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A PROQUEST CENTRAL, SCITECH PREMIUM 

COLLECTION, ACADEMIC COMPLETE, PROQUEST 

ONE ACADEMIC Es A PROQUEST LITERA TURE 

ONL.WE ADATBAZISOKHOZ VAL6 HOZZAFERESRE 

IRANYULO 5ZERZ6DE'5 

SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FOR PROQUEST 

CENTRAL, SCITECH PREMIUM COLLECTION, 

ACADEMIC COMPLETE, PROQUEST ONE 

ACADEMIC AND PROQUEST LITERATURE ONLINE 

DATABASES 

A jelen megállapodás létrejött az This agreement is entered between the 

MTA K6nyvtér és lnforméciés Kiizpont 

(tovébbiakban mint El6fizet6) 

székhelye: 1051 Budapest, Aranylénos u. 1. 
Ad6szém: 15300289-2-41 
Bankszémlaszém: 10032000-01447217-00000000 
képviseli: Prof. Monok Istvan DSC 

Library and Information Centre of the Hungarian 

Academy of Sciences (hereinafter referred to as 
Subscriber), 

seated at 1. Arany Janos u. Budapest, 1051 

Tax number: 15300289-2-41 

Bank Account No.: 10032000-01447217-00000000 
represented by Prof. Istvan Monok DSC 

és and 

a ProQuest LLC. 

(a tovébbiakban mint SzolgéltatO) 
székheh/e: Ml-48106 Ann Arbor E. Eisenhower 
Parkway 789 
adOszémz 39-2053855 
Bankszémlaszémz Bank of America, Rockville, MD 
20852, ABA routing no. 026009593 
képviseli: Hugh Tomlinson 

ProQuest LLC. 

(hereinafter referred to as Provider) 

seated at: Ml-48106 Ann Arbor E. Eisenhower 
Parkway 789 
Tax number: 39-2053855 
Bank Account No.: Bank of America, Rockville, MD 
20852, ABA routing no. 026009593 
represented by: Hugh Tomlinson 

között a közbeszerz sekről szóló 2015. évi CXLIIl. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményeként. 

according to the tender of a negotiated procedure 
without prior publication of a contract notice in the 
case of Act CXLIII of 2015 on Public Procurement 
Chapter Two. 

PREAMBULUM PREAMBLE 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program finanszírozásával 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 köztestületi 
költségvetési szerv, az MTA Könyvtár is Információ 
Központ közreműködésével 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 is javára. 

The Government indicated the Hungarian Academy 
of Sciences (hereinafter MTA) in Government 

Decision 1079/2012. (Ill. 28.) on financing and 
operation of related tasks of the Electronic 
Information Service National Program to attend the 

operation of related tasks of the Electronic 
Information Service National Program 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. 
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ı. A szERzőDÉs TÁRGYA I. SUBJECTOFTHE CONTRACT 

A jelen szerződés cél ja, hogy előfizetst és 
hozzáférést biztosítson a ProO,ı.ıest adatbázisokhoz, 

amelyek a Szolgáltató integrált elektronikus 

adatbázisai a szerződés 2. szám mellékletében 
meghatározott Jogosult Felhasználók számára. 

The purpose of this contract is the subscription and 
access to ProQuest electronic databases of the 

Provider for members of the Authorized Users 
specified in Appendix 2. 

A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett 
dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen 

értelmezendőek, és alkalmazandOak függetlenül 
attól, hogy azok fizikailag a jelen szerződés 
mellékletét képezik-e. A Közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentumok alatt a következőket 
kell érteni: 

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. Documents created during the 
Public Procurement Procedure shall mean the 
following: 

Szolgéltaté ajénlata; 

a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti kéizbeszerzési 

dokumentumok, 

Szolgéltaté Elektronikus Termék license 

szerzéidése 

tender of Provider; 
public procurement documents pursuant 
to PPA § 3 (21); 
Provider's Electronic License 
Agreement 

Products 

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdés re 

vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a dokumentumok 
hierarchiája a következő: jelen szerződés, a 
közbeszerzési dokumentumok, Szolgáltató ajánlata, 
Szolgáltató licenc szerződése (adott esetben). 

In the event of any differences or discrepancies 
relating to the same issue the order of priority of 
documents to clarify construction shall be as 
follows: this Agreement, public procurement 
documents, Provider's Tender, Provider's Licence 
Agreement (if applicable), 

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy 
amennyiben Szolgáltató licenc-szerződést kíván 
alkalmaz fi a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben, úgy a licenc szerződése kizárólag 
annyian képez a Felek közti megállapodás tárgyát, 
amennyiben az nem ellentétes a jelen szerződés 
bármely rendelkezésével, továbbá a Felek a Ptk. 
6263. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően 

kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás 
kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, a 
Közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokban foglaltakra, valamint adott 

esetben Szolgáltató licenc szerződéséberı 
foglaltakra terjed ki, annak nem képez részét a 
Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, 
illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a 

hasonlójellegű szerződés alanyai által széles körben 
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Parties expressly agree that if Provider intends to 
apply a Licence Agreement relating to the 

performance of this Agreement, such Licence 
Agreement shall only be part of this Agreement as 
long as it is not in contradiction with any of the 

provisions of this Agreement, and Parties state by 
derogation of CC § 6:63 (5) that their agreement 
shall exclusvely include the provisions of this 

Agreement, the documents of this Public 

Procurement Procedure, and Provider's Licence 
Agreement if applicable; 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. 

A Szolgáltató e-adatbázist és online hozzáférést 
biztosít a Jogosult Felhasználók részére a jelen 

szerződés II. pontjában meghatározott időtartamra 
vonatkozóan. Ezen felül a Szolgáltató felhasználó 

The Provider supplies e-database and provides 

online access for the Authorized Users during the 
term stated in section II of this agreement. The 

Provider also provides usage statistics data and 
technical support. 
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statisztikákat 

biztosít. 
és technikai segítségrıyújtást is 

II. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA II. DURATION OF CONTRACT 

A szerződés a megkötésekor lép hatályba és 2021. 
december 31. napjáig tartó határozott i dőre jön 
lét re, és az előfizetett termék teljes és naprakész 
hozzáférés re vonatkozik a 2021. év tekintetében. 
A határozott idő le járta előtt a szerződés rendes 
felmondással nem szüntethető meg. A szerződés 
csak a másik fél fez intézett, egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal szüntethető meg. Rendkívüli 
felmondással szüntethető meg a szerződés, 
amennyiben a másik fél a jogviszonyból származó 
lényeges kötelezettség t szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. 

This contract will become effective as of its 
conclusion and will be valid for a limited period of 
time until 31th of December 2021 and regards the 

access to the complete and updated content of 
subscribed products in year 2021. The contract shall 

not be terminated by ordinary notice prior to the 
expiry of the limited period defined hereunder. Any 
termination of the contract shall be effected in 

writing. In case of any material breach of the 
contract with malice or gross negligence, the other 

Party may terminate the contract with instant 
termination. 

Ilyen súlyos szerződésszegés lehet az alábbi: 

ilu Felek valamelyike ellen csőd-, vagy 
felszámolás eljárás indult, vagy egyébként 
fizetésképtelen né vált, kivéve, ha 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik; 
Előfizető írásbeli felszólítás ellenére sem 
fizet meg a szolgáltatási díjat, annak 
esedékességét követő 90 na por belül; 
Szolgáltató 30 na por túl nem képes 
folyamatos szolgáltatást nyújtani; 

Q 

Material breaches of the contract are especially the 
following: 

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

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

- in case of 30 days long insufficient service 
of the provider. 

Előfizető a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapár jogosult 
és egyben köteles a jelen 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 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatá rozott feltétel. 

Subject to PPA § 143 (3) the Subscriber shall be 
entitled to and at the same time shall be bound to 
terminate the contract 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 Provider, or 
the Provider acquires directly or iridiredly 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 11) k) sub-point Kb). 

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 jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

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. 
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El6fizet6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti 

esetekben jogosult, a Kbt. 143. § (2) bekezdése 
esetén kijteles a jelene szerzéidést felmondani, vary 

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelene szerz6dést6l 

eléllni. 

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 Civil Code. 

III. AZ EL6FIZETES1 DU III. SUBSCRIPTION FEES 

A jelen szerződés II. pontjában meghatározott 
előfizetési időszakra szóló előfizetési díj a nyertes 
ajánlatban rögzített összeg: 233 975 USD, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletében részletezve. Az 
előfizetési díj nettó, általános forgalmi adót nem 
tartalmazó díj. A Magyarországon esedékes adókat 

az Előfizető visel. 

The Licence Fee for the subscription period defined 

in Clause II is a fixed price as detailed in the winning 
tender: 233 975 USD as set out in Appendix 1. The 

subscription price does not include VAT. Any 
applicable Hungarian taxes shall be borne by the 
Subscriber. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a III. pontban szereplő 
díj magában foglalja valamennyi, a Szolgáltató által 

az Előfizető részére nyújtott szolgáltatást, 

Szolgáltató valamennyi költségét és hasznát is. 
Tehát Szolgáltató az itt megadott díjon felül jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben semmilyen 
további díjat, költséget nem jogosult Előfizető felé 
érvényesíteni. 

