakciótól az élményig Puczkó László, Rátz Tamara

202 Protokoll az üzleti életben Molnár György

203 Regionális fejlesztéspolitikai hatáselemzés Varga Attila

204 Somlói galuskás gulyásleves Dr. Erdei János

205 Szálloda- és vendéglátásmenedzsment Papp Ilona (szerk.)

206 Szervezeti kultúra és interkulturális 
menedzsment Heidrich Balázs

207 A Visual Basic fór Applications (VBA) 
programnyelvről

Rippel Endre

208 Bevezetés a Stata használatába - 
Feladatgyűjtemény Téglás Szilvia, Tőkés László

209 Bevezetés a Stata használatába Tőkés László

210 Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje Paksa Katalin, Domokos Mária

211 A XVI. század magyar dallamai Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá 
rendező)

212 Küzdelem Erdélyért L. Balogh Béni

213
Csúszómód-szabályozás a 
teljesítményelektronikában és 
mechatronikában

Köröndi Péter

214 A szolgáltatásmarketing alapkönyve Veres Zoltán

215
A termelő és szolgáltató rendszerek 
fejlesztésének főbb irányai Kovács Zoltán

216 Élelmiszer-marketing Szakály Zoltán (szerk.)

217 A középkor és az esztétika Cseke Ákos
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218 Ellátásilánc-menedzsment Szász Levente, Demeter Krisztina (szerk.)
219 Piacgazdaságok az Európai Unióban Farkas Beáta
220 PR esetek haladóktól Horváth Magyary Nóra (szerk.)
221 A kéretlen integráció Deák András (szerk.)
222 Tudatos fejlődés D. Molnár Éva

223 Zöld GMO-k a laboratóriumban és a 
szántóföldön Dudits Dénes, Györgyey János

224 Automatizált módszerek a 
kvantumkémiában Kállay Mihály

225 Általános kémia Veszprémi Tamás

226 Fejezetek a kommunikáció 
szociálpszichológiájából Forgács Attila

227 Idegsebészet Barzó Pál

228 Kodály, a népzenekutató és tudományos 
műhelye Szalay Olga

229 A közigazgatás újragondolása Budai Balázs Benjámin

230 Szerves kémia 1. Huszthy Péter, Tóth Tünde, Móczár Ildikó, Kupái 
József, Kormos Attila

231 Agrárgazdaságtan 1. Mizik Tamás, Fertő Imre

232 Fizikai kémia 1. László Krisztina, Grofcsik András, Kállay Mihály, 
Kubinyi Miklós

233 Operációkutatás Temesi József, Varró Zoltán
234 Pénzügy(rendszer)tan Vigvári András

235 Szemben az árral Mellár Tamás

236 Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. 
században Biedermann Zsuzsánna, Kiss Judit (szerk.)

237 Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Vörös József
238 Területi statisztika Dusek Tamás, Kotosz Balázs
239 Turizmusmarketing Lőrincz Katalin, Sulyok Judit (szerk.)
240 Turizmusmarketing esettanulmányok II. Árva László, Deli-Gray Zsuzsa (szerk.)
241 Az irodalom respublikájáért Fenyő István

242 A modern szlovák nacionalizmus évszázada 
1780-1918 Szarka László (szerk.)

243 Borvétel és kockázat Jakab Éva
244 Előítélet és tolerancia Síklaki István

245 Megtörtént szövegek Kenyeres Zoltán
246 A bizalom tolmácsai Barát Tamás

247 Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a 
gazdasági és társadalmi elemzésekben

Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár 
András, Szarvas Beatrix

248
Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a 
gazdasági és társadalmi elemzésekben - 
Gyakorló feladatok

Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár 
András, Szarvas Beatrix

249
Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a 
gazdasági és társadalmi elemzésekben - 
Képletek és táblázatok

Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár 
András, Szarvas Beatrix

250 Az emberi lét értelme Weissmahr Béla
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