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AZ AKADEMIAI KIADO FOLY61RATA1 ELEKTRONIKUS ADATBAZISHOZ VAL6 
HOZZAFERESRE IRANYULO SZOLGALTATASI SZERZODES 

A jelen megállapodás létrejött a 

Magyar Tudoményos Akadémia K6nyvtér és lnforméciés K6zpont 
(tovébbiakban: EI6fizet6) 
székhelye: 1051 Budapest, Arany Jénos u. 1. 
Adészém: 15300289-2-41 
Bankszémlaszém: 10032000-00322946-00000000 
IBAN: HU45 1003 2000 0032 2946 0000 0000 

képvisel: Dr. Monok István főigazgató 

és 

az Akadémiai Kiadó Zrt. 
(a tovébbiakban: Szolgéltaté) 
szél<helye: 1117 Budapest, Budafoki Lit 187-189. A épiilet III. emelet 
ad<3szém: 11387729-2-43 
Cégjegyzékszém: 01-10-043151 
Bankszémlaszém: ING 13700016-02491013-00000000 

képvisel: Réffy Balézs igazgatéségi tag 

Továbbiakban: Felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Második Része szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos l<özbeszerzési eljárás eredményeként. 

PREAMBULUM 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Magyar Tudományos 
Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA 
Könyvtár és Információs Központ közreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program működtetésével kapcsolatos feladatol<at. Jelen szerződés megkötésére az Elektronikus 
Információszolgáltatás Nemzeti Program l<eretében kerül sor a résztvevő tagintézmények, mint előfizetői 
l<ör nevében és javára. 

A határon túli EISZ tagintézmények számára az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt 
működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) céltámogatást biztosít az intézményel< 
digitális szal<irodalmi állományának gyarapítása, és a tudományos információhoz való minél szélesebb 
körű hozzáférés céljából. 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Előfizető intézmény 
Előfizető intézmény az a 2. szám mellékletben szereplő magyarország vagy határainkon túli magyar 
közintézmény, non profit intézmény és egyházi intézmény, amely a Jogi keretmegállapodás aláírásával 
csatlakozott az EISZ Nemzeti Program hoz. 

Jogosult felhasználó 
Jogosult felhasznélék a jelene megéllapodés 2. szémd mellékletében felsorolt fels6ol<tatési intézményekben 
tanul6 diékok, a teljes vagy részmunkaidében, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irényulé egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi oktaték, dolgozék is kutaték. Jogosult felhasznél6l< a nem 
fels6oktatési el6fizet6 intézmények esetében a kényvtérba beiratkozott olvasék, akik az El6fizet6 
Intézmény telephelyén talélhaté szémitégépes munkaélloméson vagy mis eszk6z6k6n Wifi hasznélatéval, 
illetve - amennyiben az El6fizet6 intézmény errs Iehetéiséget biztosit - EduID azonositéssal férnek hozzé az 
Eléifizetett Termékekhez. 

Nõpiiesyes olvasó 
Jogosult felhasználó továbbá az Előfizető Intézmény telephelyén érvényes ideiglenes olvasójeggyel 
(napijeggyel) rendelkező olvasó. 

Biztonságos hálózat 
Hálózat vagy virtuális hálózat, amely kizárólag a Jogosult Felhasználók által vehető igénybe meghatározott 
Internet Protocol (IP) tartományokon belül vagy a Magyar EdulD Föderáció által biztosított Shibboleth 
azonosításon keresztül. Bejelentkezési nevek, jelszavak, hitelesítési kód ok l<iadása, vagy egyéb m ódon távoli 
hozzáférés biztosítása az Előfizetett Termékekhez Napijegyes olvasók részére nem megengedett. 

Magyar EdulD F6deréci6 
Az EdulD egy SAML2 szabvényon alapulé, elosztott felhasznéléazonositési szolgéltatés, melynek f6 
résztvev6i a magyar felséoktatési, akadémiai, és kijzgyiijteményi szektor intézményei, varmint a 
tartalomszolgéltaték. 

Előfizetett termék 
Jelen szerződés 1. szám mellékletében meghatározott elektronikus tudományos tartalom. 

Tudoményos kibocsétés 
EI6fizet6 intézménynél affiliélt Ievelez6 szerz6k térgyévben megjelent tudoményos k6zleményei a jelene 
szerz6dés 1. mellékletében szerepl6 folyéiratokban. 

O per Access (OA) publikáció 
Nyílt hozzáférés tudományos közlemény. 

Publikéciés dij 
Szolgéltaté termékeiben megjelentetett tudoményos k6zlemények nyilt hozzéférésl8 k6zzétételéért 
felszémolt dijak. 
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1. A szERzőDÉs TÁRGYA 

1.1. A jelene szerz6dés célja, bogy el6fizetést és hozzéférést biztositson a Szolgéltaté elektronikus 
adatbéziséhoz (meghatérozés az 1. s2émCI Mellékletben) az El6fizet6 intézmények széméra. 