Parties state that the price determined in Clause III 

includes all services for the Subscriber by the 

Provider as well as all expenses and benefits of the 
Provider. So the Provider shall not be entitled to 
endorse any fees or charges related to the contract 
over the price determined in Clause Ill. 

IV. FIZETESI FELTETELEK IV. PAYMENT CONDITIONS 

A Szolgéltaté a szémlét az El6fizet5 éltal igazolt 
szerz6désszer(i teljesitést k6vet6en egy éisszegben, 
USD-ben éllitja ki. 

Invoice shall be issued in USD in one amount by 
Provider following the contractual performance 
acknowledged by Subscriber. 

Felek a szerződés VI. pont első bekezdésében foglalt 
feltétel teljesülését tekintik. Előfizető köteles a Kbt. 

135. § (1) bekezdése alapár a szerződésszerű 
teljesítéstől szántott 15 na por belül a teljesítési 
igazolást kiállítani. A számla esedékessége a számla 
kézhezvételétől számított 30 nap. A kifizetések 
során a Polgári Töwénykönyv 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésére figyelem mel kell eljárni. A fizetés 
késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a magyar 

Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

Parties state that the performance is contractual as 
the term in Clause VI. para 1 is realized. Subscriber 
shall make a written declaration on 
acknowledgement of the contractual performance 
of the contract (certification of performance) within 
15 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 Section 6:13O (1)-(2) of the Civil Code. In case of 
default in payment Provider is entitled to charge 
default interest according to the Hungarian Civil 
Code. 

Bérminemlli késedelem esetén az 
érfolyamkockézatbél ered6 pluszktiltségek a késve 
teljeslt6 Felet terhelik. 

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

A számla az Előfizető igényeinek megfelelő 
részletezettséggel kerül kiállításra, tartalmazza a 
megrendelt szolgáltatás pontos megjelölését és a 
hozzáférés érvényességi idejét. Amennyiben a 

The invoice shall be issued in accordance with the 

Subscriber's instructions and shall contain a listing 
of the exact titles of the ordered service with all 
applicable information: version and access 
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simla nem megfelelfien keriilt beadésra, flgy 
Eh8fizet6nek 15 napja van irésbanjelezni a kifogésait 

information (single, net, number of accesses,), and 
the period of access validity. In case of unduly issue 

of invoice Subscriber has 15 days for noticing its 
objections in writing. 

Az EI6fizet6 a simla kifizetésekor hivatkozni 
kfjteles a szémlaszémra. A kifizetés bank étutaléssal 
ttirténik, amelynek dijét nem Iehet a Szolgéltatéra 

terhelni. Az El6fizet6 bankjénak digit az EI6fizet6 
viseli, ahogyan a Szolgéltaté bank digit a 
Szolgéltaté tartozik megfizetni. 

The Subscriber shall reference the complete invoice 
number and customer number with all payments. 

Payments are to be made via bank transfer and shall 

be made at no charge to the Provider. Bank charges 
of the Subscriber's Bank are to be paid by the 
Subscriber. Bank charges of the Provider's Bank are 
to be paid by the Provider 

A SzolgltatO bankszamléja a kOvetkezéi: The Provider's bank account is as follows: 
Szamlavezetfi bank f e e :  Bank of America, Rockville, Bank name: Bank of America, Rockville, Rockville, 
MD 20852, ABA routing no. 026009593 MD 20852, ABA routing no. 026009593 
A bankszamla széma: 446011658131 Bank Account No.: 446011658131 

Swift kOd: BOFAUS3N Swift Code: BOFAUS3N 

V. A SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA V. PERFORMANCE 

A Szolgáltató az általánosnál nagyobb figyelmet 
köteles fordítani az Előfizető igényeinek kezelésére, 
illetve köteles biztosítani az Előfizető részére - a 
szokásos üzletmenetben elvárható technikai és más 
lehetőségekhez képest - az optimális 
követelmények érvényesülését. 

The Provider 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 within the technical and other possibilities 

customary in the subscription management 
business. 

Az El6fizet6 f6 kapcsolattartéja: 
név: Gaélné Kalydy D6ra, éltalénos féiigazgaté- 
helyettes 
tel. +36-1-4116292 

e~mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu 

Subscriber's main contact person is as follows: 
name: DOra Gaélné Kalydy, deputy director genera I 

tel. +36 1411 6325 
e-mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu 

A Szolgéltaté ktitelezettséget véllal aura, holy az 
alkalmazottain keresztiil minded megtesz a 
zékkenfimentes Ugymenet teljesitése érdekében. 

The Provider herewith undertakes to instruct its 

employees in all necessary processes and steps so 
as to assure a smooth execution. 

A Szolgéltaté $6 kapcsolattartéja a k6vetkez6: Provider's primary contact is as follows: 

Név: Czeglédi Eva 

Tel.: +36 30 343 5549 
e-mail: eva.czegledi@proquest.com 

Name: Eva Czegledi 
Tel.: +36 30 343 5549 
e-mail: eva.czegledi@proquest.com 

A Szolgáltató más kapcsolattartókat jelöl ki, ha 
ennek szüksége merül fel. Az Előfizetőt ilyenkor 
megfelelően értesít szükséges. 

The Provider may reassign contact persons as 

necessary. The Subscriber will be promptly notified 
of any changes. 

Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a 
tájékoztatás terén, fokozott együttműködés 
kötelezettség terhel. 

Parties are obliged to collaborate with each other 
during the term of this contract especially in 
information matters. 
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Felek ktitelesek egymést haladéktaianul 
téjékoztatrli minden olyan k6ri§1lményr6I, rely a 
szerz6dés teljesitését érinti. Felek az értesités 
elmulasztésébél vary késedelmes teljesitéséb6I 
eredéi kérért teljes felelfisséggel tartoznak. 

In the case of any conditions related to the 
performance, the contracting parties shall inform 

one another without delay. Parties are fully liable 
for damage caused due to lack of communication or 
late performance. 

VL HozzAFEr4Esl FELTETELEK VL TERMS OF ACCESS 

Szolgáltató az L pont szerinti hozzáférés jogot a 
jelen szerződés aláírását követő 7 naptári na por 

belül köteles biztosítani akként, hogy ezen 
időtartamon belül saját felületéről elérhetővé teszi 
az Adatbázis teljes tartalmát korlátozás nélkül a 
Jogosult Felhasználók számára. 

Provider shall provide access related to Clause I 

within 7 days following the subscription of this 
contract so that within this period Provider provides 

full access to the content of its database without 

any restrictions for the Authorized Users. 

Az Eléfizetett termékekhez vale hozzéférés az 

El6fizet6 éltal a megadott Internet Protocol (IP) 

cimeken tOrténik. Az azonosités Shibboleth 
azonosités iltjén is tijrténhet, melyhez az 

azonositési adatokat Magyarorszégon a NIIF 
(Nemzeti lnfrastruktflra Fejlesztési lntézet) 

deklarélja. Az NIIF vezette konfOderéciO hivatalos 
neve HREF (Hungarian Research and Education 
Federation = Magyar Kutatési és Fels6oktatési 
FCideréciO). 

Access to the Subscribed Products shall be 
confirmed by the use of Internet Protocol ("lP") 

addresses) indicated by the Subscriber at the 
signing of this contract. Identification may be done 
by way of Shibboleth identification, identification 
data for which are declared by the NIIF (National 
Information Infrastructure Development Institute) 

in Hungary. The official name of the confederation 
headed by the NIIF is HREF (Hungarian Research and 
Education Federation). 

Bérmilyen hozzéférési 
Szolgéltaté kételessége. 

probléma megoldésa a Resolution of any access issues is the Provider's 
obligation. 

Az Előfizető köteles minden tőle telhetőt megtenni, 
hogy: 

Subscriber shall do his utmost to: 

az El6fizetett termékek hozzéférését és 
hasznélatét a Jogosult felhas2nél6k k6rére 
korlétozza és téjékoztassa a Jogosult 

felhasznélékat a Helen Szerz6désben foglalt 
felhasznélési korlétozésokrél és azok 
beta rtésénak sziikségességérél; 

limit access to and use of the Subscribed 
Products to Authorized Users and notify 
the Authorized Users of the usage 
restrictions set forth in this Agreement 

and that they must comply with such 
restrictions; 

az Előfizetett szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés fez szükséges jelszavakat is 
igazoló adatokat kizárólag Jogosult 

felhasználó részére adjon ki, ne adjon ki 
jelszavakat és igazoló adatokat harmadik fél 
részére, valamint tájékoztassa a Jogosult 
felhasználókat, hogy ne adjanak ki 
jelszavakat és igazoló adatokat harmadik fél 
részére; 

issue any passwords or credentials used to 
access the subscribed services 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; 

amint tudomást szerzett 

jogosulatlan felhasználásról 

Szolgáltatót is tegye meg 

bármiféle 

értesítse a 
a szükséges 

inform Provider and take appropriate steps 
promptly upon becoming aware of are 
unauthorized use of the subscribed 

6 
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Iépéseket, holy megszakitsa ezt a 
tevékenységet, is holy megakadélyozza az 

ilyen esetek ismételt eléiforduiését. 

services, to end such activity and to prevent 

any recu rrences. 

VII. ZARF RENDELKEZESEK VII. FINAL STIPULATIONS 

A jelen szerzédés kizérélag a Kbt. 141. §-ban 

foglaltak fig,/elembevétele esetén, irésban 
médosithaté. 

