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A KRONOSZ DIGITALS ADATBAZISHOZ VALO HOZZAFERESRE IRANYULG SZOLGALTATASI szERz6DEs 

A jelen megállapodás létrejött a 

Magyar Tudomanyos Akadémia Kijnyvtar és Inform8ci6s Kéizpont 
(tov8bbiakban: EI6fizet6) 
székhelyez 1051 Budapest, Arany Janos u. 1. 
Adészam: 15300289-2-41 
Bankszémlaszamz 10032000-00322946-00000000 
IBAN: HU45 1003 2000 0032 2946 0000 0000 

képvisel: Dr. Monok István főigazgató 

és 

az ARCANUM Adatbázis Kft. 
(a tovébbial<ban: Szolgéltaté) 
székhelye: 1223 Budapest, Hant utca 30. 
ad6szém: 12257003-2-43 
Cégjegyzékszém: 01-09-569872 
Bankszémlaszém: 11711041-20784492-00000000 

képvisel: Biszak Séndor 

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

PREAMBULUM 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 1079/2012. (lll. 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 l<özreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program működtetésével kapcsolatos feladatokat. Jelen szerződés megkötésére az Elektronikus 
Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében kerül sor a résztvevő tagintézmények, mint előfizetői 
kör nevében és javára. 

A határon túli EISZ tagintézmények számára az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt 
ml<ödő  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) céltámogatást biztosít az intézményel< 
digitális szakirodalmi állományának gyarapítása, és a tudományos információhoz való minél szélesebb kör 
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 Programhoz. 

Jogosult felhasználó 
Jogosult felhasznél6l< a jelene megéllapodés 2. szémL] mellékletében felsorolt fels6oktatési intézményekben 
tanulé diékok, a teljes vagy részmunkaidfiben, munl<aviszonyban, vagy munkavégzésre irényulé egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi oktaték, dolgozék is kutaték. Jogosult felhasznélék a nem 
fels6oktatési eI6fizet6 intézmények esetében a kényvtérba beiratkozott olvasék, al<ik az El6fizet6 
Intézmény telephelyén talélhaté szémitégépes munkaélloméson vagy mis eszk6z6k6n Wifi hasznélatéval 
férnek hozzé az El6fizetett Termékekhez. 

Napijegyes 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 nevel<, jelszavak, hitelesítési kód ok kiadása vagy egyéb m ódon távoli 
hozzáférés biztosítása az Előfizetett Termékekhez Napi jegyes olvasó részére nem megengedett. 

Magyar EduID Föderáció 
Az EduID egy SAML2 szabvényon alapulé, elosztott felhasznéléazonositési szolgéltatés, melynek f6 
résztvev6i a magyar felséoktatési, akadémiai is kijzgyiijteményi szel<tor intézményei, varmint a 
tartalomszolgéltaték. 

Előfizetett termék 
Jelen szerződés 1. szám mellékletében meghatározott elektronikus tudományos tartalom. 
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ı. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. A jelene szerz6dés célja, bogy eI6fizetést és hozzéférést biztositson a Szolgéltaté elektronikus 
adatbéziséhoz (meghatérozés az 1. szémfl Mellékletben) az El6fizet6 intézmények széméra. 

1.2. A Közbeszerzési Eljárás során l<eletl<ezett dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen 
értelmezendőek és alkalmazandóak független ül attól, hogy azol< fizikai értelemben a jelen szerződés 
mellékletét alkotják-e. A Közbeszerzési eljárás során keletkezett 

a Szolgéltaté ajénlata; 
a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti kézbeszerzési dokumentumok. 

1.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény (a továbbial<ban: Ptk.) 6:63. § (5) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, bogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelene 
szerződésben foglaltakra, a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltal<ra, 
valamint adott esetben Szolgáltató licencszerződésében foglaltakra terjed ki, annak 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. Szolgáltató jelene szerződés keretében biztosítja Előfizető számára annak nem átruházható és nem 
kizárólagos jog át, bogy az Előfizetett terméket igénybe vegye, és ezen Előfizetett Termékhez való 
hozzáférést biztosítsa Előfizető intézmények számára. 

