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A SCIENCEDIRECT FREEDOM COLLECTION ADATBAZISHOZ 
VALE HozzAFémésnE lnAnvuL0 SZOLGALTATASI szenz6nEs 

SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FOR 
SCIENCEDIRECT FREEDOM COLLECTION DATABASE 

A Jelen megállapodás létrejött a This agreement ("Agreement") is entered Into between the 

Magyar Tudoményos Akadémia Kiirwvtér és Informédés 
Kéizpont 
(tovébbiakban: EI6fizet<8) 
székhelye: 1051 Budapest, Arany Jénos u. 1. 
Ad6s2ém° 15300289-2-41 
Bankszémlaszém' IBAN: HU45 1003 2000 0032 2946 0000 
0000 

Library and information Centre of the Hungarian Academy 
of Sciences 
(hereinafter referred to as "Subscriber"], 
seated at 1. Aranyjénos u. Budapest, 1051 
Tax number' 15300289-2-41 
Banl( Account No.: IBAN° HU45 1003 2000 0032 2946 0000 
0000 

i 

I 

képviseli' Dr. Monok István főigazgató represented by Dr. Istvan Monok Director General 

is and 

az Elsevier B. V. _ 
(a tovébbiakban: Szolgéltaté) 
székhelye: Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Netherlands 
adészém: NL 005033019801 I 

Elsevier B. V. 
(hereinafter referred to as "SupplIer") 
seated at Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Netherlands 
Tax number: NL 005033019501 

képviseli: Gino Ussl, 
Solutions Sales 

Executive Vice President Research represented by: Gino Ussl, 
Research Solutions Sales 

Executive Vice President 

között a közbeszerzésekről szóló2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második Réce szerlntl, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként. 

according to the tender of a negotiated procedure without 
prior publication of a contract notice In the case ofAct CXIJII 
of 2015 on Publlc Procurement Chapter Two. 

PREAMBULUM PREAMBLE 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti program 
flnanszlrozásával is 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 
köztestület! költségvetés! szerv, az MTA Könyvtár és 
Információs Központ közreműködésével lássa el az 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
Működtetésével kapcsolatos feladatokat. Jelen szerződés 
trıegkötésére az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program keretében kerül sor a résztvevő 
tagintézmények, mint előfizetői kör nevében is javára. 

The Government indicated the Hungarian Academy of 
Sciences (hereinafter MTA) in Government Decision 
1079/2012. (III. 28.) on financing and operation of related 
tasks of the Electronic Information Service National 
Programme to attend the operation of related tasks of the 
Electronic information Service National Programme under 
the control of his public bodies corporate budget, with the 
involvement of the Library and information Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences. This agreement Is entered 
by the Electronic information Service National Programme 
in the name and on behalf of the consortium member 
institutions. 

I 

I 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK DEFINITIONS 

Előfizető Intézmény 
A Előfizető Intézmény az a 2. szám mellékletben szereplő 
magyarország vagy határainkon túli magyar közintézmény, 
non profit intézmény is egyházi intézmény, amely a Jogi 
keret megállapodás aláírásával csatlakozott az EISZ Nemzeti 
Programhoz. Az Előfizető és az Előfizető intézmények alatt 
a továbbiakban együttesen az ııElőfizető" megnevezést kell 
érte fi. 

Consortium Member Institution 
The Consortium member institutions, namely Hungarian 
public institutions, not-for-profit institutions and church 
institutions located in Hungary or crossborders of 
Hungaryjoined the EISZ National Programme by concluding 
the Legal Frame Agreement, as listed in Appendix 2. The 
Subscriber and Consortium Member Institutions can be 
referred to as the "Subscriber" 

logosult felhasznélé 
Jogosult felhasznélé!< a jelene megéllapodés 2. szému' 
mellékletében felsorolt intézményelcben tanulé diékok, a 
teljes vagy részmunl<aidéiben, munkaviszonyban, vary 
munkavégzésre irényulé egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatott oktaték, dolgozék és kutatcbk. 

Authorized User 
Authorized users at the higher education institutions are 
the students, staff either employed part time or full time or 
otherwise, and researchers and other staff of a Consortium 
Member Institution affiliated with the Subscriber's sites 
listed in Appendix 2. 

Napíjegyes olvasó 
Jogosult felhasználó továbbá az Előfizető Intézmény 
telephelyén érvényes ideiglenes olvasójeggyel 
(napijeggyel) rendelkező olvasó, akik 82 Előfizető 
Intézmény telephelyén található számítógépes 
munkaállomáson vagy más eszközökön férnek hozzá az 
Előfizetett Termékekhez személyes, kutatás, oktatási vagy 
más nem üzletszerű felhasználás céljából. 

Walk-In-User 
Authorized users are also readers with a temporary reading 
ticket (day ticket) valid at the premises of the Subscriber 
Institution. Authorized Users also include individuals using 
computer terminals within the library facilities at the Sites 
permitted by the Subscriber to access the Subscribed 
Products for purposes of personal research, education or 
other non-corporate use 

Biztonságos hálózat 
Hálózat vagy virtuális hálózat, amely kizárólag a Jogosult 
Felhasználók által vehető igénybe meghatározott Internet 
Protocol (IP) tartományokon belül vagy az Előfizető 
Intézmények által biztosított felhasználónevekkel és 
jclszavakkal vagy a Magyar EduID Federáció által biztosított 
Shlbboleth azonosításon keresztül. Bejelentkezési nevek, 
jelszavak, hitelesítési kód ok kiadása, vagy egyéb m ódon 
távoli hozzáférés biztosítása az Előfízetett Termékekhez 
Napijegyes olvasó részére nem megengedett. 

Secure Network 
A network or virtual network which is only accessible to 
Authorized Users by Internet Protocol (IP) ranges or by 
username and password provided by the Institution or by 
Shibboleth-authentication mechanism provided by the 
Hungarian EdulD Federation. Distribution of usernames, 
passwords, credentials or otherwise providing remote 
access to the Subscribed Products to Walk-in Users is not 
permitted. 

Előflzetett termék Subscribed Products 
Jelen szerződés 1. szám mellékletében meghatározott 
elektronikus tudományos tartalom. 

Electronic scientific content defined in Appendix 1 of the 
Agreement. 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA I. SUBJECTOF THE AGREEMENT 

1.1. A ielen szerz6dés célja, bogy el6fizetést és hozzéférést 
biztositson a Szolgéltaté elektronikus adatbéziséhoz 
(meghatérozés az 1. szémd Mellékletben) az El6flzet6 
Intézmények széméra. 

1.1. The purpose of this Agreement is the subscription and 
access to electronic database (defined in Appendix 1.) of the 
Supplier for Consortium Member Institutions. 

1.2. A Kijzbeszerzési Eljérés sorer keletkezett 
dokumentumok a jeer szerziidéssel egytlttesen 
ér telmezendéek, is alkalmazandéak fliggetlenifnl attél, 

1.2. All documents created in the course of this Public 
Procurement Procedure shall be construed jointly with this 
Agreement and shall be applicable irrespective of being 
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hogy azok fizikai értelemben a jelen szerződés rnellékletét 
alkotják-e. A Közbeszerzési eljárás során keletkezett 

attached as an Appendix to this Agreement or not. These 
documents are: 

o 

o 
a Szolgéltaté ajénlata; 
a Kbt. § 21. pontja 
dokumentumok. 

3. szerinti közbeszerzési 
o 
e 

tender ofSuppHeu 
public procurement documents pursuant to PPA § 3 
(21). 

1.3. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás 
kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, a Közbeszerzési 
eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra, 
terjed ki, annak nem képezi részét a Felef< között korábban 
kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgy 
szerinti üzletágban a hasonló jelleg szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

1.3. Parties state by derogation of CC § 6:63 (5) that their 
agreement shall exclusively include the provisions of this 
Agreement, the documents of this Public Procurement 
Procedure; it shall not include any formerly established 
custom, usage or practice between the Parties, nor shall it 
include any established practice or custom which would be 
considered generally applicable and widely known in the 
given sector by parties to similar contracts. 

1.4. Szolgáltató jelen szerződés keretében biztosítja 
Előfizető számára annak nem átruházható és nem 
kizárólagos jog át, hogy az Előfizetett terméket igénybe 
vegye, és ezen Előfizetett TerméI<hez való hozzáférés 
biztosítsa az Előfizető Intézmények számára. 

1.4. Supplier grants to the Subscriber within this Agreement 
the non-exclusive, non-transferable right to access and use 
the Subscribed Products and provides access to the 
Consortium Member Institutions in relation to the 
Subscribed Products subject to the terms and conditions of 
this Agreement. 

Az EI6fizet6 k6teles Szolgéltatét haladéktalanul értesiteni a 
Jogosult El6fizet6 lntézmények széméban is/vagy 
Cisszetételében bek6vetkezett bérmely jelentiis vary nem 
jelent6s véltozésrél. 

The Subscriber shall promptly notify Supplier of any 
significant or not significant changes and/or composition in 
the number of Consortium Member Institutions. 

l.s. Kapcsolattartés 1.5. Communication 

Az El6fizet6 f6 kapcsolattartéjaz 
név: Gaélné Kalydy Dora, éltalénos féiigazgaté-helyettes 
tel. +36-1-4116292 
e-mail: l<alydy.dora@l<onyvtar.mta.hu 

Subscriber's main contact person is as follows: 
name: DOra Gaélné Kalydy, deputy director general 
tel. +36 1 411 6325 
e-mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu 

A Szolgéltaté $6 kapcsolattartéja a k6vetI(ez6: 
Név: Oona Stoian 
Tel. +4 0721617338 
e-mail: o.stoian@elsevier.com 

5upplier's primary contact is as follows: 
Name: Oona Stoian 
Tel. +4 0721617338 
e~mail. o.stoian@elsevier.com 

A vevészolgéltatéi kapcsolattarté: 
Név: Paulina Tseneva 
Tel. +31 20 4853348 
e-mail: p.tseneva@elsevier.com 

Contact person at Customer Service' 
Name: Paulina Tseneva 
Tel. +31 20 4853348 
e-mail' p.tseneva@elsevier.com 

II. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA II. DURATION OF AGREEMENT 

11.1. Jelen Megállapodás az aláírás napjától 2022. december 
31-ig terjedő időszakra érvényes (IIHatály"), és az 
előfizetett termék teljes és naprakész hozzáférsére 
vonatkozik a 2022. év tekintetében. A határozott idö 

11.1. The term of this Agreement shall commence on the 
date of signature of this Agreement until 31" of December, 
2022 ("Term") and regards the access to the complete and 
updated content of subscribed products in year. The 
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lejártát megelőzően a jelen Szerződés rendes felmondással 
nem szürıtethető meg. 

Agreement shall not be terminated by ordinary notice prior 
to the expiry of a limited period defined hereunder. 

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. 

11.2. The other Party may terminate the Agreement with 
instant termination in case of any material breach with 
malice or gross negligence. 