1.2. A Közbeszerzési Eljárás során keletl<ezett dokumentumok a jelene szerződéssel együttesen 
értelmezendőek, és all<almazandóak független ül attól, bogy azok fizikai értelemben a jelene szerződés 
mellékletét alkotják-e. A Közbeszerzési eljárás során keletkezett 

a Szolgéltaté ajénlata; 
a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti l<6zbeszerzési dokumentumol<. 

1.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény (a továbbiakban: Ptl<.) 6:63. § (5) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően l<ijelentik, bogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelene 
szerződésben foglaltakra, a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra, 
valamint adott esetben Szolgáltató licenc szerződésében foglaltal<ra terjed ki, anorak nem képez részét a 
Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelene szerződés tárgya szerinti üzletágban a 
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

1.4. Szolgéltaté jelene szerz6dés keretében biztositja EI6fizet6 széméra anorak nem étruhézhaté és nem 
kizérélagos jogét, bogy az El6fizetett terméket igénybe veg ye, és ezen El6fizetett Termékhez vale 
hozzéférést biztositsa El6fizet6 intézmények széméra. 

Az El6fizet6 k6teles Szolgéltatét haladéktalanul értesiteni a Jogosult El6fizet6 intézmények széméban 
is/vagy 6sszetételében bek6vetkezett bérmely véltozésrél. 

1.5. Kapcsolattartés 

Az El6fizet6 f6 kapcsolattart6ja: 
név: Gaélné Kalydy Dora, éltalénos f6igazgat6-helyettes 
tel. +36-1-4116292 
e-mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu 

I 

A Szolgéltaté $6 kapcsolattartéja a k6vetkez6: 
Név: Dr. Pomézi Gyéingyi, tartalomfejlesztési vezet6 
Tel: +36 1 464 8217; +36 30 970 1532 
e-mail: gyongyi.pomazi@akademiai.hu 

II. A szERzőDÉs IDŐBELI HATÁLYA 

11.1. Jelen megállapodás az aláírás napjától 2023. év december hónap31. napjáig terjedő időszakra érvényes 
és az előfizetett termékek teljes és naprakész hozzáférés re vonatkozik a 2021-2023. éve tekintetében. A 
határozott idő lejártát megelőzően a jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

ıı.2. Rendkívüli felmondással szüntethető meg a szerződés, amennyiben a másik fél a jogviszonyból 
származó lényeges kötelezettség t szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. 

Ilyen súlyos szerződésszegések lehetnek az alábbiak: 

Felek valamelyike ellen csőd-, vagy felszámolás eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelen né vált, 
kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik; 
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Előfizető írásbeli felszólítás ellenére sem fizet meg a díjakat, anna esedékességét követő 90 nap of 

belül; 

Szolgéltaté 30 nap o f  tell nem képes folyamatos szolgéltatést nydjtani. 

11.3. Előfizető a Kbt. 143. § (3) be<ezdése alapár jogosult is egyben l<öteles a jelene szerződés felmondani, 
ha Szolgáltatóban közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenn áll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy ha Szolgáltató közvetetten vagy 
közvetlen ül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés l<) pont l<b) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

11.4. Előfizető a Kbt. 79. § (4) bekezdésében meghatározott esetben jogosult a jelene szerződéstől elállni, 
illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a jelene szerződés 
azonnali hatállyal felmondani. 

11.5. EI6fizet6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) be I<ezdése esetén 
k6teles a jelene szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelene szerz6dést6l eléllni. 

III. DÍJAK 

111.1. A jelene szerződés II. pontjában meghatározott előfizetési időszakra szóló díj a nyertes ajánlatban 
rögzített összeg: nettó 222 003 612,- Ft, az alábbiak szerint részletezve. Az Összeg nettó, általános forgalmi 
adó nem tartalmazó díj. A Magyarországon esedékes adól<at az Előfizető visel. 

2021 2022 2023 
El6fizetési dij 12 669 000,- Ft 13 049 070,~ Ft 13 440542,- Ft 
Publikélési dfj 58 000 000,- Ft 60 900 000,- Ft 63 945 000,- Ft 

ııı.2. Felek rögzítik továbbá, bogy a 111.1. pontban szereplő díj magában foglalja valamennyi, a Szolgáltató 
által az Előfizető részére nyújtott szolgáltatás ellenértékét, Szolgáltató valamennyi l<öltségét és hasznát is. 
Erre tekintettel Szolgáltató az itt megadott díjon felül jelene szerződés teljesítésével összefüggésben 
semmilyen további díjat, költséget nem jogosult Előfizető felé éwényesíteni. 

Felek megállapodnak, bogy jelentős változás esetén jogosultak a díjak módosítását kezdeményez fi, mely 
esetben Felel< a jelene Megállapodást a Kbt. 141. §-a szerint módosítják. 