Az El6fizet6 k6teles Szolgéltatét haladéktalanul értesiteni a Jogosult El6fizet6 intézmények széméban 
is/vagy 6sszetételében bek6vetl<ezett bérmely véltozésrél. 

1.5. Kapcsolattartés 

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

A Szolgéltaté $6 kapcsolattartéja a 
Név: Biszak Sandor 
Tel: +36 70 602 3900 
e-mail: biszak@upcmail.hu 

következő: 

II. A szERz6DEs ID6BELI HATALYA 

11.1. Jelen megállapodás az aláírás napjától 2021. év december hónap 31. napjáig terjedő időszakra érvényes 
és az előfizetett termékek teljes és naprakész hozzáférés re vonatkozik a 2021. év tekintetében. A 
határozott idő lejártát megelőzően a jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

11.2. Rendkívüli felmondással szüntethető meg a szerződés, amennyiben a másik fél a jogviszonyból 
származó lényeges kötelezettség t szán dél<osan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. 

Ilyen súlyos szerződésszegések Iehetnel< az alábbiak: 

Felel< valamelyike ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy egyébként fizetésképtelenné vált, 
kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik; 
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Előfizető írásbeli felszólítás ellenére sem fizet meg a díjakat, annak esedékességét követő 90 na por 
belül; 

Szolgéltaté 30 na por tail nem képes folyamatos szolgéltatést nyfnjtani. 

11.3. Előfizető a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapár jogosult és egyben köteles a jelene szerződés felmondani, 
ha Szolgáltatóban közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó tulajdon részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely el<intetében fenn áll a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy ha Szolgáltató közvetetten vagy 
közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely te<intetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
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. El6fizet6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) bekezdése esetén 
kijteles a jelene szerz6dést felmondani, vagy - a PtI<.-ban foglaltak szerint - a jelene szerz6dést6l eléllni. 

ııı. DÍJAK 

111.1. A jelene szerződés II. pontjában meghatározott előfizetési időszal<ra szóló díj a nyertes ajánlatban 
rögzített összeg: 6 410 000 Ft. Az összeg nettó, általános forgalmi adó nem tartalmazó díj. A 
Magyarországon esedékes adókat az Előfizető viseli. 

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

IV. FIZETESI FELTETELEK 

IV.1. A Szolgéltaté a szémlét az El6fizet6 éltal igazolt szerz6désszer(i teljesitést k6vet6en egy ésszegben, Ft- 
ban éllitja ki. 

IV.2. Felek a szerz6dés teljesitésének a jelene szerzfidés Vl.1. pontjéban foglalt feltétel teljesijlését tekintik. 
El6fizet6 k6teles a szerz6désszerG teljesftést6l szémitott 15 na por belulil a teljesitési igazolést kiéllitani. A 
simla esedékessége a szémla kézhezvételét6l szémitott 30 nap. A kifizetések sorer a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel bell eljérni. A fizetési késedelem esetén a Szolgéltaté jogosult a 
magyar Ptk. szerinti késedelmi l<amat felszémitéséra. A késedelmes fizetésb6l ered6 esetleges kéiltségek 
El6fizet6t terhelik. 

IV.3. A szémla az EI6fizet6 igényeinek megfelel6 részletezettséggel keriil kiéllitésra, tartalmazza a 
megrendelt szolgéltatés pontes megjel6Iését és a hozzéférés érvényességi idejét. Amennyiben a szémla 
nem megfeleléien keriil kiéllitésra, logy El6fizet6neI< 15 napja van irésban jelezni a kifogésait. 

IV.4. Az EI6fizet6 a szémla kifizetésekor hivatkozni k6teles a szémlaszémra. A kifizetés banI<i étutaléssal 
t6rténik, amelynek dijét nem Iehet a Szolgéltatéra terhelni. Az El6fizet6 bankjénak digit az El6fizet6 viseli, 
mig a Szolgéltaté bank digit a Szolgéltaté tartozil< megfizetni. 