Ilyen súlyos szerződésszegések lehetnek az alábbiak: Material breaches of the Agreement are especially the 
followings: 

n Felel< valamelyil<e ellen csőd-, vagy felszámolás eljárás 
indul, vagy egyébként fizetésképtelen né vált, kivéve, 
ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik; 

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

o Előfizető Írásbeli felszólítás ellenére sem fizet meg az 
előfizetési díjat, annal< esedékességét l<övető 90 nap of 
belül; 

a in case of defaulting on Licence Fees by Subscriber 
within 90 days subsequent to due payment date 
despite of any notice in writing; 

0 Szolgéltaté 30 nap of  keresztUI folytonosan nem képes 
szolgéltatést nyllljtani, minek kévetkezétben az 
Elfifizetett Termék nem elérhet6 Szolgéltaté 
platformjén. 

o in case of 30 successive days of downtime of the 
Supplier's platform resulting in the Subscribed Products 
not being accessible. 

11.3. Az Előfizető a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapár jogosult 
és egyben köteles a jeer szerződést felmondani, ha 
Szolgáltatóban közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot 
meghaladó tulajdon részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy ha Szolgáltató 
közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdon 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a l(bt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

11.3. Subject to PPA § 143 (3) the Subscriber shall be entitled 
to, and at the same time shall be bound to terminate the 
Agreement if any legal person or any organisation having 
legal capacity under its personal law falling under the 
provision laid down in PPA § 62 (1) k) sub-point kb) acquires 
directly or indirectly a share exceeding 25% in the Supplier, 
or the Supplier 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) I() sub-point kb). 

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

11.4. Subscriber is entitled to rescind the contract under PPA 
§ 79 (4), however if the original position cannot be restored 
due to the commencement of performance, it may 
terminate this Agreement with immediate effect. 

11.5. Az Elf8fizet6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti 
esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) bel<ezdése esetén 
kijteles a jeer szerz6dést felmondanl, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint a jeer szerz6dést6l eléllni. 

11.5. Subscriber is entitled to terminate this Agreement in 
cases under PPA § 143 (1), and is bound to terminate in case 
under PPA § 143 (2), or rescind it pursuant to the Hungarian 
Civil Code. 

ill. AZ EL6FIZETESI DU Ill. LICENCE FEE 

111.1. A jelen szerződés II. pontjában meghatározott 
előfizetési időszakra szóló előfizetési díj a nyertes 

111.1. The Licence Fee for the subscription period defined In 
Clause II is a fixed price as detailed in the winning tender: 5 
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ajánlatban rögzített összeg: 5 294 158 EUR, a jelene 
szerződés 1. szám mellékletében részletezve. Az 
előfizetési díj nettó, általános forgalmi adót és további 
adórıemeket nem tartalmazó dij. A Magyarországon 
esedékes adókat az Előfizető visell. 

294 158 EUR as set out in Appendix 1. The Licence Fees will 
be exclusive of any sales, use, value added, withholding or 
similar tax and the Subscriber will be liable for any such 
taxes in addition to the Licence Fees, including any 
applicable Hungarian taxes. 

111.2. Felek rögzítik továbbá, bogy a 111.1. pontban szereplő 
díj magában foglal ja valamennyi, a Szolgáltató által a2 
Előfizető Intézmények részére nyújtott szolgáltatás 
ellenértékét, Szolgáltató valamennyi költségét is hasznát 
is. Erre tekintettel Szolgáltató az itt megadott díjon felül 
jelene szerződés teljesítésével összefüggésben semmilyen 
további díjat, költséget nem jogosult Előfizető felé 
érvényesíteni. 

lll.z. Parties state that the Licence Fee determined in Clause 
111.1. includes all consideration for services for the 
Consortium Member Institution by the Supplier as well as 
all expenses and benefits of the Supplier. According to this 
the Supplier shall not be entitled to endorse any fees or 
charges related to the contract in excess the price 
determined in Clause Ill. 

IV. l=lzErésl FELTETELEK IV, PAYMENT TERMS 

IV.1. A Szolgéltaté a szémlét az El6fizet6 éltal igazolt 
szerz6désszer(l teljesftést k6vet6en 2 db részletben, EUR- 
ban éllitja ki az 1. szému' mellékletben részletezettek 
szerint. 

IV.1. Invoice shall be issued in EUR in 2 installments by 
Supplier as defined in Appendix 1. following the contractual 
performance acknowledged by Subscriber. 

IV.2. Felek a szerz6dés teljesitésének a jelene szerzédés Vl.1. 
pontjéban foglalt feltétel teljesiilését tekintik. Az EI6fizet6 
kiiiteles a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjén a szerzfidésszerti 
teljesitéstdl szémftott 8 nap of belial a teljesftési igazolést 
kiéllitani. A simla esedékessége a simla l(ézhezvételét6l 
szémftott 30 nap. A kifizetések sorer a Polgérl 
Tijrvénykényv 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra 
flgyelemmel bell eljérni. A fizetési l<ésedelem esetén a 
Szolgéltatéjogosult a magyar Ptk. szerinti késedelmi karat 
felszémitéséra. A késedelmes fizetésb6l ered6 esetleges 
kiiltségek az El5fizet6t terhelik. Az El6fizet6 az el6fizetési dfj 
teljes ésszegét bank étutalés Utjén egyenllti ki az Elsevier 
Hollandiéban vezetett banl<szémlé)éra. A simla kiéllftésa 
is a kifizetés pénzneme EUR (az Eurépai Uris is Hollandia 
hivatalos pénzneme), tekintet nélkiji az eurézéna- 
tagségban a szerz6dés idfitartama alatt bek6vetkez¢5 
véltozésokra. 

IV.2. Parties state that the performance is contractual as 
the term in Clause Vl.1. had been realized. Subscriber shall 
make a written declaration on acknowledgement of the 
contractual performance of the contract (certification of 
performance) within 8 days from the date of the 
performance according to PPA § 135 (1). The invoice is due 
not later than 30 days from the date of the receipt of the 
invoice. The contracting authority shall make payment 
according to Article 6:130 (1)-(2) of the Civil Code. In case of 
default in payment Supplier is entitled to charge default 
interest according to the Hungarian Civil Code. Subscriber 
shall bear any arid all costs due to late payment. Any sum 
to be paid by the Subscriber to Supplier under this 
Agreement will be paid by way of transfer to Supplier's banl( 
account in the Netherlands. The currency of account and 
the currency of payment for any sum to be paid by the 
Subscriber to Supplier under this Agreement will be EUR 
(meaning the lawful currency of the European part of the 
Netherlands at the effective date of this Agreement), 
notwithstanding any changes in Euro zone membership 
that might occur after the effective date of this Agreement. 

IV.3. Bérmlnemii 
érfolyamkockézatbél 
teljesitii Felet terhelik. 

késedelem esetén az 
eredél tijbbletkéltségek a késve 

IV.3. In the case of any delays, the costs arising from the 
foreign exchange risks shall be paid by the Party responsible 
for the delays. 

IV.4. A simla az El6fizet6 lgényeinek 
részletezettséggel kerill kiéllitésra. 

megfelelő IV.4. The invoice shall be issued in accordance with the 
Subscriber's Instructions. 

I 

IV.5. Az El6fizet6 a simla kifizetésekor hivatkozni kéjteles 
a szémlaszémra. A kiflzetés banki étutaléssal térténik, 

IV.5. The Subscriber shall reference the complete invoice 
number and customer number with all payments. 
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ame¥ynek dijét nem Iehet a Szolgéltatéra terhelni. Az 
El6fizet6 bankjénak dfjait az El6fizet6 viseli, mfg a 
Szolgéltaté bank digit a Szolgéltaté tartozik megfizetni. 

Payments are to be made via bank transfer and shall be 
made at no charge to the Supplier. Bank charges of the 
Subscriber's Bank are to be paid by the Subscriber. Bank 
charges of the Subscriber's Bank are to be paid by the 
Supp hen 

A Szolgéltaté bankszémléja a k6vetkezéS: 
Szémlavezet6 bank r e v '  ING Bank N.V. 
A bankszémla széma: Account# 07151798 
ABA szém: NL88INGB0007151798 
Swift kid: INGBNL2A 

The Supplier's bank account is as follows: 
Bank name: ING Bank N.V. 
Bank Account No. Account# 07151798 
ABA: NL88INGB0007151798 
Swift code: lNGBNL2A 

v. A SZOLGALTATé rEuesfTésl K6TELEZETrSEGSI V. SUPPLIER'S PERFORMANCE OBLIGATIONS 

V.1. A Szolgéltaté az éltalénosnél nagyobb figyelmet 
kéiteles forditarli az Elf6zet6 igényeinek kielégitésére, 
Illetve l<6teles biztositani az EI6fizet6 részére - a szokésos 
iizletmenetben elvérhaté technikai és mis Iehet6ségel<hez 
képest - az optimélis, szerzéidésszerii l<6vetelmények 
érvényesiilését. 

V.1. The Supplier shall take utmost care of the handling of 
the orders of the Subscriber and ensure that the 
requirements of the Subscriber are met at an optimum, 
contractual within the technical and other possibilities 
customary in the subscription management business. 

Szolgáltató az ı.1. pont szerinti hozzáférés jogot a Jelen 
szerződés aláírását követő 7 naptár na por belül köteles 
biztosítani akként, hogy ezen időtartamon belül saját 
felületéről elérhetővé teszi az Előfizetett Termék teljes 
tartarát minden technikai l<orlátozás nélkül a Jogosult 
Felhasználók számára. 

Supplier shall provide access related to Clause 1.1. within 7 
days following the subscription of this Agreement so that 
within this period Supplier provides full access to the 
Subscribed Products without any technical restrictions for 
the Authorized Users. 

Az Előfizetett termékekhez való hozzáférés Biztonságos 
Hálózaton keresztül történik. 

Access to the Subscribed Products shall be provided via 
Secure Networl<. 

V.2. A Szolgéltaté minded megtesz a folyamatos min6ségi 
szolgéltatés nylijtésa érdekében, és Iegalébb étlagos 98% 
készenlét és legfeljebb 2% karbantartési id6szak 
fenntartéséval aura t6rekszik, holy minimalizélja az 
El6fizet6 lntézmények is a Jogosult Felhasznélék széméra a 
szolgéltatésban beki5vetkez6 fennakadésokat az eI6flzet6 
intézmények teljes IP tartoményéban, beleértve a tévoll 
hozzéférést is az EI6fizetett Termékre vonatkozéan. 

A vératlanul felmerijl6 elérési, hozzéférési problémék és 
technikai fennakadésok esetén az El6Sfizet6 lntézmény(ek) 
k6teles(ek) kijteles azonnal jelezni a problémét Szolgéltaté 
felt. Szolgéltaté kételes minden t6le telhet6t megtennl a 
hiba mieI6bbi elhéritéséért. 

V.2. Supplier will use reasonable efforts to provide the 
Subscribed Products with a quality of service consistent 
with industry standards, specifically, to provide continuous 
service with an average of 98% up-time per year, with the 
2% down-time including scheduled maintenance and 
repairs performed at a time to minimize inconvenience to 
the Consortium Member lnstltution(s) and its Authorized 
Users, and to restore service as soon as possible in the event 
of an interruption or suspension of service. 
If the Subscribed Products fail to operate, display, load, or 
render in conformance with the terms of this Agreement, 
Consortium Member Institution(s) shall immediately 
notify Supplier, and Supplier shall promptly use best efforts 
to restore access to the Subscribed Products as soon as 
possible. 