IV. F1zETés1 FELTETELEK 

lV.1. A Szolgéltaté a szémlét az El6fizet6 éltal igazolt szerz6désszer6 teljesitést k6vet6en hat részletben, Ft- 
ban éllitja ki az alébbi Utemezés szerint: 

Id6szak oil Szémla kiéllitésa (legkorébban) 
El6fizetési és 
publikélési dij 

2021 70 669 000, Ft 
A Szerz(8dés hatélybalépését k6vet6en a 

teljesftéssel 
EI6fizetési és 
publikélési dij 

2022 73 949 070,- Ft 2022. éprilis 1. 

El6fizetési és 
publikélési dij 2023 77 385 542,- Ft 2023. éprilis 1. 
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IV.2. Felel< a szerz6dés teljesitésének a jelene szerz6dés Vl.1. pontjéban foglalt feltétel teljesiilését tekintik. 
El6fizet6 k6teles a szerz6désszer(i teljesitést6l szémitott 8 nap of beIUI a teljesitési igazolést l<iélIitani. A 
szémla esedékessége a szémla kézhezvételét6l szémitott 30 nap. A kifizetésel< sorer a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel bell eljérni. A fizetési késedelem esetén a Szolgéltaté jogosult a 
magyar Ptk. szerinti késedelmi karat felszémitéséra. A késedelmes fizetésb6l ered6 esetleges kijltségek 
El6fizet6t terhelik. 

IV.3. A szémla az El6fizet6 igényeinek megfele I6 részletezettséggel kerijl kiéllitésra, tartalmazza a 
megrendelt szolgéltatés pontes megjelélését és a hozzéférés érvényességi idejét. Amennyiben a szémla 
nem megfeleI6en keriil kiéllitésra, ljgy El6fizet6nek 15 napja van irésban jelezni a kifogésait. 

IV.4. Az El6fizet6 a szémla kifizetésekor hivatkozni kéiteles a szémlaszémra. A kifizetés banki étutaléssal 
t6rténik, amelynek dijét nem l e f t  a Szolgéltatéra terhelni. Az EI6fizet6 bankjénak digit az EI6fizet6 viseli, 
mig a Szolgéltaté bank digit a Szolgéltaté tartozik megfizetni. 

A Szolgéltaté bankszémléja a k6vetkez6: 
Szémlavezet6 bank neve: ING Bank N. V. Magyarorszégi Fiéktelepe 
A bankszémla széma: ING 13700016-02491013-00000000 
Swift kid: INGB-HUHB 
IBAN szém: HU5713700016-02491013-00000000 

v. A SZOLGALTAT6 TELJESiTéS1 K6TELEZETTSéGE1 

V.1. A Szolgéltaté az éltalénosnél nagyobb figyelmet k6teles forditani az El6fizet6 igényeinek kielégitésére, 
illetve k6teles biztositani az El6fizet6 részére - a szokésos iizletmenetben elvérhaté technikai és mis 
Iehetfiségekhez képest - az optimélis, szerz6désszer(i kévetelmények érvényesiilését. 

Szolgáltató az 1.1. pont szerinti hozzáférési jogot a jelene szerződés aláírását követő 7 naptári nap of  belül 
köteles biztosítani akként, bogy ezen időtartamon belül saját felületéről elérhetővé teszi az Adatbázis teljes 
tartalmát korlátozás nélkül a Jogosult Felhasználól< számára. 

Az Előfizetett termékekhez való hozzáférés Biztonságos Hálózaton keresztül történik. 

V.2. A Szolgéltaté kételezettséget véllal aura, holy az alkalmazottain keresztiil mindent megtesz a 
z6kken6mentes Ugymenet és a megrendelések teljesitése érdekében. Bérmilyen hozzéférési probléma 
megoldésa a Szolgéltaté l<6telessége. 

V.3. A Szolgéltaté mindent megtesz a folyamatos miniiségi szolgéltatés nyiljtésa érdekében, és Iegalébb 
étlagos 98% készenlét és Iegfeljebb 2% karbantartési id6szak fenntartéséval aura t6rekszik, bogy 
minimalizélja az El6fizet6 és a Felhasznélé lntézmények széméra a szolgéltatésban bek6vetkez6 
fennakadésokat az eI6fizet6 intézmények teljes IP tartoményéban, beleértve a tévoli hozzéférést is az 
EI6fizetett Termékre vonatkozéan. 

A vératlanul felmerUI6 elérési, hozzéférési problémék és technikai fennakadésok esetén El6fizet6 k6teles 
azonnal jelezni a problémét Szolgéltaté felt. Szolgéltaté k6teles minden t6le telhet6t megtenni a hiba 
mieI6bbi elhéritéséért. 