A Szolgéltaté bankszémléja a kijvetkezéi: 
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Szémlavezet6 bank neve: OTP Bank 
A bankszémla széma: 11711041-20784492-00000000 

V. A SZOLGALTATC) TEUESiTESI K6TELEZETrSEGEI 

V.1. A Szolgéltaté az éltalénosnél nagyobb figyelmet k6teles forditani az El6fizet6 igényeinek kielégitésére, 
illetve k6teles biztositani az El6fizet6 részére - a szokésos Lizletmenetben elvérhaté technikai és mis 
lehet6ségekhez képest - az optimélis, szerz6désszerlIi ktivetelmények érvényeslilését. 

Szolgáltató az 1.1. pont szerinti hozzáférés jogot a jelen szerződés aláírását követő 7 naptári na por belül 
köteles biztosítani akként, bogy ezen időtartamon belül saját felületéről elérhetővé teszi az Adatbázis teljes 
tartalmát l<orlátozás nélkül a Jogosult Felhasználók számára. 

Az Előfizetett termékekhez való hozzáférés Biztonságos Hálózaton keresztül történiI<. 

V.2. A Szolgéltaté kételezettséget véllal aura, holy az alkalmazottain keresztiil minden megtesz a 
z6kken6mentes Ugymenet és a megrendelések teljesitése érdekében. Bérmilyen hozzéférési probléma 
megoldésa a Szolgéltaté kételessége. 

V.3. A Szolgáltató mindent megtesz a folyamatos minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében, és legalább 
átlagos 98% I<észenlét és legfeljebb 2% karbantartási időszak fenntartásával aura törekszik, bogy 
minimalizálja az Előfizető és a Felhasználó Intézmények számára a szolgáltatásban bekövetkező 
fen fal<adásokat az előfizető intézmények teljes IP tartományában, beleértve a távoli hozzáférés is az 
Előfizetett Termékre vonatkozóan. 

A vératlanul felmeriilii elérési, hozzéférési problémék és technikai fennakadésok esetén El6fizet6 k6teles 
azonnal jelezni a problémét Szolgéltaté felt. Szolgéltaté k6teles minden t6Ie telhet6t megtenni a hiba 
miel6bbi elhéritéséért. 

Amennyiben az elérési probléma a Szolgáltat rak felróható okból 5 munkanapon túl is fennáll, minden 
további nap után Szolgáltató az éves előfizetési dij arányos részét köteles Előfizető számára megtéríteni. A 
jelen pont alapár visszatérítendő díj arányos réce akként kerül megállapításra, bogy Felek a díjal< összegét 
elosztják a teljes szerződéses időszakra vonatkozó teljesitéssel érintett nap ok számával, és a kapott összeget 
felszorozzák a szolgáltatás-kieséssel érintett nap ok számával azzal, bogy minden szolgáltatás-kieséssel 
megkezdett nap egész nap rak 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 eI6tt Iegalébb negyvennyolc éréval 
téjékoztatja El6fizet6t a vérhaté szolgéltatés-kiesésr6l. 

A Szolgáltató szükség esetén más kapcsolattartókat jelöl ki. Az Előfizetőt ilyenkor értesíteni köteles. 

A Szolgáltató az Előfizetőnek és 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: 

Név: Biszak Séndor 
Tel: +36 70 602 3900 
e-mail: biszak@upcmail.hu 

Előfizető részéről a technikai hibajelentés az EISZ Titkárság munkatársai által az eisz@konyvtar.mta.hu 
email címről történik. 
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V.5. A Szolgáltató fenntartja anna jog át, bogy az Előfizetett Termékekből visszavonjon minden olyan 
tartalmat, mely jogszerűen már nem tartozil< oda, illetve alaposan feltételezhető, bogy törvényellenes, 
káros, félrevezető vagy jogsértő. Szolgáltató jogosult az Előfizetett termék összetételét módosítani, 
megváltoztatni, illetve más formátumban megjeleníteni. Amennyiben az Előfizetett termék összetételét 
Szolgáltató módosítani l<ívánja, a lehető leghamarabb, de legalább 60 nappal a módosítás előtt köteles 
jelez fi ezt Előfizetőnek. 

Amennyiben jelene szerződés időbeli hatálya alatt a szolgáltató részéről történő jelentős tartalomváltozás 
következtében az Előfizetett termék nem felel meg a műszaki leírás bar meghatározott követelményeknek 
és felhasználó igényeknek, Előfizető kezdeményez heti a szerződés megszüntetés t. 