Amennyiben Szolgéltaté igazolhatéan nekl felréhaté okok 
ktivetl<eztében nem tud az az El6fizet6 Intézménynek is a 
Jogosult Felhasznél6l<nak hozzéférést biztosftanl 5 napo 
meghaladé id6tartamban, Cagy Szolgéltaté kéiteles 
visszatérlteni az El6fizet6 részére az eléflzetési dij arényos 
részét oly rnddon, bogy Felek a teljes EI6flzetési dij bsszegét 

In the event that the non~conformity materially affects the 
Consortium Member lnstitution(s) use of the Subscribed 
Products, and Supplier falls to repair the nonconformity 
within five (S) business days, Supplier shall reimburse 
Subscriber for such problems in an amount that is 
proportional to the total Fees owed by Subscriber under 
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elosztják a teljes szerződéses időszal<ra vonatkozó 
teljesítéssel érintett nap ok számával, is a kapott összeget 
felszorozzák a szolgáltatáskieséssel érintett nap ok 
számával azzal, hogy minden szolgáltatás-kieséssel 
megkezdett nap egész nap rak számít. A jelen bekezdés 
szerinti igény érvényesít se nem z árja l<i Előfizető Jelen 
szerződés, vagy a vonatkozó Jogszabályok alapár fenn álló 
egyéb igényének érvényesíthetőségét. 

this Agreement. The fee to be proportionately refunded as 
per this Section shall be calculated by dividing the full 
amount of the Fees by the number of days when 
performance is due under the whole term of the 
Agreement, and multiplying such amount by the number of 
days when access was not available, noting that each day 
commenced by some lack of service shall be accounted for 
as a whole day. The enforcement of said claim herein shall 
be without prejudice to the enforcement of any other 
claims under this Agreement or relevant laws. 

V.3. A Szolgéltaté sziikség esetén mis kapcsolattartékat 
jel6l ki. Az EI6fizet6t ilyenkor értesiteni kételes. 

V.3. The Supplier may reassign contact persons as 
necessary. The Supplier shall be bound to notify the 
Subscriber about any changes. 

A Szolgáltató $2 Előfizetőrıek is a Jogosult Felhasználóknak 
támogatás biztosít az Ügyfélszolgálaton keresztül, ami 
online, telefonon vagy e-mailben érhető el hivatali időben 
(hétfő-péntek 9-18h.) ünnepnapokon kívül, külön költség 
nélkül, az alábbiak szerint: 

Supplier will provide the Subscriber and its Authorized 
Users support through a helpdesk which can be reached on- 
line, by telephone and by email, during official office hours 
(Monday through Friday from 0900 to 1800 cEr, excluding 
recognized holidays) at no additional charge to the 
Subscriber, as follows: 

Technlkai kapcsolattart6° 
Név: Helpdesk 
Tel. 
e-mail: nlinfo@elsevier.com 

Technical Helpdesl< Contact: 
Name: Helpdesk 
Tel. 
e-mail: nlinfo@elsevier.com 

Előfizető részéről a technil<ai hibajelentés az EISZ Titkárság 
munkatársai által az elsz@l<onvvtat.mta.hu email címről 
történik. 

Subscriber uses the email address eisz@l<onwtar.mta.hu to 
report technical problems. 

V.4. 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 
Előflzetett termék összetételét Szolgáltató módosítani 
kíván ja, a lehető leghamarabb, köteles jelez fi ezt az 
Előfizető lntézményleklnek. 
Amennyiben a visszavont tartalom az Előfizetett Termék 
több mint 10%-át érint, Szolgáltató visszatériti Előfizető 
részére az addig megfizetett Előfizetési díjak arányos 
részét. 

V.4. Supplier reserves the right to withdraw from the 
Subscribed Products content that It no longer retains the 
right to provide or that it has reasonable grounds to believe 
is unlawful, harmful, false or infringing. Supplier may add, 
change, or modify portions of the Subscribed Products, or 
transform the Subscribed Products to other formats. When 
such changes, modifications, or migrations occur, the 
Supplier shall give appropriate notice of any such changes 
to Consortium Member lnstitution(s) as soon as is 
practicable. 
If the withdrawal represents more than ten (10%) percent 
of the content comprising the Subscribed Products, Supplier 
will refund to the Subscriber the amount of the Licence Fees 
that is proportional to the amount of content withdrawn 
and the remaining unexpired portion of the period for 
which the Licence Fees were paid. 

V.S. Szolgéltaté adatfelhasznélési Jelentést készit az 
EI6flzet6 Intézmények tevél<enységér6I, és az intemeten 
havonta elérhet6vé teszi azt az El6fizet6 rés2ére, rely 
jelentéseket El6flzet6 jogosult a sajét honlapjérl kézzétenni 
az eI6fizet6 intézmények is a fenntarté hat6ségol< 

V.5. Supplier shall make usage data reports on the usage 
activity of each Consortium Member Institution accessible 
online on a monthly basis to the administrators employed 
by such Institution and to the Subscriber in order to upload 
usage data onto Subscriber's website as public information 
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téjékoztatésa céljébOl. Az adatfelhaszrlélési jelentéseknek 
me bell felelniOk a Counting Online Usage of NeTworked 
Electronic Resources (COUNTER) szabvényban 
foglaltaknak. 

for the Consortium Members and for the supporting 
authorities. Usage statistic reports shall meet the most 
recent project Counting Online Usage of NeTworked 
Electronic Resources (COUNTER) Code of Practice Release. 

V.6. Szolgáltató negyedévente biztosítja Előfizető részére a 
címlistál<at a teljes előfízetett termékről a legfrissebb 
KBART szabvány szerint. A Szolgáltató l<öteles 
negyedévente tájékoztatni előfizetőt az előflzetett termék 
Jelen szerződés 1. szám rnellékletéhez képest történt 
változásairól a KBART szabvány szerint. 

V.6. Supplier shall provide Subscriber with a complete list of 
the Subscribed Products (including comprehensive title 
information, structured in the most current KBART format, 
with any amendments highlighted) every calendar quarter, 
and of any amendments in comparison to the list of 
Material as set out in Appendix 1. 

V.7. Távoli hozzáférés biztosítása érdekében a Szolgáltató 
tőle telhető m ódon vállalkozik a Shibboleth hitelesítés 
biztosítására. 

V.7. In order to ensure remote access for the Authorized 
users, Supplier endeavour reasonable efforts to support 
Shibboleth Access. 

V.8. Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a 
tájékoztatás terén, fokozott együttműködés kötelezettség 
terhel. Felek kötelesek egymást haladéktalanul 
táJél<oztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés 
teljesítését érint. 

V.8. Parties are obliged to collaborate with each other 
during the term of the Agreement especially for 
informational purposes. In the case of any conditions 
related to the performance, the contracting party shall 
inform the other party without delay. 

V.9. A felek megállapodtak abban, bogy nyílt hozzáférés 
kísérleti projektet indítanak az Elsevier O per Access 
Platform is a szerző munkafolyamatok értékelésére, az 4. 
mellékletben leírtak szerint. 

V.9. The parties have agreed to enter into an open access 
pilot to evaluate the Elsevier Open Access Platform and 
author workflows process, as further described in Appendix 
4. 

VI. AZ EL6F1ZET6 Es Az EL6FlZET6 INTEZMENVEK JOG AI 
is K6TSLeZE1'rSEGEI 

VI. USAGE RIGHTS DF SUBSCRIBER AND CONSORTIUM 
MEMBER INSTITUTIONS 

Vl.1. Az El6fizet6 és a Jogosult Felhasznéléi k6r: Vl.1. Each Authorized User and Subscriber may: 

o beléphet, l<ereshet, béngészhet és 
megtekinthet az El6fizetett Termékeken belli; 

bérmit o search, access, 
Products; 

browse and view the Subscribed 

o az El6fizetett Termékek kiilénéllé elemeiréil, 
kizérélagosan sajét felhasznéléséra nyomtathat, 
elektronikus mésolatot készfthet és térolhat; 

0 print, make electronic copies of and store individual 
items from the Subscribed Products for the exclusive 
use of such Authorized User; 

e az Előfizetett Termékek egyes elemiet vagy azok részeit 
elhelyezheti az Előfizető is más Jogosult Felhasználó 
intranet is internet website-jaira, elektronikus 
oktatócsomagjaiba is oktatói website~jaira, 
háttértárakra is oktatási menedzsment rendszereibe, 
a felhasznált forrásanyag jogtulajdonosának pontos 
megjelölésével. 

0 incorporate items or extracts of the Subscribed 
Products on the Subscriber's and any other Authorized 
User's intranet and internet websites and in electronic 
coursepacks and instructor websites, reserves and 
course management systems. Authorized Users must 
specify the title and copyright owner of the items or 
extracts of the Subscribed Products. 

a nyomtatott vagy elektronikus másolatot nyúj tat  az 
Előfizetett Termékek l<ülönálló elerneiről más Jogosult 
Felhasználók is a le len megállapodás kör én kívül eső 
munkatársak részére azok tudományos munkájához 
vagy kutatásához; valamint 

provide print or electronic copies of individual items 
from the Subscribed Products to other Authorized 
Users and to third-party colleagues for their scholarly 
or research use; and 
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ha a Jogosult Felhasználó könyvtáros vagy inforrrıatilcus 
szakember, úgy más Jogosult Felhasználó kizárólagos 
használatára jogosult bizonyos cikkeket is 
könyvfejezeteket kölcsönözrıi. 

o make available parts of the Subscribed Products for the 
exclusive use of another Authorized User in case the 
Authorized User is a librarian/information specialist. 

9 El6fizet6 jogosult nyomtatni és kiadni az el(8fizetett 
példényok fejezetcimeit is az el6fizetett termékek 
bérmely kényvfejezetét anna érdekében, bogy az Un. 
"kényvtérkéizi k6lcs6nzés" keretében az E16fizet6 
székhelye szerintl orszégban talélhaté nem 
kereskedelmi kényvtérak megkereséseit teljesitse. 

o The Subscriber may print and deliver journal articles 
from Subscribed Titles and, if any, book chapters from 
the Subscribed Products to fulfil request as part of the 
practice commonly known as ,,interlibrary loan" from 
non-commercial libraries located within the same 
country as the Subscriber. 

El6fizet6 Szolgéltaté kérésére kételes eltévolitani 
foly(5iratcil(l<ek jogtalan véltozatait és engedélyt adm 
Szolgéltaténak, bogy az lntézményi repozitériumokban 
megtalélhatd adatokat eIIen6rizze. Szolgéltat6 jogot 
formal aura, bogy a Science Directer is elérhet6 cikkek 
megjelenitésére és rangsoroléséra vonatkozéan 
fejlesztési javaslatokat tegyen. 