Amennyiben az elérés probléma a Szolgáltat rak felróható ol<ból 5 munl<anapon túl is fennáll, minden 
további nap után Szolgáltató az éves előfizetési díj arányos részét köteles Előfizető számára megtéríteni. A 
jelene pont alapár visszatérítendő díj arányos réce akként kerül megállapításra, bogy Felek a díjak összegét 
elosztják a teljes szerződéses időszakra vonatkozó teljesítéssel érintett nap ok számával, és a kapott összeget 
felszorozzák a szolgáltatás-kieséssel érintett napol< számával azzal, bogy minden szolgáltatás-kieséssel 
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megkezdett nap egész napnal< számít. A jelen bekezdés szerinti igény érvényesít se nem z árja ki Előfizető 
jelen szerződés, vagy a vonatkozó jogszabályol< alapár fennálló egyéb igényének érvényesíthetőségét. 

V.4. Szolgéltaté a tervezett technikai karbantartésok megkezdése el6tt Iegalébb negyvennyolc éréval 
téjékoztatja El6fizet6t a vérhaté szolgéltatés-l<iesésréSI. 

A Szolgáltató szükség esetén más kapcsolattartókat jelöl ki. Az El6fizet6t ilyenkor értesiteni k6teles. 

A Szolgáltató az Előfizetőnek és a Jogosult Felhasználóknak támogatást biztosít az Ügyfélszolgálaton 
keresztül, ami online, telefonon vagy e-mailben érhető el hivatali időben (hétfő-péntek 9-18h.) 
ünnepnapokon kívül, I<ülön költség nélkül, az alábbial< szerint: 

Technikai kapcsolattart6: 
Név: Gél Zoltén 
Tel.: +36 1 464 8284 
e-mail: zoltan.gal@akademiai.hu 

Előfizető részéről a technikai hibajelentés az EISZ Titkárság munkatársai által az eisz@l<onyvtar.mta.hu 
email címről történik. 

V.5. A Szolgáltató fenntartja annak jog át, hogy az Előfizetett Termékekből visszavonjon minden olyan 
tartalmat, rely jogszerűen már nem tartozik oda, illetve alaposan feltételezhető, hogy törvényellenes, 
káros, félrevezető vagy jogsértő. Szolgáltató jogosult az Előfizetett termék összetételét módosítani, 
megváltoztatni, illetve más formátumban megjeleníteni. Amennyiben az Előfizetett termék összetételét 
Szolgáltató módosítani kíván ja, a lehető leghamarabb, de legalább 60 nappal a módosítás előtt köteles 
jelez ni ezt Előfizetőnek. 

Amennyiben jelen szerződés időbeli hatálya alatt a szolgáltató részéről történő jelentős tartalomváltozás 
következtében az Előfizetett termék nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott l<Övetelményel<nek 
és felhasználó igényeknek, Előfizető kezdeményez heti a szerződés megszüntetés t. 

V.6. Szolgéltaté adatfelhasznélési jelentést készit a Jogosult felhasznélék tevékenységér6l, és ezt az 
interneten havonta elérhet6vé teszi az El6fizet6 részére, rely jelentéseket EI6fizet6 jogosult a sajét 
honlapjén ktizzétenni az el6fizet6 intézmények is a fenntarté hatéségok téjékoztatésa céljébél. Az 
adatfelhasznélési jelentéseknek meg bell felelniUk a Counting Online Usage of NeTworked Electronic 
Resources (COUNTER) szabvényban foglaltaknak. 

V.7. Szolgéltaté negyedévente biztositja El6fizet6 részére a cimlistékat a teljes el6fizetett termékr6I a 
legfrissebb KBARTszabvényszerint. A Szolgéltaté k6teles negyedévente téjékoztatni el6fizet6t az el6fizetett 
termékjelen szerz6dés 1. szémlj mellékletéhez képest t6rtént véltozésairél a KBART szabvény szerint. 

v.8. A Szolgáltató az Előfizetett termékekhez a Magyar EdulD Föderáción keresztül távoli hozzáférés 
biztosít. 

V.9. Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, l<ülönösen a tájél<oztatás terén, fokozott együttműködés 
kötelezettség terhel. Felek kötelesek egymás haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, 
mely a szerződés teljesítését érinti. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. 

V.10. Nyílt hozzáférés: Szolgáltató nyílt hozzáférésű megjelenést kínál az előfizető intézményekben 
affiliációval rendelkező levelező szerzőkszámára az Előfizetett terméket alkotó tudományos folyóiratokban. 

• 
Szolgáltató negyedévente jelentést készít Előfizető számára 

a nyílt hozzáférésű cikkek számáról, és 
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az EI6fizet6 Intézményekben affiliélt Ievelezfi szerz6k cikkeinek bibliogréfiai adatairél. 