V.6. Szolgáltató adatfelhasználási jelentést készít a Jogosult felhasználók tevékenységéről, és az interneten 
havonta elérhetővé teszi azt az Előfizető részére, mely jelentéseket Előfizető jogosult a saját honlapján 
közzétenni az előfizető intézmények és a fenntartó hatóságok tájékoztatása céljából. 

V.7. Szolgéltatci negyedévente biztositja El6fizet6 részére a cimlistékat a teljes eI6fizetett termékr6l a 
legfrissebb KBARTszabvényszerint. A Szolgéltaté kiiteles negyedévente téjékoztatni el6fizet6t az el6fizetett 
termékjelen szerz6dés 1. széml] mellékletéhez képest t6rtént véltozésairél a KBART szabvény szerint. 

v.8. Távoli hozzáférés biztosítása érdekében a Szolgáltató minden tőle telhető megtesz a Magyar EdulD 
Federációhoz való csatlakozás érdekében. 

V.9. Feleket a jelene szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás t r é n ,  fokozott együttműködési 
kötelezettség terhel. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájél<oztatni minden olyan körülményről, 
mely a szerződés teljesítését érinti. Felel< az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. 

VI. AZ EL6FlZET6 INTEZMENYEK JOGAI E'5 K6TELEZE1'rSEGEI 

Vl.1. Az Előfizető és a Jogosult Felhasználói kör: 

beléphet, kereshet, béngészhet és bérmit megtekinthet az El6fizetett Termékeken beliil; 

az El6fizetett Termékek kLil6néll6 elemeir6l, Idzérélagosan sajét felhasznéléséra nyomtathat, 
elektronikus mésolatot készithet és térolhat; 

az Előfizetett Termél<ekre mutató linkeket elhelyezheti az Előfizető és más Jogosult Felhasználó intranet 
is internet website-jaira, elektronikus oktatócsomagjaiba is oktatói website-jaira, háttértárakra és 
oktatási menedzsment rendszereibe, a felhasznált forrásanyag jogtulajdonosának pontos 
megjelölésével. 

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

ha a Jogosult Felhasználó könyvtáros vagy informatikus szakember, úgy más Jogosult Felhasználó 
kizárólagos használatára jogosult bizonyos cikkeket és könyvfejezeteket kölcsönöz fi. 

El6fizet6 jogosult nyomtatni és kiadni az elfifizetett példényok fejezeteit és az eléifizetett termékek 
bérmely kényvfejezetét anorak érdekében, bogy az Cm. "k6nyvtérk6zi k6lcs6nzés" keretében az EI6fizet6 
székhelye szerinti orszégban talélhaté nem kereskedelmi kényvtérak megkereséseit teljesitse. 

Vl.2. Az Előfizető minden tőle telhető megtesz anna érdekében, bogy: 
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az Előfizetett Termékekbe való belépés és azok használatát csak a Jogosult Felhasználói kör számára 
biztosítsa, valamint bogy minden Jogosult Felhasználóját előre tájékoztassa a jelene szerződésben 
rögzített feltételel<ről és megkötésekről, továbbá vállalja, bogy ezek tiszteletben tartását számon kérje 
a Jogosult Felhasználóktól; 

biztosítsa, bogy az Előfizetett Termékekhez kapcsolódó bármely hitelesítési l<ód vagy jelszó kizárólag a 
Jogosult Felhasználók részére váljon megismerhetővé, továbbá bogy sem ő, sem a Jogosult 
Felhasználók nem szolgáltatják ki ezen belépési kódokat harmadil< fél részére; továbbá 

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

az EI<8fizetett terméI<ek hozzéférését és hasznélatét a Jogosult felhasznélék k6rére korlétozza és 
téjékoztassa a Jogosultfelhasznél6l<at a jelene Szerz<8désben foglalt felhasznélési korlétozésokrél és azok 
beta rtésénak sziikségességérfil; 

az Előfizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés fez szükséges jelszavakat és igazoló adatokat kizárólag 
Jogosult felhasználól< részére adjon ki, ne adjon ki jelszavakat és igazoló adatokat harmadik fél részére, 
valamint tájékoztassa a Jogosult felhasználókat, hogs ne adjanak l<i jelszavakat 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, is bogy megakadályozza az ilyen esetel< 
ismételt előfordulását. 

vll. ZARF RENDELKEZESEK 

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

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

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

VlI.4. Szolgéltaté a jelene szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladél<talanuI irésban kiziteles 
El6fizet6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeléilt Clgyletekr6l. 