Suscriber is obliged to remove illicit versions of full 
text articles upon Supplier's request and allow 
Supplier to review the implementation of the Data 
into the Institutional Repository. Supplier will have 
the right to suggest improvements to the display and 
ranking of the search results for the articles that are 
available in ScienceDirect. 

Adatok alatt felek az alébbiakat értlk: besorolési adatok, 
bibliogréfiai informéciék, fejlécek, hivatkozésok, DOI 
azonositék, Iébjegyzetek, készénetnyilvénitésok, 
kulcsszavak, szerz6i affiliéciél<, kivonatok (a tovébbiakban 
részletezve) is absztraktok, illetve tovébbi, teljes sz6vegCi 
folyéiratcikkekre vonatkozé adatok. Absztraktok kizérélag 
a rekordok erne a célra kialakltott mez6Iben tiJntethet6k 
fel; az intézményi repozitériumok minden egyéb 
szolgéltatésa, ldeértve az értesftéseket, e-maileket és APl 
szolgéltatésokat csak kivonatokat hasznélhat, 
abs2traktokat nem. 

"Data" will be limited to the following: index terms, 
bibliographic information, headers, references, digital 
object identifiers, footnotes, acknowledgements, 
keywords, author affiliation, Snippets (as defined 
below) and abstracts, or any other data when 
included, of the full text articles. Abstracts may only 
be displayed on the abstract records on the Subscriber 
data's websites, all other services of the Institutional 
Repository, such as (but not limited to) alerts, e-mail 
services and API's may only display Snippets but not 
abstracts. 

Kivonatok a foly6iratcikkeI< PDF else oldalénak eléinézeteit 
vagy rijvld, tartalmilag relevéns széivegrészeit jelentik, 
melyek tartalmazhatnak bibliogréfiai metaadatokat, 
Illetve a keresési eredmények fiiggvényében Iegfeljebb 
120 szébdl éllé szévegeket a teljes széivegd dkkekbél. 

"Snippets" mean a first page PDF preview of the full 
text article or short contextually relevant query- 
dependent text or data which may include 
bibliographic metadata as well as a maximum of 120 
words of query-dependent text from individual full 
text articles. 

Jogosult felhasználó Authorised Users may: 

API-n keresztiil hozzéférhet az adat- és 
szévegbényészati szolgéltatéshoz a 
http'//dev.elsevier.com dolmen, és az El6fi2etett 
termékb6I automatlzélt m(5don adatokat 
gyiljthet, indexelhet, és feldolgozhat, és 
eredményeit (,,TDM Output") felt6ltheti is 
térolhatja adar-és sziivegbényészati 
rendszerében a Jogosult FelhasznéI6I< széméra 
t6rtén6 szolgéltatés céljébél; 

access the text and data mining service online via 
an API at http://dev.elsevier.com to continuously 
and automatically extract and index and/or 
process information from the ScienceDirect 
Subscribed Products to which the Subscriber 
separately subscribes and load and integrate the 
results (the "TDM Output") on the Subscriber's 
text-mining system for access and use by 
Authorized Users; and 
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A TDM Outputot harmadik fol rendeikezésére 
bocséthatja, amely tartalmazhatja teljes szévegd 
foly6Iratcil<l( vagy kijnyvfejezet néhény, 
legfeljebb 200 karakter hosszdségfl, tartalmilag 
relevéns, a talélatokhoz kapcsolédé 
szévegrészletét (,,kivonat") vagy bibliogréfiai 
metaadatait. Kivonatok vary metaadatok 
megosztésa esetén a cikkel<re vagy 
l<6nyvefejezekre mutatéi DOI hivatkozés 
feltiintetése szUI<séges. illusztréciék 
felhasznélésa esetén az ezekhez kapcsolédé 
jogok tisztézésa szUkséges a megfeleléi 
jogtulajdonossal. A TDM Outputnak tartalmaznia 
bell az alibi megjegyzést: 

o distribute the TDM Output externally, which may 
include a few lines of query-dependent text of 
individual full text articles or book chapters which 
will be up to a maximum length of 200 characters 
surrounding and excluding the text entity matched 
("Snippets") or bibliographic metadata. Where 
Snippets and/or bibliographic metadata are 
distributed, they should be accompanied by a DOI 
link that points back to the individual full text 
article or book chapter. Where images are used the 
Subscriber should clear the rights for reuse with 
the relevant copyright owner and/or rights holder. 
Further the TDM Output should include a notice in 
the following form: 

"© Some rights reserved. This work permits non- 
commercial use, distribution, and reproduction in 

any medium, provided the original author and 
source ore credited. "' 

"© Some rights reserved. This work permits non- 
commercial use, distribution, and reproduction in 

any medium, provided the original author and 
source are credited. " 

Előfizető felelős azért, bogy Jogosult Felhasználók is az 
adat- és szövegbányászatban résztvevő bármely további 
felek a jelen szerződésben foglaltakat megismerjék és 
betartsák. 

The Subscriber will be primarily liable for the 
compliance of all Authorized Users and the engaged 
third party vendor with this Agreement. 

Szolgáltató jogosult saját felelősség re is saját költségén 
megvizsgálni Jogosult Felhasználók is az adat- és 
szövegbányászatban résztvevő bármely további fél által 
használt digitális környezetet, beleértve a klnyert 
adatokat, a TDM Outputot, a használt hardvereket is 
szoftvereket, illetve biztonság! előírásokat, bogy azok 
rnegfelelnek~e jelen szerződésben foglaltaknak. 

Supplier will be entitled, at its sole discretion, costs 
and expense, to audit the Subscriber's and any 
engaged third party vendor's entire TDM 
environment, which would include the extracted 
Data, the TDM Output, the hardware environment, 
software deployed and security controls In place and 
to ensure compliance with the terms and conditions 
of this Agreement. 

Az adar-és sztivegbényészati szolgéltatés az interneten 
keresztill - Szolgéltaté frésbeli meghatalmazéséval 
Elfifizetével kapcsolatban éllé harmadik fol éltal is 
hozzéférhet6, hasznélhaté, m(Ik6dtethet6 kizérélag az 
EI6fizet6 feladatainak ellétéséra. Harmadik fol az fly radon 
létrejijtt adathalmazt semmilyen mis célra nem 
hasznélhatja few, és az fly létreliitt adatokat, kivonatokat, 
TDM outputokat kizérélag ell<UI6nitetten térolhatja, és nem 
jogosult aura, bogy az adatokat, kivonatokat, TDM 
outputokat mis termékében nem hasznélhatja fel. 

Text and data mining service online may be accessed 
by, processed, or hosted by, vendors or other third 
parties retained by the Subscriber only with the express 
written permission of Supplier and solely for the index 
and/or process information purposes of the Subscriber. 
The independent contractor and/or vendor will not 
ingest the Dataset for any other reasons and will keep 
such extracted Data, the Snippets, the TDM Output 
separate and segregated from any other data, and will 
have no right or ability to use the extracted Data, the 
Snippets and the TDM Output in any other product or 
service offering. 

Független szerződéses harmadik személy írásban 
nyilatkozik, bogy a Jelen szerződésben foglalt 
felhasználás feltételeket betartja, is Szolgáltat rak ezen 
nyilatkozat másolatát megküldi. Előfizető nem von be 
olyan harmadíl< személy, akik az Európai Unió, Kanada, 
vagy az Amerikai Egyesült Államol< határain klvül 

Independent contractors and/or vendors will agree in 
writing to agree and comply with the terms and 
conditions of this Agreement and will provide Supplier 
a copy of such written statement. The Subscriber will 
not appoint independent contractors and/or vendors 
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m(ik6dnek. which are located outside the European Union, Canada 
or the United States of America. 

Előfizető az adat- és szövegbányászatra vonatkozó 
előírások betartása során is köteles biztosítani - a 
szokásos üzletmenetben elvárható technikai is más 
lehetőségekhez képest - az optimális, szerződésszerű 
követelmények érvényesülését. 

The Subscriber will exercise the same degree of care 
and apply the same level of security control with 
respect to the use of the text and data mining service 
online and the activities under this Agreement as with 
the Subscriber's own product and services. 

1 

A fentieken tel Eléifizetfi és Jogosult Felhasznélék nem 
alkalmazhatnak 

As additional restriction in this usage grant, 
Subscriber and its Authorized Users may not: 

the 

. az adat- és sztivegbényészathoz hasznélt online 
API-n kiviil egyéb robotokat, spider-eket, 
tCllterhel6 programokat, adathalész eszk6z6ket, 
algoritmusokat hasznélni folyamatos is 
automatikus keresésekhez, Ietéiltésekhez, 
adatkinyeréshez, deeplinking-hez, indexeléshez, 
tovébbé 

o use any robots, spiders or other automated 
downloading programs, algorithms or devices to 
search, screen-scrape, extract, or index any 
Supplier web site or web application, other than 
the text and data mining service online via an API; 

O , amelyekkel a TDM Output 
az Elfifizetett Terrnék részét 
foly6iratcikI<ekI(el, is/vagy 

is/vagy kivélthat meglév6 
olgéltatésokat vagy megoldésokat, 

ev6 harmadik fol termékét vagy 

o l a f  megoldésokat 
egyenértékfj l e f t  
képz5, bfrélt 
helyettesfthet 
termékeket, sz 
vary részt V 
szolgéltatését javithatja. 

o utilize the TDM Output in a way that would 
compete with the value of the final peer review 
journal article or the Subscribed Products, or have 
the potential to compete with, to substitute and/or 
replicate any other existing Supplierproducts, 
services and/or solutions or to enhance the 
products or services and/or solutions of the 
engaged vendor. 

o szöveg- és adatbányászatot harmadik fol számára; 
vagy 

I perform text and dataminlng for a third party; or 

az Eléifizetett Termékekb6l, a kivont adatokbél, a 
Idvonatokbél is/vagy a TDM~kimenetb6l szérmazé 
tartalmak térolésa vagy térolésa az EI6fizet6 bels6 
szerverén kiviili bérmely mis szerveren. 

l store, or permit storage of, content from the 
Subscribed Products, extracted data, the Snippets 
and/or the TDM Output on any server other than 
an internal server of the Subscriber. 