This contract may be amended solely in writing 
according to PPA 141 § 

Szolgáltató a Kbt. 136 § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltakra figyelem mel kijelenti, hogy nem fizet 

illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben o l a f  költségeket, amelyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kg)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, is melyek a Szolgáltató adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Provider 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 Provider's taxable 
income. 

Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt tulajdonos szerkezetét az 
Előfizető számára megismerhetővé tenni. 

Szolgáltató - a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett- a jelen Szerződés 
időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni 
Előfizetőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új 
adatok, valamint a változás hatályának 
megjelölésével. 

The Provider is obliged to disclose its structure of 
ownership to the Subscriber during the full period 

of performance of this contract. Beside its 
disclosure obligation the Provider shall notify the 
Subscriber without delay of any changes related to 
its structure of ownership, indicating the former 
and latter data and their validity. 

Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 

Előfizetőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében 
megjelölt ügyletekről. 

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

A külföldi adóilletőségű Szolgáltató a jelen 

szerződés aláírásával meghatalmazást ad arra 
vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül, 
figyelem mel a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. 

The Provider having his fiscal domicile in a foreign 
country is obliged to attach an authorization to the 

contract stating that data concerning the Provider 

may be acquired by the Hungarian National Tax and 
Customs Authority directly from the competent tax 

authority of the Provider"s fiscal domicile, without 

using the legal aid service established between the 
countries in respect of PPA § 136 (2). 

V is Maier: egyik fél sem köteles visel fi a 
felelősséget a másik fél irányában o l a f  veszteség 
vagy kár miatt, amely a Helen szerződés egyes vagy 
valamennyi rendelkezéseinek késedelmes, vagy 
nem teljesítése miatt jelentkezik, feltéve hogy a 

késedelem vagy nem teljesítés részben vagy 
egészben olyan történések, események vagy ok ok 
következménye, amelyek kívül esnek bármelyik fél 
tehetségén is képességén, illetve amelyre 

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, 
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befolyása egyáltalán nincsen. Ilyen történésnek, 

eseménynek vagy ok rak minősül különösen 
bármilyen sztrájk, munkajogvita miatti szünet, 
lázadás, háború, földrengés, tűz és robbanás, de a 
fizetésképtelenség kifejezetten nem ilyen ok rak 
minősül. 

earthquakes, fire and explosions, but the inability to 

meet financial obligations is expressly excluded. 

Előfizető felhívja Szolgáltató figyel rét, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tömény 
(továbbiakban: Áht)41. § (6) bekezdése értelmében 
a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szenrezettel érvényesen visszterhes szerződés, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapár nem 

teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló 

ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből 
eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint 
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, 
az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezel fi 
azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről 
rendelkezik, azon a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell 

éteri. Szolgáltató köteles a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában foglalt feltételeknek történő 
megfelelőségét érintő bármely változást 
haladéktalanul bejelenteni Előfizető irányában. 
Szolgáltató kijelenti, hogy a 2011. évi cxcvı. törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

Subscriber draws Provider's attention to the fact 

that pursuant to Section 41 (6) of Ad CXCV of 2011 

on the National Budget (hereinafter "NBA") no valid 

contract may be concluded for consideration with 
any legal person or organisation having no legal 
personality on the basis of appropriations on the 

expenditure side, or no payments may be made 
under such concluded contracts unless such 
organisation qualifies as a transparent organisation. 
The relevant obligor is entitled under NBA § 55 to 
handle data specified under NBA § 55 concerning 

the transparency of the legal person or organisation 
having no legal personality in order to verify such 

requirement until the claims under such contract 

lapse, but taking note that whenever the NBA 
provides for a beneficiary it shall be construed as 
such legal person or organisation having no legal 
personality. Provider is obliged to report any 
changes relating to its compliance with point 1 of 
Section (3) 1 ofAct CXCVI of2011 on National Assets 

to Subscriber without delay. Provider declares that 

it qualifies as a transparent organisation pursuant to 
point 1 of Section (3) 1 of Act CXCVI of 2011 on 
National Assets. 

szervezetnek minősül. 

A jeer szerződésből eredő bármilyen v i t t  a felek 
megegyezéssel igyekeznek rendez ni. Ennek 
hiányában a felek a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező magyar bíróságoknak vetik alá magukat. 

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. 

A jeer szerződésre a magyar jog irányadó. A jeer 
szerződés egymás rak mindenben megfelelő 
magyar és angol nyelvű változatban készült. A 

magyar és az angol változat közötti bármely eltérés 
Nagy ellentmondás esetén a szerződés angol nyelvű 

változata a2 irányadó. 

The governing law of this contract shall be 
Hungarian law. This contract 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. 

Ha a jeer szerződés egy vagy több rendelkezése 
érvénytelenné válna, úgy e körülmény az érvényes 
részeket nem érinti. Az érvénytelen részt úgy kell 

értelmez fi, ahogyan az a szerződéskötő felek 
eredeti akarata szerint érthették, figyelemmel a 

törvényes korlátokra. 

Should one or several clauses of this contract 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. 
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Jelen szerződés 3 (három), egymással mindenben 

megegyező magyar is angol nyelvű példányban 
készült, amelyből 1 (egy) példány a Szolgáltatónál, 2 
(kettő) példány pedig az Előfizetőnél marad. 

This contract has been signed in 3 (three) 
corresponding bilingual copies, of which 1 (one) 

copy is left to the Provider and 2 (two) copies are. 
left to the Subscriber. 

4. 

Budapest, 2021. április 17 
l 

Library and Information Centre of the Hungarian 
Academy of Sciences / 

MTA KOnyvtar és InformaciOs KOzpont 
repr./képv.: Prof. Monok Istvan DSc 

Subscriber / El5ffzet6 

pénzügyi e1lenjegyzőt......M................. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Előfizetett termék 
2. sz. melléklet: Jogosult Felhasználók listája 
3. sz. melléklet: A szolgáltató Elektronikus Termék 

license-szerződése 

sz. melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 
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Hugh ToMTit 
Senior MH 

*""' dum 

/If _ - _ »  

ProQuest LLC 
I 

Appendices. 

Appendix 1: Subscribed product 
Appendix 2: List of Authorized Users 

Appendix 3: Electronic Product License Agreement 

of the Provider 
Appendix 4: Tender documentation 
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1. sz. mellékiet: Eléifizetett termék/ Appendix 1: Subscribed product 

Részletes cimlistal 

https:[/www.proquest.com/customer-care/title-lists[ 

on-zetett Terre 

Subscribed Product 
Elérés / Acces 

éfizetesi di 

Licence Fee 
ProQuest Central 2021 https://search.proquest.com/ 164 725 U5- 
SciTech Premium Collection 2021 https://search.proquest.com/ 11000 USD 

Academic Complete 2021 https://search.proquest.com/ 6 250 USD 

ProQuest One Academic 2021 https://search.proquest.com/ 46 000 USD 

ProQuest Literature Online 2021 https://search.proquest.com/ 6 000 USD 

o :ze es l l  I osza~ 

Subscription period 
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2. sz. melIéklet: Jogosult Felhasznélék Iistéja/ Appendix 2: List of Authorized Users 

1 

2 

4 

6 

8 

1 

2 

2 

Protest Central 
- - - - - - _ - |  

Budapesti Gazdasági Egyetem 

um 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

IBS - Nemzetközi Uzleti Főiskcıla 

Károli Gáspár Református Egyetem 

Közgazdaság gionális 

Kutatóközpo 

Miskolci Egyetem 

Nemzeti Kõzszol 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Tu íny 

10 Semmelweis Egyetem 

Szent Is 

12 Testnevelési Egyetem 

Egyetem 

ProQuest - Academic Complete 
l l l l l l l l l l l l l l l l l I I l l l  

Allatorvostudoményi Egyetem 

Fels6bbfok0 Tanulményok lntézete 

ProQuest - Literature Online 
1 l l l ! l ! l l l _ _ l - - - -  

ProQuest - One Academic 
l l l l i l i l l l l l l l l l l l l  

ProQuest - SciTech Premium Collection 

Budapest Business School - University of Appli 
Science 

Institute of Advanced Studies 

stern 

Kéroli Géspér Reformed University 

aticmal Business Sch 

Centre for Economic and Regional Studi 

University of Miskolc 

ational Civil Service 

Office of Education 

niversit 

Semmelweis University 

zent lstv' i-siiy-1 

University of physical Education 

University of Veterinary Medicine 

Institute of Advanced Studies 

rreceni Egyetpm 

KTI Kézlekedéstudoményi lntézet Nonprofit Kft 

I I L  
I Pill7i.pl:en l Il'"VPl' in 

KTI Institute of Transport Science Nonprofit Ltd 
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3. sz. melléklet: A szolgéltaté Elektronikus Termék Iicense~szerz6dése/ Appendix 3: Electronic Product 
License Agreement of the Provider 

Enclosed as a separate document 

> 
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4. számú melléklet / Appendix 4. 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM OK / TENDER DOCUMENTATION 

A KOzbeszerzési Eljaras soran keletkezett dokumentumok a jelene szerz6désse1 egyUttesen értelmezendfiek, 
is alkalmazandOak filggetleniil anatol, bogy azok fizikai értelemben a jelene szerzOdés mellékletét képezik-e./ 

Ali 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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A License-megéllapodés részei: 
Protest-ugyfél Magrendelé'lap 
Szerziidési feltételek, 2017.07.1 
Kiegészités (szfrkség szerint] J 

Shi but 

A jeer Licencszerzédés (a tovébbiakban: Megéllapodés) aléiréséval On az alibi feltételekkel engedélu k r  Szolgéltatés 
hasznélatéra, és tanilsitja, bogy engedélyt kapok a jelene Megéllapodésnak az Ugyfél nevében t6dén6 megkétésére. 