VI. AZ EL6F1ZET6 INTE'ZME'NYEK JOGAI E'S K6TELEZETTSéGE1 

Vl.1. Az El6fizet6 és a Jogosult Felhasznéléi k6r: 

beléphet, kereshet, béngészhet és bérmit megtekinthet az Eléifizetett Termékeken belijl; 

az El6fizetett Termékek kUI6néII6 elemeir6l, 
elektronikus mésolatot készithet és térolhat; 

kizérélagosan sajét felhasznéléséra nyomtathat, 

az Előfizetett Termé!<ek egyes elemeire mutató linl<et elhelyezheti az Előfizető és más Jogosult 
Felhasználó intranet is internet website-jaira, elektronikus oktatócsomagjaiba és oktatói website-jaira, 
háttértárakra és oktatási menedzsment rendszereibe, a felhasznált forrásanyag jogtulajdonosának 
pontes megjelölésével. 

nyomtatott vagy elektronikus másolatot nyú j ta t  az Előfizetett Termékek l<ülönálló elemeiről más 
Jogosult Felhasználók és a jelene megállapodás kör én kívül eső munl<atársak részére azok tudományos 
munkájához vagy kutatásához; varmint 

ha a Jogosult Felhasználó könyvtáros vagy informatikus szakember, úgy más Jogosult Felhasználó 
l<izárólagos használatára jogosult bizonyos cikl<eket is könyvfejezeteket kölcsönöz fi. 

Adat- és sz6vegbényészat: automatizélt eszk6z6k és eljérésok hasznélatéval adat- és sztivegbényészatot 
folytathat tudoményos, kutatési és oktatési céllj szévegelemzés vonatkozéséban. Az adat- és 
szévegbényészat eredménye nyilvénosségra hozhaté, kutatési célb6l k6zzé tehet6, azonban az Igy 
Iétrej6tt tudoményos eredmények nem tekinthet6k 6néII6 terméknek és nem helyettesithetik az 
El6fizetett Terméket. 

EI6fizet6 jogosult nyomtatni és étadni az el6fizetett példényok fejezeteit és az el6fizetett termékek 
bérmely kijnyvfejezetét anna érdekében, bogy az Lin. "k6nyvtérk6zi k6Ics6nzés" keretében az El6fizet6 
székhelye szerinti orszégban talélhaté nem kereskedelmi kényvtérak megkereséseit teljesitse. 

Vl.2. Örökös hozzáférés: Szolgáltató nem átruházható, díjmentes örökös hozzáférést biztosít Előfizető és az 
előfizetői körben résztvevő tagintézmények jogosult felhasználó számára az 1. számú mellé<Ietben 
meghatározott Előfizetett termékekben jelene szerződés időbeli hatálya alatt megjelent tartalmal<hoz. 

Az örökös hozzáférés felhasználás mód alatt jelene szerződésben foglalt felhasználás feltételel< all<almazása 
értendő, amelyek a jelene szerződés megszűnése esetén vagy le járta után is érvényben marad rak. 

Vl.3. Archivélési jog: az El6fizet6 Intézmények elmenthetik is/vagy korlétlan idea térolhatjék az El6fizetett 
termékek egyes részeit a kizérélag jogosult felhasznélék éltal biztonségos hélézaton keresztiil hozzéférhet6 
repozitériumokban. 

Vl.4. Az Előfizető minden tőle telhető megtesz anna érdekében, holy: 

az Előfizetett Termékekbe való belépést és azok használatát csak a Jogosult Felhasználói kör számára 
biztosítsa, varmint bogy minden Jogosult Felhasználóját előre tájékoztassa a jelene szerződésben 
rögzített feltételel<rőI és megkötésekről, továbbá vállalja, bogy ezek tiszteletben tartását számon kérje 
a Jogosult Felhasználóktól; 
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biztosítsa, bogy az Előfizetett Termékel<hez kapcsolódó bármely hitelesítési kód vagy jelszó kizárólag a 
Jogosult Felhasználók részére váljon megismerhetővé, továbbá bogy sem ő, sem a Jogosult 
Felhasználók nem szolgáltatják ki ezen belépés l<ódokat harmadil< fél részére; továbbá 

amennyiben tudomására jut, bogy az Előfizetett Termékeket bárki engedély nélkül használja, 
haladéktalanul értesítse erről a Szolgáltatót, és megtegye a szükséges intézkedéseket a jogosulatlan 
használat megszüntetés re, és további hasonló esetek kiküszöbölésére; 

az El6fizetett termékeI< hozzéférését és hasznélatét a Jogosult felhasznélék k6rére korlétozza és 
téjékoztassa a Jogosult felhasznélékat a jelene Szerz6désben foglalt felhasznélési korlétozésokrél és azok 
betartésénak sziil<ségességér6l; 

az Előfizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés fez szükséges jelszavakat is igazoló adatokat kizárólag 
Jogosult felhasználók részére adjon ki, ne adjon ki jelszavakat és igazoló adatol<at harmadik fél részére, 
valamint tájékoztassa a Jogosult felhasználókat, bogy ne adjanak l<i jelszavaI<at és igazoló adatokat 
harmadik fél részére; 

amint tudomás szerzet bármiféle jogosulatlan felhasználásról értesítse a Szolgáltatót és tegye meg a 
szükséges lépéseket, bogy megszakítsa ezt a tevékenységet, és bogy megakadályozza az ilyen esetek 
ismételt előfordulását. 