VL2. érakia5 hozzéférés: 
Jelene szerz6dés megszfinése esetén EI6fizet(8 
Intézmények hozzéférése a szerz6déses évek alatt 
megjelent tartalmakhoz a Science Direct online 
plaformjén a k6vetkez6 m6dok valamelyikével valésulhat 
m e :  

vl.2. Post Termination Access to Subscribed Titles: 
Upon termination of all of a Consortium Member 
Institution's annual subscriptions on ScienceDirect 
online, such Consortium Member Institution may, at its 
option, 

(1) Előfizető Intézmény Előfizetett Termék egy részét vagy 
egészít átveszi, betölti és külső tárhelyen hozzáférhető é 
teszi Jogosult Felhasználói számára 

(2) Az Előfizető Intézmény külön megállapodás kö te t  
annak érdekében, hogy továbbra is online hozzáférjen a 
Szolgáltató elektronikus platform jár a korábbi Előfizetett 
Termék fez éves díj ellenében, amely a korábbi év 
letöltései alapár kerül kiszámltásra 0,063 EUR/letöltés 
arányban, is melynek minimális éves díja 400 EUR (amely 

(1) acquire, load and technically format on a server that 
enables access and use by Authorized Users of the 
Consortium Member Institution an electronic copy 
of all or part of its Subscribed Titles for the 
publication year paid for cost and/or 

(2) has got a separate agreement with the Supplier to 
continue to access such Subscribed Titles online for 
an annual access fee based on the number of full- 
text articles downloaded from such titles during the 
prior twelve (12) months at a rate of EUR 0.063 per 
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évente kiigazitésra kerillhet az infléciéval is a I<6Itségek 
ndvekedésével helyesbitve). Az ilyen hasznélat a jelene 
szerzéjdésben foglaltakat figyelembe vive térténhet, rely 
felhasznélési rendelkezések a szerzéidés lejértét kévetéien 
is érvényben maradnak. Az Ives hozzéférési dijakat 
Szolgéltaté és Eléifizetéi k6z6sen hatérozzék meg 30 napes 
hatérid6vel a teljes és el<8zeteserl egyeztetett hasznélatl 
adatok és egyéb szempontok figyelembe vételével. Az [gy 
hozzéférhet6 tartaiom eltérhet a szokésos online 
megjelenitésnél megszokott funkd6I(t6l, a hivatkozésok 
és egyéb jellemz6k tekintetében. 

download, with a minimum annual fee of EUR 400 
(adjusted annually for inflation and cost increases) 
for the Subscriber's access to the platform, in 
accordance with the usage provisions of this 
Agreement, which provisions will survive the 
termination of the Agreement. Supplier will make 
available for inspection by a duly authorized auditor 
of the Consortium Member Institution, at the 
Consortium Member institution's sole expense, the 
records concerning the calculation of the annual 
access fee once per year during regular business 
hours upon thirty (30) days written notice to 
Supplier. 

Amennyiben egyes folyóiratok kiadását Szolgáltató 
megszünteti, vagy Előfizető Intézmény nem fizet elő 
bizonyos clmekre, de adott intézmény az előfizetői kör 
tag ja marad és Szolgáltató továbbra is rendelkezik ezen 
tartalrrıak jogaival, úgy ezen címek korábban előfizetett 
évfolyamaihoz Előfizető Intézmények minden további 
költség nélkül továbbra is hozzáférhetnek. 

If a particular Subscribed Title is withdrawn by Supplier 
or not renewed by the Consortium Member Institution, 
but the Consortium Member institution remains a 
ScienceDirect online subscriber, the Consortium 
Member Institution may continue to access online, at no 
additional charge, such formerly Subscribed Title for the 
publication years paid provided that Supplier continues 
to hold the electronic rights thereto. 

VI. 3. Elsevier eBooks Collections 
kivélasztési modell: 

bizonyitékon alapulé VI. 3. Elsevier eBooks Collections 
Selection Model: 

Evidence-Based 

Az 1. mellékletben meghatérozott Elsevier eBooks 
Collections eléifizetés Idéitartama 2022. december 31-ig 
tart. Az eI6flzetés lejértéval minden Elc8fizet6 Intézmény a 
Szerz6dés felhasznélési rendelkezéseivel Osszhangban 
hozzéférhet és felhasznélhat bizonyos I(ivélasztott, az 
Elsevier eBooks Collection-bfil szérmazO cimeket 
(,,Kivélasztott cfmek"), amelyek Osszértéke (jelenlegi 
Iistaéron) nem haladja meg a 2,5%-ot az egyeves 
Blzonyftékon alapulO kivélasztési dij teljes Osszegéhez 
viszonyftva. Az El6fizet6 az elélfizetés Iejértét kOvetO 
negyverlOt (45) napo beliil értesiti a SzolgéltatOt az 
EI6fizetr8 Intézmények klvélasztott cimeiréil. Abban az 
esetben, ha az El6fizet6 a kivélasztott hatérid6r\ bellI nem 
értesiti a Szolgéltatét a vélasztésérOl, a SzolgéltatOt az 
El(8fizet6 nevében vélasztja ki a cimeket anna alapjén, 
bogy az El6fizetc8 Intézmények milyen e-k6nyv- 
gyiijteményeket hasznéltak az eléifizetés id6tartama alatt. 
A Kivélasztott cimekre az alébbiakban biztositott 6r6k6s 
hozzéférésért kiilOn szerzéidésben rOgzitettek szerint Ives 
hozzéférési diktat bell fizetni, amely az el6z6 tizenkét (12) 
hOnap sorer a kivélasztott cimekb6l letOltOtt fejezetek 
széma alapjén tOrténik, IetOitésenként 0,063 eurOs dijjal, 
miniméiisan 400 eurOs Ives dijjal (évente az infléciéval és a 
kOitségek nOvekedésével helyesbltve). Az Ives hozzéférési 
dij nem kerrI felszémitésra az eyes  EI6fizet6 lntézmények 
széméra, ha az adott El6fizet6 lntézmény Ives Science 
Direct online eI6fizetéssel rendeikezik. A SzolgéltatO az 

The term of the subscription to the Elsevier eBooI<s 
Collections identified in Appendix 1 will continue until 31 
December 2022. Upon expiration of the subscription, 
each Consortium Member Institution may access and use 
in perpetuity, in accordance with the usage provisions of 
the Agreement, a selection of titles from such Elsevier 
eBooks Collections ("Selected Titles"), the total value (in 
current list price) of which will not exceed 2.5% above 
the total amount of the one-year Evidence-Based 
Selection Fee. The Subscriber will give notice of its 
selection for the Consortium Members institutions to the 
Supplier no later than forty-five (45) days following the 
expiration of the subscription. in the event the 
Subscriber does not give notice of its selection to the 
Supplier within such time frame, the Supplier will make 
the selection on the Subscriber's behalf based on the 
Consortium Member Institutions' usage of such eBooks 
Collections during the term of the subscription. The 
perpetual access granted hereunder for the Selected 
Titles in a separate agreement will be subject to payment 
of an annual access fee based on the number of chapters 
downloaded from the Selected Titles during the prior 
twelve (12) months at a rate of €0.063 per download, 
with a minimum annual fee of €400 (adjusted annually 
for inflation and cost increases) for the Consortium 
Member Institutions' access to the platform. The annual 
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éves hozzáférés díj kiszámítására vonatkozó 
nyilvántartását - az Előfizető kizárólagos költségének 
terhére - az Előfizető felhatalmazott l<önyvvizsgálója 
számára betekintésre hozzáférhetővé teszi évente egyszer, 
rendes munkaidőben, harminc (30) napos előzetes írásbeli 
értesítést követően. Abban az esetben, ha az Előfizető 
Intézmény nem fizet éves hozzáférés dfjat a Kiválasztott 
Clmekért, vagy nem tart fenn éves online előfizetést a 
Scienceülrect-en, az Előfizető Intézmény - választása 
szerint - a Szerződés használat rendelkezéseivel 
összhangban átveheti, betöltheti és technikailag 
formázhatja a Kiválasztott Címek lel<tonil<us másolatát a 
szerződésben meghatározott költség erejéig, a hozzáférés 
lehetővé tevő szerveren. A másolat nem tartalmazhat 
hivatkozásokat valamint az online verzióhoz kapcsolódó 
egyéb szolgáltatásokat is funkciókat. 

access fee will not be charged for an individual 
Consortium Member Institution if such individual 
Consortium Member Institution maintains an annual 
subscription on ScienceDirect online. The Supplier will 
make available for inspection by a duly authorized 
auditor of the Subscriber, at the Subscriber's sole 
expense, the records concerning the calculation of such 
annual access fee once per year during regular business 
hours upon thirty (30) days written notice to the 
Supplier. In the event that a Consortium Member 
Institution does not pay any annual access fee for the 
Selected Titles or maintain any annual subscription on 
ScienceDirect online, the Consortium Member 
Institution may, at its option, acquire, load and 
technically format on a server that enables access and 
use by Authorized Users an electronic copy of the 
Selected Titles for cost in accordance with the usage 
provisions of the separate Agreement. The copy may not 
contain links and other features and functionality 
associated with the online version. 

VL4. Az El6fizet6 véllalja, bogy: VI.4. The Subscriber will: 

• megteszi a megfelelő intézkedéseket az Előfizető 
Intézmény vagy harmadik fol részéről történő visszaélés 
vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen, amely tör ténet 
(a) a2 Előfizetőrıek az Előfizetett Termékekhez való 
hozzáférés fez használt hltelesítő adatain keresztül; is 
(b) az Előfizetett Termékek és/vagy az azokból származó 
információkon keresztülmegfelelően biztonságos 
m ódon kezel az Előfizetett Termékekhez való 
hozzáférés fez használt összes hitelesítő adat 
azonosltását, használatát, hozzáférését és ellenőrzését, 
beleértve, de nem kizárólagosan: 
o az Előfizetett Termékekhez való hozzáférés is azok 

használatának korlátozását csak Jogosult 
Felhasználókra, és minden Jogosult Felhasználó 
előzetes értesítése a jelen Szerződésben 
meghatározott feltételekről és felhasználás 
korlátozásokról, valamint az ilyen korlátozások 
betartásáról; 
az Előfizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés fez 
szükséges jelszavakat is igazol adatokat kizárólag 
Jogosult felhasználó részére adjon ki, ne adjon ki 
jelszavakat és igazoló adatokat harmadik fol részére, 
valamint tájékoztassa a Jogosult felhasználókat, 
bogy ne adjanak ki jelszavakat és igazoló adatokat 
harmadik fol részére;biztosltja, bogy az Előfizetett 
Terrnékekhez kapcsolódó bármely hitelesítési kód 
vagy jelszó kizárólag a Jogosult Felhasználók részére 
váljon ınegismerhetővé, továbbá bogy sem ő, sem a 

. 