Ugyféli 
r ¢ 

.A ProQuest LLC engedélye.: 

Library and Information Centre 
of the Hungarian Academy of 
Sciences Azilgyfél 

engedéiye: 
..»=-?s - ~.» Aléirés: I N 

Lf: ' x  
_ r " `  - . - A  Ala' 

LJJ Iéa»r@ I /lA\ 

'e re * .Li 

*'5:. v" 

, _ } ' , '  

; 
Z 
D c. 

. \  
,xi 

f 

s 

n 

1. 

'r. 
I 

.'1. .. 
's- 

Hivatalosan meghatalmazott 
képviselé alair8sa a 

N 
1 
!"K 
\.J 

,Z 

>.»: 

.a 

'Z '1 | 

. | .  

8 . . . I .  

Sen 
Bar 

I Hiv§a¥esafiTneghatalmazotf 
képyiselc'i alairasa 

Hugh Tomlinson 
in: Mu .",,» . I.=~r£c-'f.a.ronaI 

' sand finntracla PrlNrna . it's: 
d8tuma: 

GMQQB 
AiaI 

Ur /Fe ILl 

Nov: 
Megszéliiész 

Al8ir8s 
datums: 

Terms and Conditions Szerz6dési feltetelek 

1. License Grant. Subject to the terms of this 
Agreement, ProQuest LLC and its affiliates 
("ProQuest") hereby grant to Customer a non- 
exclusive, non-transferable license (the 
"License") for Customer and its Authorized 
Users to access and use the products and 
services listed on Customer's approved Order 
Form (the "Service") solely at Customer's 
principal location and those locations identified 
on the Order Form or a separate schedule 
("Additional Sites"). Additional locations may be 
added as Additional Sites upon written notice to 
ProQuest and payment of additional fees, if 
applicable. Access and use of the Service is 
only for the internal, research purposes of 
Customer ardor its Authorized Users as further 
described in Exhibit A (Permitted Uses). 
Customer does not acquire any intellectual 
property ownership in the Service or any 
associated software, systems, documentation, 
content, other materials ardor improvements 
made thereto, including improvements based 
upon customer feedback. All such rights and 
interests remain in ProQuest and its licensors. 

1. Az engedély megadétsa A jelene Megallapodés 
feltételeit figyelembe eve a ProQuest LLC is 
kapcsolt vétllalkozasai (a tovébbiakban: 
ProQuest) kennel nem kizétrOlagos, nem 
étadhatO engedélyt adnak az Ugyfélnek (a 
tovabbiakban: Engedély) aura, hogs az Ugyfél 
és Engedélyezett ielhaszn8lOi kiz8rOlag az 
Ugyfél tO telephelyén es a MegrendelOlapon 
vagy egy kuhn dokumentumban (,,Tovébbi 
felhasznélési helyek") felsorolt helyszineken 
hozzéférjenek is hasznélljélk az Ugyfél 
jévéhagyott Megrendeléiapjén felsorolt 
termékeket is szolgéltatéusokat (a tovébbiakban: 
Szolgéltatés). A ProQuesthez be nyiljtoli irésbeli 
kéwénnyel, és ha szilkséges, a megfelelé dijak 
megflzetésével tovébbi felhasznélési helyek 
hozzéadésa kéMeté. A Szolgélltatésokhoz vale 
hozzéférés is azok hasznélata kizéréiag az 
Ugyfél éslvagy Engedélyezett felhasznéulfni 
belsfi, kutatési céljaira tfirténhet, az A Fiiggeiék 
(Engedélyezeit felhasznélés) szerint. Az Ugyfél 
nem szerzi me a Szolgéltatés Nagy bérmely 
hozzé kapcsolédé szoftver, rendszer, 
dokumentécib, tartalom, egyéb anyag éslvagy 
az ezeken végzett fejlesztsek szellemi 
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tulajdonjogat - de tartozrlak az tigyfelek 
visszajelzésen aiapulO javitasok is. Minden ilyen 
jog és erdekeitség a in ProQuest es IicencadOi 
tulajdona mered . 

2. Authorized Users. Unless otherwise 
detailed on the Order Form, "Authorized 
User" means only: (a) For public libraries: 
library staff, individual residents of 
Customer's reasonably defined geographic 
area served, and walk-in patrons while 
they are on-site, (b) For schools and other 
academic institutions: currently enrolled 
students, faculty, staff, and visiting 
scholars, as well as walk-in patrons while 
they are on-site, and (c) For other types of 
organizations: employees and independent 
contractors, while performing their work. 
Authorized Users excludes Customer's 
corporate affiliates, academic bookstores, 
and alumni unless those users are 
expressly included and reflected on the 
Order Fomfr or Additional Sites Schedule. 

2. Engedélyezett felhasznérlOk Ha a 
Megrendeldlapon mérsképp nem szerepel, as 
,,Engedélyezett felhaszn8lO" kiz8rOlag a 
kovetkezdket jelene: (a) Nyiivanos ..k6nyvt8rak 
esetében: kOnyvtérri dolgozOk, az Ugyfél alter! 
kiszolgélt, esszerfiségi elvek alapjan 
meghatarozott fdldrajzi tertiletén élan 
magénszemély Iakosok, a kényvtér Iétogatéi az 
off-tartézkodésuk ideate alatt, (b) lskolék és mis 
oktatési intézmények eseben: jelenleg 
beiratkozott tanulék, dolgozék, tanérok is 
odalétogaté tudésok, varmint az intézmény 
létogatéi az off-tartézkodésuk Ede je alatt, is (c) 
mis tipus0 szewezetek esetében: 
alkalmazottak is fiiggetlen alvéllalkozéik 
munkavégzésuk ideate alalt. Nem tartoznak Q 

Engedélyezett felhasznélék kézé BZ Ugyfél 
kapcsolt véllalkozésai, tankénwboltok és volt 
diékok, hacsak ezek a felhasznéiék kifejezetten 
nem szerepelnek a Megéllapodésban is 
emlitésre nem kerillnek a Megrendelélapon 
vagy a Tovébbi felhasznélési helyn Amii 
dokumentumban, 

3. Secure/Remote Access. All access and 
use of the Service must be made via a 
secure network and secure authentication 
methods. Use of the Service by remote 
access is allowed unless otherwise stated 
on the Order Form. Customer will strictly 
limit any remote access to its Authorized 
Users through the use of secure methods 
of user verification. Customer will promptly 
notify ProQuest if Customer believes 
security has been compromised. Posting or 
sharing of passwords~ or otherwise 
enabling access for the benefit of non- 
subscribing institutions or users, is strictly 
prohibited. 

3. Biztonséqos 1 téwoli hozzéférés A Szolgéltatés 
elérése is hasznélata biztonségos héllézaton 
keresztiil, biztonségos hitelesitési médszer 
hasznélatéval térténhet. A Szolgéltatéshoz vale 
tévoli hozzéférés megengedett, hacsak a 
Megrendelélapon e1t61 eltér6 informécié men 
szerepel. Az Ugyfél a téwoli hozzéférést 
szigorUan az Engedélyezett felhasznélékra 
korlétozza, is erne ellenérzése a felhasznélé- 
azonosités biztonségos médszereivel t6rténik. 
Az Ugyfél azonnal értesiti a ProQuestet abban 
az esetben, ha orgy gondola, bogy a biztonsézgi 
rendszer veszéiybe keriilt. SzigorUan tiles a 
jelszavak nyilvénosségra hozatala, mésokkal 
vain megosztésa, varmint elfifizetéssel nem 
rendelkez6 intézmények Nagy felhasznélék 
hozzélférésének b8rmilyen m8s mOtion vain 
lehetOve tetele. 

4. Updates to the Service. ProQuest will 
provide reasonable notice of any 
substantial moditicaticns of information, 
databases, materials, capabilities, or 
services within the Service by email to 
Customer's representatives who sign up to 

4. A Szolq8ltat8s frissitese A ProQuest az 
esszeriiseg hat8rain bell az Ugyfel értesitések 
fogad8s8ra feliratkozoft képvisel6inek kiildbtt e- 
mailben, elmore ertesiti a ielhasznalOkat a 
Szolg8ltat8s keretein bell elé=rhet6 inform8ciOk, 
adatbézzisok, anyagok, lehet6segek Nagy 
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receive updates. These changes shall be 
subject to the terms and conditions of this 
Agreement, and shall not materially alter 
use of the Service in an adverse manner. 

szolg8ltat8sok b8rmilyen lenyeges 
médositésérél. Ezekre a véltoztatésokra a jelene 
Megéllapodés feltételei vonatkoznak, is nem 
Iehetnek alapvet6en regalia hatéssal a 
SzolgéUtatés hasznélatéra. 