VII. ZAR6 RENDELKEZéSEK 

VII. 1. A jelene szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevétele esetén, irésban médosithaté. 

Vll.2. Szolgáltató a Kbt. 136 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelem mel kijelenti, bogy nem fizet, 
illetve számol el a jelene szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont l<a)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

VII.3. Szolgáltató köteles a jelene szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonos szerkezetét az 
Előfizető számára megismerhetővé tenni. Szolgáltató a jelene Szerződés időtartama alatt írás bar, 
haladéktalanul köteles tájékoztat fi Előfizetőt minden, a tulajdonos szerkezetében bekövetkezett 
változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. 

VII.4. Szolgéltaté a jelene szerz6dés teljesitéséneI< teljes id6tartama alatt haladéktalanul irésban kételes 
El6fizet6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeléilt Ugyletekréil. 

VII.5. V is Maior: egyik fél sem köteles visel fi a felelősséget a másik fél irányában olyan veszteség vagy kár 
miatt, amely a jelene szerződés egyes vagy valamennyi rendell<ezéseinek késedelmes, vagy nem teljesítése 
miatt jelentkezik, feltéve, bogy a késedelem vagy nem teljesítés részben vagy egészben olyan történések, 
események vagy ol<ol< követl<ezménye, amelyek kívül esnek bármelyik fél tehetségén és l<épességén, illetve 
amelyre befolyása egyáltalán nincsen. Ilyen történésnek, eseménynek vagy ok rak minősül különösen 
bármilyen sztrájk, munkajogvita miatti szünet, lázad ás, háború, földrengés, tűz és robban ás, de a 
fizetésképtelenség kifejezetten nem ilyen ok rak minősül. 

VII.6. A jelene szerzéidésbél ered6 bérmilyen vitét a felek megegyezéssel igyekeznek rendezni. Ennek 
hiényéban a felek a hatésl<6rrel és illetékességgel rendelkez6 magyar biréségoknak vetik all magukat. 

Vll.7. A jelene szerződésre a magyar jog irányadó. 
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Vll.8. Szolgéltaté kijelenti, bogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a l<6zbeszerzési eljérésban 
eI6irt kizéré okoI< hatélya alatt éllé alvéllalkozét. 

VII.9. Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen né válna, úgy e körülmény az érvényes 
részeket nem érinti. Az érvénytelen részt úgy bell értelmez fi, ahogyan az a szerződéskötő felek eredeti 
akarata szerint érthették, figyelem mel a törvényes korlátokra. 

Jelen szerződés 4, egymással mindenben megegyező példányban készült, 
Szolgáltatónál, 2 példány pedig az Előfizetőnél marad. 

amelyből 2 példány a 

Budapest, 2021. 06.28. 
I 

l 
Dr. Monok István 

főigazgató 
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2. El6fizet6 intézmények Iistéja 
3. K6zbeszerzési dot<umentumol< 
4. Nyilt hozzéférés 
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1. számú melléklet: Előfizetett termék 

Az Akadémiai Kiadó Folyóiratai (cím lista) 