o take appropriate measures to protect against the misuse 
or unauthorized access, whether by the Consortium 
Member Institution or any third party, through or to (a) 
the Subscriber's credentials used to access the 
Subscribed Products; and (b) the Subscribed Products 
and/or information derived therefrom. 
manage identification, use, access and control of all 
credentials used to access the Subscribed Products in an 
appropriately secure manner, including, but not limited 
to, by' 

o limiting access to and use of the Subscribed 
Products only to Authorized Users and notify in 
advance all Authorized Users of the conditions and 
usage restrictions set forth in this Agreement and 
that compliance with such restrictions shall be 
accounted for; 

issuing any passwords or credentials used to access 
the Subscribed Products only to Authorized Users, 
not divulge any passwords or credentials to any 
third parties, and notify all Authorized Users not to 
divulge any passwords or credentials to any third 
parties, ensure that any passwords or credentials 
to access the Subscribed Products is made available 
only to Authorized Users, and that neither 
Subscriber nor the Authorized Users do not divulge 
any passwords or credentials to any third party; 
and 
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• 

o 

o 

Jogosult Felhasználól< nem szolgáltatják ki ezen 
belépés kódokat harmadik fol részére; továbbá 
amennyiben tudomására jut, bogy az Előfizetett 
Termékeket bárki engedély nélkül használja, 
haladéktalanul értesítse erről a Szolgáltatót, és 
megteszi a szükséges intézkedésel<et a jogosulatlan 
használat megszüntetés re, és további hasonló 
esetek i<il<üszöbölésére; 
amint tudomás szerzett bármiféle jogosulatlan 
felhasználásról értesíti a Szolgáltatót is megteszi a 
szükséges lépéseket, bogy megszakftsa ezt a 
tevékenységet, és bogy megakadályozza az ilyen 
esetek ismételt előfordulását. 
bevezeti és fenntartja saját megfelelő hitelesltő 
adatokat kezelő programját, is biztosítja, bogy az 
Előfizetett Termékel<hez az ilyen hitelesít adatokon 
l<eresztüli hozzáférés megfelelően felülvizsgálják 
azonnal inaktivál ja a hitelesítő adatokat, ha már 
nincs rájuk szükség, vagy ha a hozzáférés biztonság 
kockázatot jelent; 

a 

o 

o 

promptly upon becoming aware of any 
unauthorized use of the Subscribed Products, 
inform the Supplier and take appropriate steps to 
end such activity and to prevent any recurrence, 

inform Supplier and take appropriate steps 
promptly upon becoming aware of any 
unauthorized use of the subscribed services, to end 
such activity and to prevent any recurrences. 

implement and maintain its own appropriate 
program for credentials management and ensure 
access to the Subscribed Products via such 
credentials is reviewed on an appropriate basis 
immediately deactivate any credentials when no 
longer needed or where access presents a security 
risk; 

Az Előfizetett Termékek jogosulatlan használata esetén 
Szolgáltató felfüggesztheti a termékekhez való hozzáférés, 
is/vagy kérheti, bogy a2 Előfizető is a2 Előfizető 
Intézmények függesszék fel a termékekhez való hozzáférés 
azon a belépés helyszfne(l(e)n, ahol a jogsértő belépés 
regisztráltak. Az Előfizető és az Előfizető Intézmény nem 
tartozik felelősséggel a Jogosult Felhasználói általi 
jogosulatlan termékhasználat miatt mindaddig, míg be nem 
bizonyosodik, bogy az Előfizető és az Előfizető intézmény 
szándékos magatartásával lehetővé tette vagy 
engedélyezte a jogosulatlan hozzáférést az arra 
figyelmeztető értesítés kéz fez vétele után. 

In the event of any unauthorized use of the Subscribed 
Products, Supplier may suspend the access and/or require 
that the Subscriber and relevant Consortium Member 
Instltution(s) suspend the access from where the 
unauthorized use occurred upon notice to the Subscriber 
and relevant Consortium Member Institution(s). The 
Subscriber and the relevant Consortium Member 
lnstitution(s) will not be liable for unauthorized use of the 
Subscribed Products by any Authorized Users provided 
that the unauthorized use did not result from the 
Subscriber and the relevant Consortium Member 
Institution(s)'s own negligence or wilful misconduct and 
that the Subscriber and the relevant Consortium Member 
lnstitution(s) did not permit such unauthorized use to 
continue after having actual notice thereof. 

Vl.5. Előfizetett Termél<ek használatának korlátai: 
Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül vagy 
amennyiben jelen szerződés másképp nem határoz, 
Előfizető és Előfizető Intézmények nem jogosultak: 

Vl.5. Restrictions on Use of Subscribed Products: 
Except as expressly stated in this Agreement or otherwise 
permitted in writing by Supplier, the Subscriber and its 
Authorized Users may not: 

o riividiteni, médositani, lefordftani vagy az 
Eléifizetett Termékek meglév6 tartalmainak 
felhasznéléséval bérmilyen szérmaztatott anyagot 
késziteni, kivéve, ha a fens eljérésokat anorak 
érdekében alkalmazza, bogy ezeket a tartalmakat 
a Jogosult Felhasznéléi széméra j6I Iéthatévé terrye 
a képerny6n; 

o be, abrid modify, translate or create any 
derivative work based on the Subscribed 
Products, except to the extent necessary to 
make them perceptible on a computer screen 
to Authorized Users; 

a eltávolítani, kitakarni vagy egyéb m ódon torzítani 
bármilyen jognyilatkozatot, egyéb nyilatkozatot 

remove, obscure or modify in any way any 
copyright notices, other notices or 
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azok rak az Előfizetett Termél<el(ben eredetileg 
megjelenő formájához képest; 

disclaimers as they appear in the Subscribed 
Products; 

• robotokat, spider~eket, tCllterhel6 programokat, 
adathalész eszl<<5z6ket, algoritmusokat hasznélni 
folyamatos is automatikus keresésekhez, 
let6ltésel<hez, adatldnyeréshez, deeplinking-hez, 
indexeléshez, tovébbé a termék rniikédését 
megzavaml, 

o use any robots, spiders, crawlers or other 
automated downloading programs, 
algorithms or devices to continuously and 
automatically search, scrape, extract, deep 
link, index or disrupt the working of the 
Subscribed Products; 

o nagy arényban vagy ismétl6d6 radon mésolni, 
visszatartani vagy forgalmazni az El6fi2etett 
Termékeket; 

substantially or systematically reproduce, 
retain, redistribute or disseminate online 
the Subscribed Products; or 

a közösségi média felületein az Elöfizetett 
Termékek bármely külön részét kiposztolni. 

o post individual items from the Subscribed 
Products on social networking sites 

Az olyan Jogosult Felhasználó, aki harmadil< személy, vagy 
anna alkalmazottja kizárólag a szerződéses kutatásuk 
céljából használhatják az Előfizetett Termékel<et. 

Authorized Users who are individuals who are independent 
contractors or are employed by independent contractors 
may use the Subscribed Products only for the purposes of 
the contracted research work for the Subscriber. 

Előfizető tudomásul veszi, bogy as Előfizetett Termék fez 
kapcsolódó minden jog, címhasználat is érdek a 
Szolgáltatónál és partnereínél marad, kivéve a jelene 
szerződésben foglalt jogosultságokat azzal, hogs az 
Elófizetett termék online m ódon történő jogosulatlan 
megosztása és terjesztése vagyoni is további 
helyrehozhatatlan károkat okoz Szolgáltat rak. 

The Subscriber acknowledges that all right, title and interest 
in and to the Subscribed Products remain with Supplier and 
its suppliers, except as expressly set forth in this 
Agreement, and that the unauthorized redistribution or 
dissemination online of the Subscribed Products could 
materially and irreparably harm Supplier and its suppliers. 

Teklntet nélkiil a jeer szerz6dében foglalt feltételekre, 
megenged6bb felhasznélési jogok vonatkoznak az 
Elfifizetett Termék részét képezfi, nyflt hozzéférésd 
tartalmakra, az egyes I<6zleményeken felttintetett (pl. CC 
license) felhasznélési feltételek szerint. 

Notwithstanding anything to the contrary contained in this 
Agreement, more extensive usage terms are permitted for 
open access content in the Subscribed Products as 
identified in the individual journal article as stated in the 
applicable user (e.g. CC) license. 

Vl.6. Biztonség 
EléSfizet6 kijelenti, bogy rendelkezik dokumentélt 
szabélyzattal, amelyek adminisztrativ, fizikai és technikai 
véd6funkd6t Iétnak el és relevénsak az elérés hasznélata, 
vesztesége, médositésa, nyilvénosségra hozatala, térolésa, 
megsemmisiilése vagy ellen6rzése szempontjébél - és 
melyeket fellilvizsgél, sztikség esetén tesztel és megdjit. A 
szabélyzatok a szabvényoknak megfelelnek és iisszhangban 
vanna a vonatkozéjogszabélyokkal. El6fizet6 véllalja, holy 
haladéktalanul értesfti Szolgéltatét, ha dgy valli, bogy az itt 
k6z6lt bizalmas informéciék titkosségét vagy biztonségét 
megszegték is egy(ittm(1I<6dik a Szolgéltaté ésszerii 
kérelmével, bogy megfelel6 lépéseket tegyen a 
szabélysértés megszilntetését iIIet6en, varmint az djbéli 
eléfordulés megakadélyozésa érdekében. 

VL6. Security 
The Subscriber agrees that the Subscriber will have in place 
documented policies and procedures, which will be 
reviewed, and if appropriate, tested and updated, covering 
the administrative, physical and technical safeguards in 
place and relevant to the access, use, loss, alteration, 
disclosure, storage, destruction and control of information 
and which are measured against objective standards and 
controls. Such program shall comply with all applicable 
laws. The Subscriber shall promptly notify Supplier if it 
determines that there has been a breach of the 
confidentiality or security of any confidential information 
provided hereunder and cooperate with Supplier's 
reasonable requests surrounding such breach. 

I 
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VII. SZOLGALTAT0 JOTALL/SSA is SARANCIAI VII. SUPPLIER WARRANTIES AND INDEMNITIES 

o 
Vll.1. garanciák is jótállás 

Szolgáltató szavatolja, bogy az Előfizetett 
Termékek jeer Megállapodás szerinti 
használata nem jogsértő semmilyen harmadik 
fol szellemi tulajdonjogaira nézve. 

o 
VIL1. warranties and idemnities 

Supplier warrants that use of the Subscribed 
Products in accordance with the terms and 
conditions herein will not infringe the intellectual 
property rights of any third party. 

o Szolgáltató jótáll is minden kártérítés 
felelősség alól mentesít az Előfizetőt is annal< 
Jogosult Felhasználóit bárminemű veszteség, 
kár, költség, l<ártérítési felelősség és dij 
felmerülése esetén [ideértve a megfelelő 
mértékig kiszabott ügyvéd díjakat is), melyek 
egy harmadik fol azon bejelentéséből erednek, 
miszerint Előfizetett kek jelen 
Megállapodás szerinti használata az ő szellemi 
tulajdonjogaikat sért. Bármely ilyen bejelentés 

követelés esetén *íz Előfizető 
haladéktalanul értesítést küld és együttműködik 
Szolgáltató-val. Szolgáltató jótállási 
kötelezettség e Megállapodás lejártával is 
fennmarad. 

't' r 

II . M 
* .  ._,r 

* fir* I 

o Supplier will indemnify, defend and hold harmless 
the Subscriber and its Authorized Users from and 
against any loss, damage, costs, liability and 
expenses (including reasonable attorneys' fees) 
arising from or out of any third-party action or 
claim that use of the Subscribed Products in 
accordance with the terms and conditions herein 
infringes the intellectual property rights of such 
third party. If any such action or claim Is made, the 
Subscriber will promptly notify and reasonably 
cooperate with Supplier. This indemnity obligation 
will survive the termination of this Agreement. 

A jeer megállapodás bar rögzített garanciális és jótállási 
kötelezettségein, valamint a vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségein felül az Szolgáltató és partnerei Hjeer 
állapotában" szállítják az előfizetett termékeket, arra 
további garanciákat nem vállal rak, és minden kártérítés 
felelősség alól mentesek, rely az előfizetett termékek 
használatából eredet, ideértve egyebek közt a 
termél<el<ben előforduló esetleges hibákat, 
pontatlanságokat, hiányol<at és defektusol<at, illetve az 
azok forgalmazhatóságával vagy kellékszavatosságával 
kapcsolatos bármely panaszt. 