5. Supplemental Terms. Some content included in 
the Sen/ice has terms of use applicable solely 
to such content. Content-specific terms are 
clearly displayed with the associated content or 
embedded in the systems and technologies 
incorporated into the Service. Where third-party 
databases or content are subject to 
supplemental terms, such terms shall be clearly 
referenced on the Order Form. Such 
supplemental terms shall not materially alter 
use of the Service. 

5. Kieqészitij feltételek. A Szolgéltatés részét 
képezé eyes tartalmakra kizérélag az adott 
tartalom esetében éwényes felhasznélélsi 
feltételek vonatkoznak. Az ilyen 
tartalomspecifikus felhasznéalési feltételeket a 
megfelelii tartalomnél egyértelmiien jelezziik, 
illetve beépitjilk a Szolgéltatés részét képezé 
rendszerekbe is technolégiékba. Amennyiben a 
harmadik felek éltal biztositott adatbézisokra 
vagy tartalmakra kiegészit6 feltételek 
vonatkoznak, ezek a feltételek.egyérlelmiien 
feltiintetésre keriilnek a Megrendelélapon. Az 
ilyen kiegészitii feltételek.lényegileg nem 
médositjék a Szolgéltatés hasznélatét. 

6. Variations in Content. The content provided as 
part of the Service is primarily owned and 
supplied to ProQuest under agreement with 
third party licensors, and is subject to the 
continuation and extent of the license granted 
under such agreements. ProQuest shall have 
the right, in its reasonable and good faith 
discretion, to remove or modify materials in the 
Service because (a) ProQuest's right to 
distribute such materials lapses, (b) such 
materials contain errors or could be subject to 
an infringement or other adverse claim by a 
third party, or (c) particular content collections 
have changed due to editorial selection, 
coordination, or arrangement of materials. 

6. 

Ii 

A Tartalom médosulésa A Szolgéltatés 
részeként biztositott tartalmak elsédleges 
tulajdonosa is rendelkezésre bocsétéja a kuls6 
engedélyezfi felekkei vale megéllapodés alapjén 
a ProQuest. Ezekre a tartalmakra az adott 
me llapodésokban meghatérozott Iicencek 
feltételei vonatkoznak. A ProOuestnek sajét 
ésszerL'i és jéhiszemii belétésa szerint jogéban 
ém1l a Szolgéltatés részét képezfi anyagokat 
eltéwoiitani Nagy Eldositani a kévetkeziti 
okokb6l: (a) ha a ProQuestnek az anyagok 
terjesztésére vonatkozé jogs elévUI, (b) ha az 
adott anyagok hibét tartalmaznak, vagy ha egg 
harmadik fol szerzédésszegési I mis témadé 
jellegii kérigényt nyUjthat be az anyagok 
vonatkozéséban, vagy (c) ha eyes 
gyiijtemények tartalma az anyagok szerkesztéii 
vélogatésa, koordinéciéja vagy rendezése matt 
megvéltozik. 

7, Fees and Payments. Customer agrees to pay 
the fees for the Service shown on the Order 
Form within 30 days of receipt of ProQuest's 
invoice unless otherwise specified on the Order 
Form. Fees are based in part on Customer's 
population sewed, Authorized Users and 
Additional Sites at the time of the order or such 
other license parameters as may be listed on 
the Order Form. If any one or a combination of 
these elements materially increases (e.g., if the 
Customer acquires a new affiliate), a fee 
increase commensurate with such change may 
be required before access and use of the 

7. Arak is dick. Az Ugyfél beleegyezik, bogy ha 
a Megrende!6lapon mis feltéteiek nem 
szerepelnek, a ProQuest éltal kiadott simla 
kézhezvételét6I szémitofr 30 na por bellI kitizeti 
a Szolgéltatés Megrendeléiapon feltuntete1"t 
dijét. A dijak rszben az Ugyfélnéi kiszolgélt 
személyek, az Engedélyezett felhasznéulék, is a 
Tovébbi feihasznélési helyek megrendeléskor 
érvényes széma, vary a Megrendelélapon 
feltiintetett mis engedélyezési szempontok 
alapjén keriilnek kiszémitésra. Ha ezen element 
egyike vagy k6zUlilk t6bb j.elent6sen 
megnbvekszik (pl. ha az Ugyfél Uj 
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Service is provided to or for the benefit of the 
additional user population and/or Additional 
Sites. 

g. A Szerzuiidés szerzédésszeqés matti 

lea nyvéillalatra tesz szert), sziikséges lehet a 
megfelelO diiaknak a y8ltoz8ssal aranyos 
mértékii nOvelése ahhoz, bogy a Szolg8ltat8s 
eleréset es haszn8lat8t a towabbi felhasznalOk 
eslvagy Tov8bbi lelhaszrl8l8si helyek 
széméralhasznéra is biztositani tudjuk. 

Service. Thereafter 

8. Term. Customers access to a particular 
Service shall continue for the period on the 
Order Form, plus any agreed renewal period(s). 
This Agreement shall continue in force for so 
long as Customer subscribes to at least one 

, the following survive: 
Sections 8-10 and 12-15, and any perpetual 
archive licenses ("PAL") (subject to all relevant 
use restrictions and security requirements). 

8. Id6tartam Az Ugyfél hozzélferése egy adotl 
Szolgéltatéshoz a Megrendelélapon feltuntetett, 
illelve a megéllapodés szerinti esetleges 
hosszabités idétartaméval megnfivelt 
idétartamra szel. A jelene Megéllapodés addig 
mered hatéalyban, amig az Ugyfél Iegalébb egy 
Szolgéltatésra elfjfizet. Ezutén a kiivetkezék 
maradnak ervényben: 8-10. is 12-15. szakasz, 
varmint minden Iejélrat nélkuIi archive-Iicenc 
(Perpetual Archive License, "PAL") (a megfelelé 
hasznélati korletozésok és biztonségi 
kévetelmenyek betartéséwal). 

or as 

9. Termination for Breach. If a party breaches a 
material term of this Agreement and does not 
cure within 30 days from written notice, the 
other party may immediately terminate this 
Agreement in whole to the affected 
Service. If this Agreement is terminated in 
whole or in part for Customer's breach, (a) 
ProQuest shall disable access to any 
terminated Service, (b) Customer shall destroy 
any files, information, data or software derived 
from any terminated Service in its possession 
or control, and certify destruction upon request, 
and (c) Protest reserves the right to pursue 
all available legal remedies. 

megszffntetese Ha valamely fel a jeer 
Megéllapodés bérmely Iényegi feltételét 
megszegi, is ezt az irésbeli értesitést6I 
szémitott 30 nap of beliii nem owosolja, a mésik 
fol azonnali hatéliyal megszilntetheti a jeer 
Megéllapodést - aker teljes egészében, aker 
csak a kérdéses Szolgéltatésra vonatkozéan. 
Ha a jeer Megéllapodés az Ugyfél 
szezzfidésszegése matt részben Nagy 
egészben megszdntetésre Keriil, angkor (a) a 
ProQuest megakadélyozza a megsziintetett 
Szolgéltatésokhoz vale hozzéférést, (b) az 
Ugyfélnek kijtelessége megsemmisiteni az 
6sszes birtokéban vagy irényitésa alatt Iévé, a 
megszflntetett Szolgéltatésbél szerzett féjlt, 
informéciét, adatot és szofwert, is kérésre a 
megsemmisités tényét igazolni, varmint (c) a 
ProQuest fenntartja magénak a jogot aura, hogs 
bérmeiy rendelkezésre éllé jogorvoslati 
lehetéséget igénybe vegan . 

10. Remedial Action. Without limiting the 
above, ProQuest may suspend delivery of 
the Service if it reasonably determines that 
Customer's or an Authorized User's failure 
to comply with this Agreement may cause 
irreparable harm to it or its licensors. If 
delivery is suspended, Protest will work 
in good faith to restore Customer's access 
as soon as possible alter the failure to 
comply has been remedied in full. 

to, Joqorvoslat A ProQuest a fentiek koriétozésa 
nélktll felfiiggesztheti egg adott szolgéltatés 
biztositését abban az esetben, ha ésszerii 
megfontolés aiapjén Logy itéli meg, bogy a jeer 
Megéllapodés feltételeinek az Ugyfél Nagy egg 
Engedélyezett Felhasznélé éltali be nem tartésa 
helyrehozhatallan I lmkozhat neki, Nagy 
Iicencadéinak. Ha egy szolgéltatés biztositésa 
felfiiggesztésre kerrI, a Protest minden 
megtesz azért, holy Q. szerzédésszegés 
owoslését kijvetéen az Ugyfél hozzéférését 
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qarancia qaranciavéllalés 

minél el6bb visszaérllitsa. 