Vll.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 rendelkezéseinek l<ésedelmes, vagy nem teljesítése 
miatt jelentkezik, feltéve, bogy a késedelem vagy nem teljesítés részben vagy egészben olyan történések, 
események vagy ok ok következménye, amelyek kívül esnek bármelyik fél tehetségén és képességén, illetve 
amelyre befolyása egyáltalán nincsen. Ilyen történésnek, eseménynek vagy ok rak minősül különösen 
bármilyen sztrájk, munkajogvita miatti szünet, lázad ás, háború, földrengés, tűz és robbanás, de a 
fizetésképtelenség kifejezetten nem ilyen ok rak minősül. 
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Vll.6. A jelene szerz6désb6I ered6 bérmilyen vitét a felek megegyezéssel igyekeznek rendezni. Ennek 
hiényéban a felek a hatéskérrel és iIIetéI<ességgel rendelkez6 magyar bir6ségol<nal< vetik all magukat. 

Vll.7. Szolgéltaté kijelenti, bogy a s2erz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a k6zbeszerzési eljérésban 
el6irt kizér6 okok hatélya alatt éllé alvéllalkozét. 

Vll.8. A jelene szerződésre a magyar jog irányadó. 

Vll.9. Ha a jelene szerződés egy vagy több rendell<ezése érvénytelenné válna, úgy e körülmény az érvényes 
részeket nem érint. Az érvénytelen rész úgy kell értelmez fi, ahogyan az a szerződésl<Ötő 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. 05. 18. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dr. Monok István 

főigazgató 
MTA Könyvtár és Információs Központ 
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1. szám melléklet: Előfizetett termék 

Kronosz Digitális Adatbázis 

https://www.szaktars.hu[kronosz/ 
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2 I szémli mellékletz El6fizet6 intézmények 2021-ben 

Allambiztonségi Szolgélatok T6rténeti Levéltéra 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Országos Széchényi Könyvtár 

Prosperity Alba Kutat6k6zpont Nonprofit Kft 

Szegedi Tudoményegyetem 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könwtár 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy MiI<lós Szakkönyvtár 

Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely 
Bocatius János Könyvtár, Kassa 
Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy 
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda 
Eperjesi Egyetem 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, K0.1o2sválr 
Európa Kollégium Egyetemista Központ, Ujvidék 
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 
Gyulafehérvári Római Katolikus Pap nevelő Intézet 
Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar íz 
Jakabffy Elemér Alapítvány, Kolozsvár 
József Attila Könyvtár, Magyarkanizaá' 
Juhász Erzsébet Könyvtár, Topolya 
Káionl János Megyei Könwtá r, Gsllšszeıfed 

Kolozsvári Protestáns Teoläglal` 
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Lendvai Könyvtár is Kulturális Központ 
• - 1. 1 ı Í "1 l  _Lucıan Blaga Kozpontı Egyetemı Kony Kolozsv 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Ma tej Hrebenda Könyvtár, Rimaszomll 
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

japientia Erdélyi Magyar Tud ' .1 
Selye János Egyetem, Komárom 
__3zabadkai Városi Könyvtá 
Szabadkai Városi Múzeum 
Szarvas Gábor Könyvtár, Ada 
Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy 

Székelykeresztúri Városi Könyvtá- 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 

`Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Közpon 
Újvidéki Egyetem 
Vaidasági Magvar Művelődési Intézet. Zen 

--------_ 
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3. számú melléklet: El6fizet6 intézmények IP cfmei 
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4. széml] melléklet: K6zbeszerzési dokumentumok 

A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett dokumentumok a jelene szerződéssel együttesen értelmezendők, 
és alkalmazandók függetlenül attól, bogy azok fizikai értelemben a jelene szerződés mellékletét képezil<-e. 
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