Except for the express warranties and Indemnities stated 
herein and to the extent permitted by applicable law, the 
subscribed products are provided "as Is" and supplier and 
its suppliers expressly disclaim all warranties and 
representations of any kind with regard to the subscribed 
products and any other data, documentation or materials 
provided in connection with this agreement, including but 
not limited to any errors, inaccuracies, omissions, or defects 
contained therein, and any implied or express warranty as 
to merchantability or fitness for a particular purpose. 

vıı.2. A felelősségvállalás korlátai: 
A Jelene szerződésben rögzített garanciális is jótállási 
kötelezettségein, valamint a vonatkozó jogszabály 
kötelezettségein felül Szolgáltató is partnerei semmilyen 
körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen 
közvetett, közvetlen vagy büntetőjogi kárért, ideértve 
egyebek közt bármilyen adatvesztést, üzletleállást vagy 
profitvesztést, rely jelen szerződéssel összefüggésbe 
hozható vagy attól függetlenül lép fel, illetve túllépi az 
Előfizetési dij mértékét. 

Vll.2. Limitations of Liability: 
Except for the express warranties and indemnities stated 
herein and to the extent permitted by applicable law, in no 
event will Supplier or its suppliers be liable for any indirect, 
incidental, special, consequential or punitive damages 
including, but not limited to, loss of data, business 
interruption or loss of profits, arising out of or in connection 
with this Agreement, or will the liability of Supplier and its 
suppliers to the Subscriber exceed a sum equal to the 
Licence Fees paid by the Subscriber hereunder. 

I 

I 

VIII. ZARF RENDELKEZESEI( VIII. FINAL STIPULATIONS 

VIIL1. Ajelen szerzéidés l<izérc5lag a Kbt. 141. §~ban foglaltak 
figyelembevétele esetén, irésban médosfthaté. 

VIII .1. This Agreement may be amended solely in writing 
according to PPA 141 §. 
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vııı.2. Szolgáltató a l<bt. 136 § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra figyelem mel kijelenti, bogy nem fizet, illetve 
számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a l<bt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
l(a)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tel<intetében merülnek fel, is melyel< a Szolgáltató 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Vlll.2. Supplier states in respect of PPA § 136 (1) a) that it 
shall not pay or account for costs incurred related to the 
performance of this Agreement which have arisen with 
regard to an entity not meeting the requirements set out in 
PPA § 62 (1) k) sub-points kg)-kb), and which may reduce 
Supplier's taxable income. 

VIlI.3. Szolgáltató k"teles a j I n szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt az Előfizető előzetes írásbeli kérése 
alapár tulajdonosi szerkezetét az Előfizető számára 
megismerhetővé tenni. Szolgáltató a jelen Szerződés 
időtartama alatt írásban, haladéktalanul köteles 
tájékoztatni az Előflzetőt minden, a tulajdonos 
szerkezetében bekövetkezett releváns változásról, a 
megváltozott is az új adatok, valamint a változás 
hatályának megjelölésével. 

Vlll.3.The Supplier is b ig  d t  ,up  npri written requ st 
of the Subscriber and subject to confidentiality, disclose its 
structure of ownership to the Subscriber during the full 
period of performance of this Agreement. Beside its 
disclosure obligation the Supplier shall notify the Subscriber 
without delay of any material and relevant changes related 
to its structure of ownership, indicating the former and 
latter data and their validity. 

VIIL4. Szolgéltaté a jeer szerz6dés teljesftésénel< teljes 
idiitartama alatt haladéktalanul irésban k6teles El6fizet6t 
értesfteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelélt 
Ugyletekr6l. 

Vlll.4. During the full period of performance of this 
Agreement Supplier shall notify the Subscriber in writing 
without delay of all transactions set out in PPA § 143 (3). 

VIII.5. A külföldi adóilletőségű Szolgáltató a jelen szerződés 
aláírásával meghatalmazás ad aura vonatkozóan, holy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétel 
nélkül, figyelem mel a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. 

Vlll.5. Supplier having his fiscal domicile in a foreign 
country - is obliged to attach an authorization to the 
Agreement stating that data concerning the Supplier may 
be acquired by the Hungarian National Tax and Customs 
Authority directly from the competent tax authority of the 
Supplier's fiscal domicile, without using the legal aid service 
established between the countries in respect of PPA § 136 
(2)- 

VIII.6. Szolgéltaté kijelenti, bogy a szerzéidés teljesitéséhez 
nem vesz igénybe a l<6zbeszerzési eljérésban el6lrt kizéré 
okok hatélva alatt éllé alvéllalkozét. 

Vlll.6. Suppller states that it will not use any subcontractor 
subject to the grounds for exclusion specified in the public 
procurement procedure to performance of this contract. 

Vlll.7. V is Malor: egyik fol sem köteles visel fi a felelősséget 
a másik fol irányában olyan veszteség vagy kár miatt, amely 
a Jelen szerződés egyes vagy valamennyi rendelkezéseinek 
késedelmes, vagy nem teljesítése miatt jelentkezik, feltéve, 
bogy a késedelem vagy nem teljesítés részben vagy 
egészben olyan történések, események vagy okok 
következménye, amelyek kívül esnek bármelyik fol 
tehetségén is képességén, illetve amelyre befolyása 
egyáltalán nincsen. Ilyen történésnek, eseménynek vagy 
ok rak minősül különösen bármilyen sztrájk, munkajogvita 
miatti szünet, lázadás, háború, földrengés, tűz is robbanás, 
de a fizetésképtelenség kifejezetten nem ilyen ok rak 
minősül. 

VIIL7. Force Majeure: neither party shall incur any liability 
to the other party on account of any loss or damage 
resulting from any delay or failure to perform all or any part 
of this Agreement if such delay or failure is caused, in whole 
or in part, by events, occurrences, or causes beyond the 
reasonable control and without negligence of the parties. 
Such events, occurrences, or causes will include, without 
limitation, strikes, lockouts, riots, acts of war, earthquakes, 
fire and explosions, but the inability to meet financial 
obligations is expressly excluded. 

vııı.8. A jeer szerződésből ered bármilyen v i t t  a felek 
megegyezéssel igyekeznek rendez fi. Ennek hiányában a 
felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar 
biróságoknak vetik alá magukat. 

V1II.8. Any dispute that may arise shall be settled in mutual 
agreement of both Parties. In case a dispute is not settled 
with one accord, it is to be solved by a competent court of 
justice having competence in Hungary. 
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vııı.9. A Jelen szerződésre a Magyar jog irányadó. A le len 
szerződés egymásnak mindenben megfelelő Magyar is 
angol nyelv változatban készült. A magyar és az angol 
változat között! bármely eltérés vagy ellentmondás esetén 
a szerződés angol nyelv változata az irányadó. 

VIII.9. The governing law of this Agreement shall be 
Hungarian law. Thls Agreement has been prepared in a 
Hungarian and an English version fully corresponding to 
each other. In case of any differences or discrepancies 
between the two versions, the English version shall prevail. 

vııı.10. Ha a Jelene szerződés egy vagy több rendelkezése 
érvénytelenné válna, úgy e körülmény az érvényes részeket 
nem érlntl. Az érvénytelen észt úgy bell értelmeznl, 
ahogyan az a szerződéskötő felek eredeti akarata szerint 
érthették, figyelemmel a törvényes korlátokra. 

VIll.10. Should one or several clauses of this Agreement be 
or become invalid, the validity of the other clauses will not 
be affected. The invalid clause will be reinterpreted so as to 
achieve the originally Intended purpose of the parties- as 
long as legally acceptable. 

Vlll.11. Avonatkozé adatvédelml eI6frésoknaI< megfelel6en 
Szolgéltaté EIc8flzet6 elézetes frésbeli beleegyezése null(UI 
llem tovébbfthat el6fizetc8i l<iir6n kfvill esc harmadlk félnek 
a jeer szerz6désben nem meghatérozott célra a Jogosult 
Felhasznélékra vonatkozé személyes adatot 

vlll.11. Supplier shall not, without the prior written consent 
of the Subscriber, transfer any personal information of any 
Authorized Users to any non~affiliated third party or use it 
for any purpose other than as described in this Agreement 
and in the online privacy policy for the relevant online 
service. 

VIIl.12. Az EI5flzet6 kllelenti és szavatolja, bogy az El<8flzet6 
lntézmények magma nézve k6telez6nek lsmerik el Jelene 
Szerz6dés feltételeit, ideértve, de nem l(izér6lagosan, az 
Eliifizetett Termékekhez vale hozzéférést és a 
Szerzlidésben meghatérozott l<orlétozésokat. Az El6fizet6 
minden, a 2. szémd mellékletben meghatérozott El6fizet6 
lntézményt téjékoztat a hozzéférés feltételell°6I. 

Vlll.12. The Subscriber represents and warrants that the 
Consortium Member Institutions acknowledge to be bound 
by the terms and conditions of the Agreement, Including 
but not limited to the restrictions on access to and use of 
the Subscribed Products as set forth in the Agreement. 
Subscriber will inform each Consortium Member Institution 
specified In Appendix 2 of the terms and conditions of 
access. 

Jelene szerződés 3, egymással mindenben megegyező 
magyar is angol nyelv példányban készült, amelyből 1 
példány a Szolgáltatónál, 2 példány pedig az Előflzetőnél 
marad. 
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1 

Library 

U' 1 
_ _ 4  

1 1  \, 

.QQ SL . CJ I • 

1 | wt 
and Il\fol'n1@tlon GeiNre of to 

Hungarian Academy 6;/sciences /' " 
MTA Kényvtér és Inform 'alas leéipont '3- 

repr./képv.: Dr. mark Istvan 1\ 5 
f6lgazgat<s. \ " »  ~r` SubscIlber<II6flzel;6 1Nl'.\\" 

financial countel'.slgn liénzilgvl ellenjegyzfi 

'L .7 

n l n u l u \ o l l H l n l \ l n l l \ € i 1 _  . 

. . _ r..r. 

,\ 

/, 

l`\ 

f 
U l l l l l l l ; ! l O l l l ¢ '  

I 

M 

q 

Mellékletel<: 
1. Elfiflzetett termék 
2. El5Hzet6 Intézmények Iistéja 
3. Kézbeszerzésl dokumentumok 
4. Nyllt hozzéférés 

This Agreement has been signed in 3 corresponding 
bilingual copies, of which 1 copy is left to the Supplier and 2 
copies are left to the Subscriber. 