11. Service Level. If the Service or content are 
hosted by ProQuest, ProQuest will use 
commercially reasonable efforts to provide 
access to the Service on a continuous 2417 
basis (except for regularly scheduled 
maintenance) and free from viruses or other 
harmful software. ProQuest shall not be liable 
for any failure or delay or interruption in the 
Service or failure of any equipment or 
telecommunications resulting from any cause 
beyond ProQuest's reasonable control. 
Customer is responsible for providing all 
required information for account set up and 
activation, and for its own telecommunications 
connections and related third-party charges. 

tarts om szérmara a Protest biztosit tarhelyet 
11. Szolqéltatési szint. Ha egg Szolgézltatés Nagy 

I J 

minden kereskedelmileg ésszerii lépést 
megtesz anna érdekében, hogs a Szolgéltatés 
folyamatosan, a hot minden napjén, nap 24 
éréban elérheté Iegyen (kivéve a rendszeres, 
elmore tervezett karbantartésok idejét), varmint 
virus- és mis kéros szoftverektfil montes 
maradjon. A ProQuest nem véllal felelésséget a 
Szolgéltatésban tiirténé semmiféle, 
elhérithatatlan kilIs6 okbél ered6 hibéért, 
késedelemért Nagy zavarért, illetve a 
berendezések vagy a . telekommunikécié 
meghibésodéséért. Az Ugyfélt terheli a 
felel6sség azért, hogs a fink Iétrehozéséhoz is 
aktivéléséhoz szfzkséges Ejsszes informéciét 
rendelkezésre bocséssa, varmint sajét 
telekommunikéciés kapcsolatéfért is az ehhez 
kapcsoléfdé, harmadik feleknek fizetendé dijak 
megfizetéséért. 

12. Limited Warranty and Disclaimer of 12. Korlétozott is a 

THE SERVICE IS PROVIDED 

Warranty. ProQuest warrants that the 
Service will perform substantially as 
documented on ProQuest's public websites 
(the "ProQuest Websites"). EXCEPT AS 
EXPRESSLY WARRANTED HEREIN, 

"AS IS" 
AND "AS AVAlLABLE. PROQUEST AND 
ITS LICENSORS DISCLAIM ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED 
INCLUDING WITHOUT 
THOSE PERTAINING 
MERCHANTABILITY, 
INFRINGEMENT FITNESS A 

LIMITATION, 
TO: 

NON- 
, FOR 

PARTICULAR PURPOSE, AVAILABILITY, 
ACCURACY, 
CORRECTNESS, 
CURRENCY 

TIMELINESS, 
RELIABILITY, 

J OR COMPLETENESS OF 
THE SERVICE OR ANY INFORMATION 
OR RESULTS OBTAINED THROUGH 
THE SERVICE, EVEN IF ASSISTED BY 
PROOUEST. PROQUEST SPECIFICALLY 
DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR 
DETERMINING THE COMPATIBILITY OF 
ANY HARDWARE OR SOFTWARE NOT 
SUPPLIED BY PROOUEST WITH THE 
SERVICE AND PROVIDES NO 
WARRANTY WITH RESPECT TO THE 
OPERATION OF SUCH HARDWARE OR 
SOFTWARE WITH THE SERVICE. 

LEiRT cARnnciAr©L 

UCENCADGI 
VAGY 
VALLALASAT ELHAr(irJAK 

TORTEN6 
HELYESSEGE 

elhéritésa A ProQuest garantélja, hogs a 
Szolgéltatés alapvetéen a ProQuest nyilvénos 
weboldalain leirtak szerint miiktidik (a 
tovébbiakban: ProQuest weboldalai). AZ ITT 

I HATAROZOTT 
ELTEKINTVE A SZOLGALTATAS 
BIZTOSITASA A ,,JELENLEGI ALLAPOT" ES 
AZ "ELERHETCBSEG SZERINT" ELVEK 
ALAPJAN TORTENIK. A PROQUEST Es 

MINDEN MAS, KIFEJEZETT 
HALLGATOLAGOS GARANCIA 

u u , TOBBEK 
KOZOTT - DE NEM KIZARGLAG - A 
KOVETKEZO HELYZETEKBEN: A 
SZOLGALTATAS VAGY A SZOLGALTATASON 
KERESZTUL MEGSZERZETT BARMILYEN 
1NFORMACI© VAGY EREDMENY 
ERTEKESiTHET6SEGE, NEMLEGES 
MEGALLAPITASA, EGY ADOTT CELRA VAL© 
ALKALMASSA@A, ELERHET6SEGE 
PONTOSSAGA, ID6BEN 
ELERHETGSEGE, I 

MEGBIZHATOSAGA, NAPRAKESZ 
ALLAPOTA, ILLETVE TELJESSEGE - MEG 
AKKOR IS, HA A EZHEZ A PROQUEST 
SEGITSEGEVEL JUTNAK HOZZA. A 
PROQUEST KIFEJEZETTEN ELUTASiT 
BARMiFELE FELEL6SSECaET AZZAL 
KAPCSOLATBAN, HOGY MEGALLAPiTSA 
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I 

jurisdiction 

BARMILYEN, NEM ALTALA BIZTOSITOTT 
HARDVERNEK VAGY SZOFTVERNEK A 
SZOLGALTATASSAL VALO 
KOMPATIBILITASAT. A PROOUEST NEM 
GARANTALJA, HOGY A SZOLCSALTATAS 
EGY ADOTT HARDVERREL VAGY 
SZOFTVERREL ML'JKODIK. 

13. Limitation of LiabiliIy. THE MAXIMUM 
AGGREGATE LIABILITY OF PROQUEST AND 
[TS LICENSORS ARISING OUT OF OR 
RELATED TO THE SERVICE OR THIS 
AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE 
TOTAL AMOUNT OF FEES RECEIVED BY 
PROQUEST FROM CUSTOMER FOR THE 
RELEVANT SERVICE IN THE 12 MONTHS 
IMMEDIATELY PRECEDING THE EVENTS 
GIVING RISE TO THE CLAIMS. IN NO EVENT 
SHALL PROOUEST OR ITS LICENSORS BE 
LIABLE TO CUSTOMER OR ITS 
AUTHORIZED USERS FOR (H) ANY 
INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES; OR (b) 
ANY CLAIM RELATED TO CUSTOMER'S OR 
ITS AUTHORIZED USERS' USE OF COVER 
IMAGES OR USER-GENERATED CONTENT 
PROVIDED AS PART OF THE SERVICE; OR 
(CI UNAUTHORIZED USE OF THE SERVICE. 

ESETI 
SEMMIFELE 

KOVETKEZMENYES 

KARERT; ILLETVE SEMMIFELE A 

13. A felel6sséq korlétozésa A PROQUESTNEK ES 
LICENCADGINAK A SZOLGALTATASBOL 
VAGY ANNAK KAPCSAN, ILLETVE A JELEN 
MEGALLAPODASBOL szliRmAzo 
OSSZESiTETT FELEL6SSE@E A PROQUEST 
ALTAL A MEGFELELO SZOLGALTATASERT A 
KARIGENYRE OKOT ADC) ESEMENYT 
MEGELOZO 12 HONAP SORAN AZ 
UGYFELT6L KAPOTT DIJAK osszE@ERE 
KORLATOZODIK. A PROQUEST ES 
LICENCADOI SEMMILYEN KORULMENYEK 
KOZOTT NEM .. TARTOZNAK 
FELELQSSEGGEL AZ UGYFELNEK VAGY AZ 
UGYFEL ENGEDELYEZETT 
FELHASZNALOINAK (an 
KOZVETETT, , , 
BUNTET6 JELLEGU VAGY KULONLEGES 

(b) s 

SZOLGALTATAS RESZEKENT BlzTosiToTT 
FEDOKEPEKNEK VAGY Az FELHASZNAL0K 
ALTAL GENERALT TARTALMAKNAK AZ 
UGYFEL VAGY ENGEDELYEZETT 
FELHASZNAL©l ALTAL TORTEN6 
JOGOSULATLAN FELHASZNALASABC)L 
ERED6 I KARERT; ILLETVE (c) A 
SZOL@ALTATAS JOGOSULATLAN 
HASZNALAIAERT. 

l 

14. Place. Services include materials that are 
commercial technical data ardor computer 
databases ardor commercial comptnei; 
software, as applicable, which were 
developed exclusively at private expense 
by ProQuest LLC. ProQuest's principal 
place of business, where this contract is 
formed and all services will be deemed 
performed, is 789 E. Eisenhower Pkwy, 
Ann Arbor, MI 48108. Notwithstanding the 
foregoing, B Agreement shall 
construed according to the laws of England 
and shall not be subject to or governed by 
The Una Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of 
Goods. You consent to the non-exclusive 

of courts situated in England in 

14. A teliesités helve A Szolgélitatéls technikai 
kereskedelmi adatokat is/vagy szémitégépes 
adatbézisokat éslvagy kereskedelmi 
szémitégépes szoftvereket is tartalmaz, 
amelyek kiz8rOlag a Protest LLC saj8t 
kOltsegén keriiltek fejlesztésre. A ProQuest 
szekhelye, ahol a jelene szerzddés érvenybe lip, 
is amelyet minden szolg8ltat8s teljesitesi 
helyenek bell tekinteni a 789 E. Eisenhower 
Pkwy, Ann Arbor , Ml 48108. Az eliizti 
rendelkezés ellesmere a jelene Megérllapodéis az 
angliai tOrvenyek szerint kesziilt, es nem 
vonatkozik re I nem irérnyadO r8nézve az 
Egyesiilt Nemzeteknek az élruk nemzetkozi 
adasveteli szerzddéseirOl szOlO egyezmenye. 
Az Ugyfél a jelene MegallapodérsbOl eredfj 
barmilyen Iépés eseten elfogadja az angliai 

INTL2017-HR 7-17-201?' Page 6 of 13 



any action arising under this Agreement. 
Should any dispute arise under this 
Agreement, the English language version 
of the Agreement shall control. 

purpose provided 

birOségok nem kizérOlagos joghatOségét. A 
jeer megéllapodérsbOl credO bétrmilyen vités 
kg-rdés esetén a Megéllapodéls angel nyelvii 
véltozata az irényadO. 