-_ - 

i 

i 

i 

- 

i 

Cim Tipus 

1 Across Languages and Cultures Kurrens 

2 Acta Agronomica Hungarica Archiv 2000-2013 

3 Acta Alimentaria Kurrens 

4 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 

5 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 

6 Acta Botanica Hungarica Kurrens 

7 Acta Chromatographica Archiv 2008-2014 

8 Acta Chromatographica Open Access 2015- 

9 Acta Ethnographica Hungarica Kurrens 

10 Acta Geodaetica et Geophysica (kor8bban: Acta Geodaetica et 
Geophysica Hungarica)* 

Kurrens 

11 Acta Geologica Hungarica Archiv 2002-2006 

12 Acta Linguistica Academica (korabban Acta Linguistica Hungarica) Kurrens 

13 Acta Mathematica Hungarica* Kurrens 

14 Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Kurrens 

15 Acta Oeconomica Kurrens 

16 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 

17 Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica Kurrens 

18 Acta Veterinaria Hungarica Kurrens 

19 Agrokémia és Talajtan Kurrens 

20 Akadémiai ErtesitCi Kurrens 

21 Analysis Mathematica* Kurrens 

22 Antik Tanulmanyok Kurrens 

23 Archaeologiai Ertesit6 Kurrens 

24 Central European Geology (korébban A Geol) Archiv 2007-2014 

25 Biologia Futura (korébban: Acta Biologica Hungarica)* Kurrens 

26 Central European Geology (korabban A Geol) Open Access 2015- 
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28 

Evolution, 

Clinical and Experimental Medical Journal Archiv 2009-2011 

29 Community Ecology* Kurrens 

30 Developments in Health Sciences O per Access 

31 Educatio Kurrens 

32 Epités - Epitészettudomény Kurrens 

33 European Journal of Mental Health Archiv 2006-2010 

34 European Journal of Microbiology and Immunology O per Access 

35 Mind & Behaviour (kor8bban JEP, JCEP) Open Access 2015- 

36 Evolution, Mind and Behaviour Archiv 2003-2014 

37 HematolOgia-TranszfuziolOgia Kurrens 

38 Hungarian Journal of Legal Studies (korzébban Acta Juridica Hungarica) Kurrens 

39 Hungarian Medical Journal Archiv 2007-2008 

40 Hungarian Studies Kurrens 

41 International Review of Applied Sciences and Engineering Kurrens 

42 Interventional Medicine & Applied Science Archiv 2009-2010 

43 Interventional Medicine & Applied Science O per Access 2011- 

44 Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation O per Access 

45 Journal of Behavioral Addictions O per Access 

46 Journal of Flow Chemistry* Kurrens 

47 Journal of Planar Chromatography - Modern TLC* Kurrens 

48 Journal of Psychedelic Studies O per Access 

49 * Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Kurrens 

50 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* Kurrens 

51 Learning & Perception Archiv 
2009- 
2010, 
2013 

52 Magyar OnkolOgia Archiv 2008-2010 

53 Magyar PszicholOgiai Szemle Kurrens 

54 Magyar Sebészet Kurrens 

27 Cereal Research Communications* Kurrens 

I 
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56 

i 

i 

1 

i 

i 

1 

Mentélhigiéné és Pszichoszomatika Kurrens 

57 Nanopages Open Access 

58 Neohelicon* Kurrens 

59 NOvénytermelés Archiv 2009-2012 

60 Orvosi Hetilap Kurrens 

61 Periodica Mathematica Hungarica* Kurrens 

62 Physiology International (korabban Acta Physiologica Hungarica) Kurrens 

63 Pollack Periodica Kurrens 

64 Progress in Agricultural Engineering Sciences Kurrens 

65 PszicholOgia Archiv 
2008- 
2014 

66 Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (korébban: Reaction 
Kinetics and Catalysis Letters)* 

Kurrens 

67 Resolution and Discovery Open Access 

68 Review of Sociology Archiv 2001-2008 

69 Scientometrics* Kurrens 

70 Selection Archiv 2001-2002 

71 Sleep Spindles & Cortical Up States Open Access 

72 Society and Economy Kurrens 

73 
Studia Musicologica (korébban: Studia Musicologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae) 

Kurrens 

74 Studia Scientiarum Mathematica rum Hungarica Kurrens 

75 Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 

76 T8rsadalom és Gazdaség Archiv 2002-2008 

77 Térsadalomkutatas Archiv 2000-2014 

78 Verbum Archiv 2001-2008 

55 Magyar TerminolOgia Archiv 2008-2013 

A *-gal jelzett folyóiratok a Springer Nature-rel közös kiadás bar jelennek meg, ezekre a Springer és az 
EISZ közötti OA-megállapodás érvényes. 
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2. szémd melléklet: EI6fizet6 intézmények 2021-2023. 

Adventista Teológiai Főiskola 

Allambiztonségi Szolgélatok T6rténeti Levéltéra 

Allatorvostudományi Egyetem 

Bijlcsészettudoményi Kutat6k6zpont 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Debreceni Egyetem 

Eszterházy Károly Egyetem 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Herman Ottó Múzeum 

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

KTI Kiizlekedéstudoményi Intézet Nonprofit Kft 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
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Magyar Nemzeti Múzeum 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár 

MTA Kfjnwtér és Informéciés K6zpont 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzeti Szakértői is Kutató Központ 

Nyelvtudoményi Kutatéintézet 

Országos Onkológiai Intézet 

Okolégiai Kutat6k6zpont 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 

Petőfi Irodalmi Múzeum 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia 

Soproni Egyetem 

Széchenyi István Egyetem 
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Szent Borbála Kórház 

Szent Pál Akadémia 

Térsadalomtudoményi Kutatékézpont 

Testnevelési Egyetem 

Wigner Fizikai Kutat6k6zpont 
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3. szémd melléklet: Kijzbeszerzési dokumentumok 

A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen 
értelmezendők, és alkalmazandók független ül attól, holy azok fizikai értelemben a jelen szerződés 
mellékletét képezik-e. 
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4. szám melléklet: Nyílt hozzáférés 

Hivatkozéssal jeer megéllapodés V.10. pontjéra Szolgéltaté nyilt hozzéférésii megjelenést kinél az el6fizet6 
intézményeI<ben affiliéciéval rendelkez6 Ievelezéi szerz6k széméra az El6fizetett terméket alkot6 
tudoményos foly6iratol<ban. 