Amsterdam 

vented by Gino Uzi 
Executive Vice President Research Solutions Sales 

Suppiler / Szolgéltaté -.-.- - .- 

Appendices: 
Appendix 1: Subscribed Product 
Appendix 2- List of Consortium Member InstItutIons 
Appendix 3: Tender documentation 
Appendix 4° Open Access Option 

Elsevier B.V. 
Radarweg 29 
1043 NX Amsterdam 
The Netherlands 
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1. széml] melléklet/Appendix 1. 
EL6FlZETETT TERMEK / SUBSCRIBED PRODUCT 

ScienceDirect Freedom Collection 
ScienceDirect Evidence-Based Selection eBool<s.Részletes cfmlista: 
http://eisz.mtak.hu/Index.php/hu/adatbazisok.htmI 

x 
I 

1 

El6fizetési dl / 
Llcence Fee Elérés / Access 

l 

n 

El6flzetett termék / Subscribed 
Product 

El6fizetési id6szak / 
Subscription period 

ScienceDirect Freedom Collection 
z022 

https://www.sclencedlrect. 5 190351 EUR 
com 

2022 https://www.sciencedlrect. 

103 807 EUR ScienceDirect Evidence-Based 

and 

and 

Selection Fee 
Elsevier eBooks Collections 
- Agricultural, Biological, and Food 
Sciences 
-Biochemistry, Genetics, 
Molecular Biology 
Biomedical Engineering 

-Biomedical Science and Medicine 
-Chemistry 
-Chemical Engineering 
-Fngineering 
-Energy 
-Earth and Planetary Sciences 
-Environmental Science 
-Finance 
-Forensics and Security 
-Immunology ans Microbiology 
-Mathematical Sciences 
-Materials Science 
-Neuroscience 
-Psychology 
-Pharmacology, Toxicology, 
Pharmaceutical Sciences 
-Social Sciences 

com 

TOTAL FEES 5 294 158EUR 

Payment schedule 
I 

4 

Eléiflzetési id6szak/ 
Subscription period 

Invoice issue date 

10 days after the 
date of signature 2022 50% of annual licence fee 

10.06.2022 50% of annual licence fee 2022 
_ .  l 
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2. szémil melléklet / Appendix 2. 
El6flzet6 Irutézmények listéja / List of Consortium Member Institutors 

Science Direct 

T 

E" 

. _ __ 

- 

T 

Inu . . . I  . 

. ...- 

. 

TO . 

TG 

Wigner 

' 

. 

U I 

n 

l u  

Institution (Hungarian) Institution (English) 
Allatorvostudoményi Egyetem University of Veterinary Medicine 

2 Bay Zoltén Alkalmazott Kutatasi K62has2nlJ Nonprofit Kft. Bay Zoltén Nonprofit Ltd. for Applied Research 
3 Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus University of Budapest 
4 Budapesti Gazdaségi Egyetem Budapest Business School - University of Applied 

Science 
Budapest University of Technology and Economics 5 Budapesti Miiszaki és Gazdaségtudoményi Egyetem 

Debreceni Egyetem University of Debrecen 
7 Dunadjvérosi Egyetem University of Dunau'jvéros 
8 ELl~HU Kutatési és Fejlesztési Nonprofit Kft. ELl~HU Non-profit Ltd. 

9 Agrértudoményi Kutatékézpont Centre for Agricultural Research 
10' Allatorvostudoményi Kutatéintézet Veterinary Medical Resarch Institute 

Atommagkutaté lntézet Institute for Nuclear Research 11 
12 Balatoni Limnolégiai Intézet Balaton Limnological Research Institute 

Csillagészati és Ffjldtudoményi Kutatékézpont Research Centre for Astronomy and Earth 
Sciences 

14 Energiatudoményi Kutat6l<6zpont Centre for Energy Research 
Centre for Economic and Regional Studies 15 K6zgazdaség~ és Regionélis Tudoményi Kutatékijzpont 

Gkolégiai Kutat6k6zpont Centre for Ecological Research 
17 Rényi Alfréd Matematikai Kutatéintézet Alfred Rényi Institute of Mathematics 

Szémitéstechnikal és Automatizélési Kutatéintézet institute for Computer Science and Control 
19 Szegedi Biolégiai Kutatékézpont Biological Research Center 
20 Térsadalomtudoményi Kutatékézpont Centre for Social Sciences 
21 Természettudoményi Kutatékéizpont Research Centre for Natural Sciences 
22 Fizikai Kutatékézpont Wlgner Research Centre for Physics 
23 E6tv6s Lorérld Tudoményegyetem EOtvOs Lorénd University 
24 , Eszterhézy Kéroly Katolikus Egyetem Eszterhazy Karoly University 
25 Kijzponti Sta tisztikai Hivatal Kényvtér Hungarian Central Statistical Office Library 
QF Magyar Agrér~ és Elettudoményi Egyetem Hungarian University of Agriculture and Life 

Sciences 
Magyar Bényészati és F6ldtarli Szolgélat Mining and Geological Survey of Hungary 27 

28 Magyar Energetikai és Kiizmii-szabélyozési Hivatal Hungarian Energy and Public Utility Regulatory 
Authority 

29 Miskolci Egyetem University of Miskolc 
30 MTA Kijnyvtér és lnforméciés Kézpont Library and information Centre of the Hungarian 

Academy of Sciences 
31 Nemzeti Népegészségiigyi Ktizpont National Center for Public Health 
32 Nemzeti Szakért6i és KutatO Kijzpont Hungarian Institute of Forensic Sciences 

Neumann lanos Egyetem John von Neumann University 33 I 

I 

4 
I 
I r 
I 

i 

I 
I 

I 
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Obuda University 

ı 

ııııııııııı 

ı ı  ı ı _ 

- ı  

35 

- - - 

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology 
36 OMl(i - Okológlai Mezőgazdasági Kutatóintézet 

Közhasznú Non profit Kft 
37 Pannon Egyetem University of Pannonia 
38 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University 
39 Pécsi Tudományegyetem University of Pécs 
40 Sapientia Erdélyi MagyarTudományegyetem Sapientia Hungarian University of Transylvania 

Semmelweis Egyetem Semmelweis University 41 
42 Soproni Egyetem University of Sopron 
43 Széchenyi István Egyetem Széchenyi István University 
44 Szegedi Tudományegyetem University of Szeged 
45 Testnevelési Egyetem University of Physical Education 

34 Óbudai Egyetem 

I 
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3. szám melléklet /Appendix 3. 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUIVIOK / TENDER DOCUMENTATION 

A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendőek, és 
alkalmazandóak függetlenül attól, bogy azok fizikai ér telemben a jelen szerződés mellékletét képezik-e. 

All documents created in the course of this Public Procurement Procedure shall be construed jointly with this 
Agreement, and shall be applicable irrespective of being attached as an Appendix to this Agreement or not. 
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4. számú melléklet / Appendix 4. 
NYÍLT HOZZÁFÉRÉS / OPEN AccEss 

NViLT HOZZAFERES / OPEN ACCESS PILOT TERMS 

I Background 

I . I  Corresponding authors affiliated with a Consortium Member Institution shall be rclcrrcd to as 
"Corresponding Author(s)". For the purposes of eligibility, the Corresponding Author is the single 
author who manages the publication process tel' an article from submission to post acceptance and 
corresponds with Elsevier on the same. 

2 Open Access Pilot 

2.1 During the Term, Corresponding Authors are granted the right, as part of an open access pilot 
("Pilot"), to publish open access articles, subject to the terms of this Appendix 4, in the Elsevier 
owned and Elsevier published: 

(a) core hybrid Freedom Collection journals set out in Annex A to this Appendix 4, 
, and 

(b) fully gold journals set out in Annex Bto this Appendix 4, 

(together the "Eligible Journals"). 

2.2 Journal inclusions may from time to time be subject to change, including, but not limited 
to, changes resulting from the addition of new journal titles, journal transfers and/or 
changes ollbusiness model or ownership. 

2.3 If accepted for publication in an Eligible Journal, Corresponding Authors may publish a total of 
one thousand (1000) open access articles during the Tenn, without having to pay an article 
publishing charge ("APC") as part of the Pilot. Unused articles will expire at the end of the Term 
and are not refundable. 

3 Additional Pricing 

3.2 In the event that the maximum number of open access articles under the Pilot has been reached, 
then Corresponding Authors may publish open access articles in Eligible Journals at the then 
current list price set forth at Mips://www.elsevier.com/hooks-and-iournals/journall-pricing/apc~ 
pricelist. 

4 Workflow 

4.2 The Elsevier publishing workflow will use the acceptance date to determine the eligibility of an 
article under the Pilot. in order to benefit t`rorn the commercial arrangements mentioned in this 
Appendix 4, articles submitted by the Corresponding Author must be accepted by the relevant 
Eligible Journal during the Term. 

4.3 In Elsevier's journal workflow, the Co1Tcspondi11g Author must specify the Consortium Member 
Instihition that they are affiliated to and the relevant research funding source(s). Based on this 
data, Elsevier will provide the Corresponding Author with the relevant publishing options. 
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In I ~~ * . 
accepted for publication in an Eligible Journal, shall automatically be published under u CC BY or 
CC BY-NC-ND license as determined by the Corresponding Author, subject to the conditions and 
process set Forth herein. 

4.4 'l`hc Elsevier Open Access Platform ( " loA l'lattOrm") requires the Subscriber to make 
reasonable efforts to accurately validate that the relevant Corresponding Author is affiliated with 
the Consortium Member Institution, and will provide the Subscriber with the available relevant 
details including Corresponding Author name and e-mail address, DOI, article title, article type, 
journal title, research Funding, acceptance date otlthe article and the APC. The Subscriber will 
receive a notification via email to validate a Corresponding Author's eligibility on the EOA 
Platform. 

the event a Corresponding Author has chosen the open auuess option, the, ionrnal article, i f  

4.5 The Consortium Member Institutions and the Subscriber are responsible for informing 
Corresponding Authors that they are required Lo identify themselves as being a Corresponding 
Author in Elsevier'sjournal workflow in order to befel l  him the commercial arrangements 
under the Pilot. 

4.6 The Subscriber will have access to the EOA Platform in order to validate a Corresponding 
Author's eligibility within 15 business days after Elsevier sends an eligibility validation 
notification to the Subscriber via the EOA Platform ("Validation Date"). 

5 Payment and Invoicing 

5.2 In the event that the maximum number of open access articles set out under clause 2. above has 
been reached during the Term or the Subscriber does not validate the eligibility of an author by 
the Validation Date, the relevant Corresponding Author must pay the APC themselves and 
Elsevier will send the Corresponding Author an invoice For the APC list price as at the submission 
date of the relevant article. 

5.3 Corresponding Authors will be invoiced for any articles published in journals that are not included 
under the Pilot at the then current APCs as set out at Qgps://www.elsevier.com/books-and- 
j0u.rnz|Is/jonnuil-pricin pc~pricelist. 

6 Reporting 

6.2 The Subscriber will have access to monthly reports that include a breakout of all articles (open 
access and subscription based) published by Corresponding Authors in the Elsevier journals 
governed by this Agreement. Minimum metadata requirements are: Corresponding Author name, 
Corresponding Author affiliation, corresponding e-mail, uncling grant [Ds (if provided), date of 
acceptance,journal title, ISSN, article title, article type, article APC and discount (if any), open 
access Y/N, DOI, and CC license. 

Attachments | 

Subscribed Titles (PTA Titles) per member 
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