15. Entire Agreement. This Agreement 
consists of these Terms and Conditions, 
any applicable Order Form referencing 
these Terms and Conditions, and any 
Exhibits or Addenda attached hereto or 
referencing this Agreement (including the 
Exhibit A, Permitted Uses), and constitutes 
the entire agreement between the parties 
hereto with respect to its subject matter 
and supersedes all previous and 
contemporaneous agreements between 
the parties with respect to the same 
subject matter and may not be amended, 
except in a writing signed by the 
parties. The terms of Customer's purchase 
orders, if any, are for Customers 
convenience and do not supersede or 
supplement any term or condition of this 
Agreement. 

15. A teljes Megéllapodés A jeer Megéilapodés 
reszei: a jeer Felhasznelési Feltetelek, 
bérmilyen vonatkozO MegrendelOlap, amely a 
jelene Felhasznéiési Feitételekre utal, varmint 
bérmilyen ahhoz csatolt, Nagy a jelene 
Megétllapodésra utald FUggelék Nagy 

Kiegészités (de tartozik az A FUggelék - 
Engedélyezeit felhasznéléis) is. A térgyat 
tekintve ezek alkotjék a a felek kiiziitt Iétrejévé 
teljes Megélllapodést, is felfllimak minden, 
ugyanarra a térgyra vonatkozé elézetesen Nagy 
jelenleg hatélyban Ié-v6 megéllapodést a felek 
kiizétt. A Megéllapodés kizérélag irésban, a 
felek éltali aiéirva médosithaii). Az Ugyfél 
megrendelélapjaiban meghatérozott feltéteiek 
(ha vannak ilyenek) kizérélag az Ugyfél 
kényelmére szolgélnak, és a Helen 
Megéllapodés egyetlen feitételét vagy 
rendelkezesét sem irjék feliil Nagy egeszitik ki. 

Exhibit A: Permitted Uses A Fiiggelék: Engedélyezett felhasznélés 

1. Online Research Services. Services designed to 
facilitate online research may be used for 
Customer's internal research or educational 
purposes as outlined below provided that doing so 
does not violate an express provision of this 
Agreement: 

1. Online kutatési szoigéltatésok Az online kutatés 
segitsegere tenrezett szolgétltatéisok az Ugyfél belsO 
kutat8si céljaira vagy oktat8si celokra hasznalhatOk 
az aI8bbi feltételek szerint, amennyiben ez a jelene 
Megéllapodés egyetlen kifejezett rendelkezését sem 
sérti: 

a) Research and Analysis. Customer and its 
Authorized Users are permitted to display 
and use reasonable portions of information 
contained in the Service for educational or 
research purposes, Including illustration, 
explanation, example, comment, criticism, 
teaching, or analysis. 

a) Kutatas es elemzés Az Ugyfel es 
Engedélyezett telhasznalOi oktat8si Nagy 
kutat8si célra - igy illusztréiciOkhoz, 
magyarézatokhoz, példékhoz, 
hozzéfiizésekhez, kritikéhoz, tanitéshoz 
vagy elemzéshez - ésszerii mértékben 
megjelenithetik is felhasznélhatjék a 
Szolgéltatésban talélhaté informéciéikat. 

b) Diqital and Print Copies. Customer and its 
Authorized Users may download or create 
printouts of a reasonable portion of articles 
or other works represented in the Service 
(i) for its own internal or personal use as 
allowed under the doctrines of "fair use" 
and "fair dealing", (ii) when required by law 
for use in legal proceedings or (iii) to 
furnish such information to a third party for 
the purpose of, or in anticipation of, 
regulatory approval or 

b) Diqitélis is nyomtatott mésolatok Az Ugyfél 
is Engedéiyezett felhasznéléi ésszerlli 
mértékben Ietélthetik is kinyomtathatjék a 
Szoigéltatés részét képez6 cikkeket is mils 
munkékat (i) sajét, bels6 Nagy személyes 
hasznélatukra a ,,méltélnyos hasznélat" is a 
tisztesség eiveinek megfele I6en, (ii) ha 
téwény szerint ez egy jogi eljérésban 
szUkséges, Nagy (iii) azért, bogy az adott 
informéciékai szabélyozélsi vary 
jévéhagyési célbél, Nagy ezek 

INTLZO17-HR 7-17-2017 Page 7 rJf13 



that the recipient is advised that the copies 
are not for redistribution. All downloading, 
printing and/or electronic storage of 
materials retrieved through the Seivice 
must be retrieved directly from the on-line 
system for each and every print or digital 
copy. 

public 

Ur 

elOsegitesére harmadik feleknek aitadja, 
amennyiben a cimzettet értesiti, bogy a 
mésolatok terjesztése nem megengedett. A 
Szolgéltatésbél szefzett anyagok 
Ietéltésének, nyomlatésénak, éslvagy 
elektronikus térolésénak minden eyes 
nyomtatés Nagy digitalis méusolat esetén 
kézvetleniil az online rendszerr61 kill 
tiirténnie. 

C) Electronic Reserves, Coursepacks, and c) Elektronikus Adatbézis, Tancsomauok is 
Intranet-hasznélat Az Ugyfél elektronikus 
adatbézisaiban, online tancsomagjaiban 
éslvagy intranet oldalain megadhat a 
Szolgéltatésban talélhaté cikkekre Nagy 
mis munkékra (illetve azok részeire) 
mutate tart's hivatkozésokat, feltéve, bogy 
nem kerUli meg a Szolgéltatés semmilyen 
funkciéjét vagy miikiédését, is at, bogy az 
adott anyagokhoz csak az Engedélyezelt 
felhasznélék férhetnek hozzé. 

Intranet Use. Provided that Customer does 
not circumvent any features or functionality 
of the Service, Customer may include 
durable links to articles or other works (or 
portions thereof) contained in the Service 
in electronic reserves systems, online 
course packs ardor intranet sites so long 
as access to such materials are limited to 
Authorized Users. 

d) Fair Use/Fair Dealing. Customer and its 
Authorized Users may use the materials 
contained within the Service consistent 
with the doctrines of "fair use" or "fair 
dealing" as defined under the laws of the 
United States or England, respectively. 

d) Améltényos hasznélat I tisztesség else Az 
Ugyfél is Engedélyezett felhasznéléi a 
Szolgéltatésban talélhaté anyagokat a 
,,méltényos hasznélat" is a ,,tisztesség" az 
Egyesfllt Anamok is Anglia térvényei 
szerint meghatérozott elveinek megfelel6en 
hasznélhatjék fel. 

e) Academic Institutions. Schools, and Public e) Oktatési intézmények, iskolék is nyilvénos 
kffmwtérak Ha az Ugyfél egy oktatési 
intézmény, iskola, Nagy nyilvénos kfinyvtér: 

Libraries. If Customer is an academic 
institution, school, or library: 

a. Interlibrary Loan (ILL). Library 
Customer may loan digital or print 
copies of materials retrieved from 
the Service to other libraries, 
provided that (i) loans are not done 
in a manner or magnitude that 
would replace the receiving library's 
own subscription to the Sen/ice or 
purchase of the underlying work 
(e.g., newspaper, magazine, book), 
(ii) Customer complies with any 
special terms governing specific 
content or licensors as described in 
this Agreement, (iii) with respect to 
ebooks, copying is limited to small 
portions of a book , and (iv) 
Customer complies with all laws and 
regulations regarding ILL. 

a. Kényvtérkézi kélcsénzés A Kényvtér a 
Szolgéltatésbél szerzelt digitalis Nagy 
kinyomtatott arlyagokat mis kényvérak 
széméra k6lcs6n adhara, feltéve, bogy 
(i) a kblcsénzés médja vagy mértéke 
nem helyettesiti a fogadé kényvtérnak 
a Szolgéltatésra Val() sajét eléfizetését, 
illetve az adott munka megvésérlését 
(pl. lljség, magazine, kijnyv), (ii) az 
Ugyfél megfelel az adott tartalomhoz 
vagy licenciaadéhoz kapcsolédé 
kUI6nleges feltételeknek, a jelen 
Megéllapodésban Ieirtak szerint, (iii) az 
e-kfjnyves esetében a mésolés a 
kijnyves his részére korlétozédik, is 
co) az Ugyfél betarlja a kijnyvtérkijzi 
kffalcsfinzésre vonatkozé iisszes 
ttiwényt is eléirést. 

b. Scholarly Sharing. Customer and its 
Authorized Users may provide to a 
third party colleague minimal, 

b. Tudoményos megosztés Az Ugyféi is 
Engedélyezett felhasznéléi minimélis, 
elhanyagolhaté mértékben kUls6 
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insubstantial amounts of materials 
retrieved from the Service for personal 
use or scholarly, educational research 
use in hard copy or electronically, 
provided that in no case is any such 
sharing done in a manner or 
magnitude as to act as a replacement 
for the recipients or recipient 
educational institution's own 
subscription to either the Service or 
the purchase of the underlying work. 

jog 
(qéppel 

kollégéaik rendelkazésére bocsathatnak 
a Szolg8Itat8sb(8»l szerzett anyagokat, 
személyes hasznéllatra, Nagy 
tudomanyos, illeive oktat8si célii 
kutat8sra, nyomtatoti Nagy eiektronikus 
formaban, feltéve, hogs az ilyen 
megosztas médja Nagy mértéke nam 
helyettesiti a fogadté személy Nagy az 
illet6 oktatéisi intézményének a 
Szolg8ltat8sra vale sajéit eléfizetését, 
illeive az adott munka megv8s8rl8s8t. 