Szerz6d6 felek megéllapodnak, bogy az El5fizet6 Intézmények Ievelezéi szerz6i az Akadémiai Kiadé 
folyéirataiban megjelent nyilt hozzéférésii cikkek kézzététele esetén mentesillnek a publikélési dij 
megfizetése al6I a szerz5dés teljes id6tartama alatt. 

Formátum követelmények: 

a tudoményos ktizleményeknek a Creative Commons CC-BY Iicenc alatt l<elI megjelenniijk, 
a jogosult szerz6knek a publikéciéik elfogadésakor értesiilniiik bell a jelene szerz6dés biztositotta OA 
publikélési Iehet6ségr6l 
a cikkek metaadataiban fel bell tlintetni, bogy a kéizlemény jelene megéllapodés alapjén volt OA 
besoroléslivé 
Szolgéltaté véllalja, bogy a cikkek Iicenc informéci6I<at tartalmazé metaadatait a NISO 
Recommended Practice on Access License and Indicators szabvény alapjén kezeli 
(https://groups.niso.org/publications/rp/rp-22-2015) 
SzolgéltatO jelene megéllapodés V.10. pontja alapjén negyedévente jelentéseket készit El6fizet6 
széméra, rely jelentések az alébbi elemeket tartalmazzék: 

cikk elfogadésénak ideate 
cikk megjelenési ideate 
cikk DOI azonositOja 
cikl< cime 
cikk besorolésa (article, review, stb.) 
folyOirat cime 
folyOirat ISSN és e-ISSN azonositOja 
cikk Ievelez6 szerzfije 
cikk t8rsszerz6i 
szerz6k affiliaciOja 

O CC Iicenc 
SzolgaltatO vallalja, bogy a jelene szerz6dés alatt megjelent cikkek metaadatait a nemzetkCizi 
szabvanyok szerint a Cross ref rendszerben rCigziti 

O 

o 
O 

O 

O 

O 

o 
O 

O 

O 

Folyéiratok Iistéja: 

Cim Tipus 

Across Languages and Cultures Kurrens 

Acta Alimentaria Kurrens 

Acta Antiqua Academias Scientiarum Hungaricae Kurrens 

Acta Archaeologica Academias Scientiarum 
Hungaricae 

Kurrens 

Acta Biologica Hungarica (2019 t6l Biologica Futura) Kurrens 

Acta Botanica Hungarica Kurrens 
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Acta Chromatographica Open Access 2015- 

Acta Ethnographica Hungarica Kurrens 

Acta Geodaetica et Geophysica (régebben: Acta 
Geodaetica et Geophysica Hungarica) 

Kurrens 

Acta Linguistica Academica (korébban Acta Linguistica 
Hungarica) 

l<urrens 

Acta Mathematica Hungarica Kurrens 

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Kurrens 

Acta Oeconomica Kurrens 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica Kurrens 

Acta Veterinaria Hungarica Kurrens 

Agrokémia és Talajtan Kurrens 

Akadémiai Ertesit6 Kurrens 

Analysis Mathematica Kurrens 

Antik Tanulmanyok I<urrens 

Archaeologiai ErtesitO Kurrens 

Central European Geology (korébban A Geol) Open Access 2015- 

Cereal Research Communications Kurrens 

Community E c o g y  Kurrens 

Developments in Health Sciences O per Access 

Educado Kurrens 

Epités - Epitészettudomany Kurrens 

European Journal of Microbiology and Immunology O per Access 

Evolution, Mind & Behaviour (korébban JEP, JCEP) O per Access 2015- 

HematolOgia-TranszfuziolOgia Kurrens 

Hungarian Journal of Legal Studies (kor8bban Acta 
Juridica Hungarica) 

Kurrens 

Hungarian Studies Kurrens 

International Review of Applied Sciences and 
Engineering 

Kurrens 

Interventional Medicine & Applied Science Open Access 2011- 

Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation O per Access 

I 
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Journal of Behavioral Addictions 

__ - - 

- 

i 

_ 

Open Access 

Journal of Flow Chemistry Kurrens 

Journal of Planar Chromatography - Modern TLC l<urrens 

Journal of Psychedelic Studies Open Access 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Kurrens 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Kurrens 

Magyar PszicholOgiai Szemle Kurrens 

Magyar Sebészet Kurrens 

Mentalhigiéné és Pszichoszomatika Kurrens 

Nanopages Open Access 

Neohelicon Kurrens 

Orvosi Hetilap Kurrens 

Periodica Mathematica Hungarica Kurrens 

Physiology International (korébban Acta Physiologica 
Hungarica) 

Kurrens 

Pollack Periodica Kurrens 

Progress in Agricultural Engineering Sciences Kurrens 

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 
(korabban: Reaction Kinetics and Catalysis Letters) 

Kurrens 

Resolution and Discovery Open Access 

Scientometrics Kurrens 

Sleep Spindles & Cortical Up States Open Access 

Society and Economy Kurrens 

Studia Musicologica (korabban: Studia Musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae) 

Kurrens 

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica Kurrens 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Kurrens 
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