2. All Streaminq Video and Audio Products. Audio and 2. Minden vales ideiii videé- és hang-adatiolvam 
Video files are delivered to Customer and its 
Authorized Users via streaming service over the 
internet. Customer and its Authorized Users shall 
not download or otherwise copy the streaming 
videos or audio contained in the Service. In the 
case of content that can potentially be publicly 
performed, Customer must secure permission from 
ProOuest's Licensor ardor the copyright holder for 
any public performance other than reasonable 
classroom and educational uses. 

[__és_AudIo Streaming) termék Az Ugyiéi is 
Engedélyezelt felhasznéléi az interneten t6rtén6 
vales idejii adatfolyam-szolgéltatés forméjéban 
kapok me a hang- és videéaféjlokat. Az Ugyfél is 
Engedélyezett felhasznélléi nem t6lthetik je is mis 
m6don sem mésolhatjék a Szolgéltatézs részét 
képez6 vales idejlii adalfolyamként elérheté videékat 
is hangféjlokat. Azon tartalmak esetében,. amelyek 
nyilvénos eléadésra alkalmasak, az Ugyfélnek 
bérmilyen, az osztélytermi Nagy oktatési cent 
elfiadézson tiilmen6 nyilvénos eléadéshoz engedélyt 
bell kimmie a ProQuest megfeleI6 Iicencadéjétél 
éslvagy a szel26i tulajdonosétél. 

3. MARC Records. MARC records may be placed in 
Customers online public access catalog (OPAC) or 
shared online catalog (e.g., WorldCat) unless 
otherwise specified on the Order Form with respect 
to a particular Service. 

3. MARC olvashaté formétumil) kataloqizélés 
Ha egy adott Szolgéltatésra vonatkozéan a 
Megrendelélapon mis nem szerepel, a MARC 
besorolési adatok megjelenhetnek az Ugyfél online, 
nyilvénos hozzéférésii kapaléguséban (OPAC), Nagy 
megosztott online kataléguséban (pl. WildCat). 

4. Scholar/Researcher Profiles. The data contained 
within scholar profiles are for use in facilitating 
research and collaboration amongst colleagues. 
Neither Customer nor its Authorized Users may 
export or othenrrise exploit the scholar profiles for 
mass mailings or similar marketing purposes. ktirlevelekkel hasonlé, marketingcélix 

4. Tud6s I kutatéi profilok A tudés-profilok adatai a 
kollégék k6zti e.gyUl1miik6dést is a kutatés segitését 
szolgéljék. Az Ugyfél, és Engedélyezett felhasznélrbi 
nem exportélhatjék, és semmilyen meas radon nem 
hUzhatnak hasznot ezekb61 a profilokbél 

I Nagy 
megkeresésekkel. 

5. Electronic Resource Discovery, Access, end 5. Az elektronikus forrésok keresése, elérése is 
Manaqement. For electronic resource discovery 
(e.g., Summon, 360 Link), access ardor 
management services, the Customer reserves all 
right, title and interest in all Customer specific data it 
contributes to the Service (which may include but is 
not limited to Customer created metadata, 
bibliographic information, holdings and circulation 
data) and grants Protest permission to use such 
data in raw form for the limited purpose of operating 
and improving the Service and such information 
may only be provided to third parties in aggregate 
form. Raw usage data containing information 

kezelése Az elekronikus forrésok keresésére, 
erésére ésfvagy kezelé-re vonatkozé 
szolgéltatésok (pl. Summon, 360 Link) esetén az 
Ugyfél minden jogot, cimet is érdekeltséget fenntart 
a Szolgéltatésnak megadott, az Ugyféllei 
kapcsolatos adatok vonatkozéséban (ilyenek 
példélul, de nem kizérélag, az Ugyfél éltal Iétrehozott 
metaadatok, bibliogréfiai informéciék, élloményi is 
terjesztési adatok), is engedélyt ad a Protest 
sz8m8ra, bogy ezeket az adatokat feldolgozatlan 
forméiban, a Szolg8ltat8s mtikbdsenek is 
fejlesztésének korléitozott céljaira felhasznétlja. Az 
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relating to the identity of specific users shall not be 
provided to any third party without Customer's 
permission. Provided that such access, use, and/or 
sharing does not violate an express provision of this 
Agreement, Customer and its Authorized Users are 
permitted to: (a) access the Service and information 
derived from the Service in order to discover, 
manage and provide access to library resources 
owned or licensed by Customer, (b) create, store 
and retain any reports and lists delivered by the 
Service, (c) share data about Customer's own 
library holdings that is retrieved from such Service 
with third party applications, so long as prior written 
notice is provided to ProQuest and all pricing 
information is kept confidential to the fullest extent 
permitted by applicable law, and (d) display 
metadata, bibliographic and holdings information in 
the library catalog available on Customers library 
website. 

ilyen adatok kizarOlag Osszesitett form8ban adhatOk 
8t harmadik feleknek. Az egyes felhasznlOk 
személyazonossag8ra vonatkozO informaciOkat 
tartalmazO feldolgozatlan hasznalati adatok az 
Ugyfél engedélye nélklil nem adhaték it harmadik 
feleknek. Feltéve, bogy az ilyen hozzéférés, 
hasznélat éslvagy megosztés a Helen Megéllapodés 
egyetlen kifejezett rendelkezését sem sérti, az 
Ugyfél is Engedélyezett felhasznéléi: (a) az Ugyfél 
tulajdonéban éllé Nagy éltala engedélyezett kényvtéri 
forrésok keresése, kezelése és az ezekhez vale 
hozzéférés biztositésa céljébél elérhetik a 
Szolgéltatést is a Szolgéltatésban talélhaté 
informéciékat, (b) létrehozhatjék, varmint térolhatjék 
is megtarthatjék a Szolgéltatésban elérheté bérmely 
jelentést és Iistét, (0) adatokat oszthatnak me az 
Ugyfél sajét, az ilyen Szolgéltatéson keresztfnl kuls6 
felek alkalmazésai segitségével Iehivott kiinyvtéri 
élloményérél, amennyiben a ProQuestet err6l eliiire, 
irésban értesitik, is azzal a feltétellel, bogy az 
érakra vonatkozé minden informéciét a vonatkozfa 
tértvények éltal Iehetiivé terr Iegteljesebb mértékben 
bizalmasan kezelik, és (d) metaadatokat, varmint 
bibliogréfiai is élloményi adatokat jelenithetnek me 
az Ugyfél kényvtéri weboldalén elérheté kényvtéri 
katalégusban. 

6. Libras Cataloq Enrichment Service. For library 
catalog enrichment Services (e.g., Syndetics), 
Customer may use the enrichment elements for the 
sole purpose of augmenting Customer's own library 
OPAC or website. Customer may not convert 
Service metadata records into MARC format, nor 
distribute or display the enrichment elements in any 
third party applications, catalogs or websites. 

6. Kénwtéri katal6qus»feilesztési szolqéitatés A 
kénwtéri katalégus-fejlesztési szolgéltatésok 
esetében (pl. Syndetics) az Ugyfél sajét nyilvénos 
hozzéférésii kataiégusénak Nagy weboldalénak 
kiegészitésére felhasznélhatja a fejiesztési 
element. Az Ugyfél nem alakithatja it a 
Szolgéltatés metaadatait MARC-formétumra, is 
harmadik felek alkalmazésaiban, katalégusaiban 
vagy weboldalain nem terjesztheti Nagy jelenitheti 
me a fejlesztési element. 

7. Purchased Content. For perpetual archive licenses 
("PAL") (as specified on the ProQuest Websites or 
Order Form), Customer pays a one-time fee for a 
perpetual license to the designated materials (the 
"Purchased Content"), and an annual "Continuing 
Service Fee." 

7. Meqvélsérolt tartalmak. A Iejérat nélkuli archivum- 
Iicencek esetében (,,PAL") (a ProQuest weboldalain 
vagy Megrendelélapjén talélhaté meghatérozésok 
szerint) az Ugyfél a kijeliilt anyagokra vonatkozé 
lejérat nélkiili licencért (a tovébbiakban: megvésérolt 
tartalmak) egyszeri diktat, varmint Ives ,,Folyamatos 
szolgéltatési diktat" fizet. 

a. Perpetual License. The License to 
Purchased Content and any updates 
Customer receives is perpetual, and 
may only be revoked if Customer 
materially breaches this Agreement, or 
if the licensed materials contain errors 
or could be subject to an infringement 
or other adverse claim by a third party. 

a. Leiérat nélkiili Iicenc A Megvésérolt 
tartalmakra vonatkozé Iicencnek is az 
Ugyfélnek biztositott frissitéseknek 
nincsen lejérati ideate. Ezek csak abban 
az esetben visszavonhaték, ha az 
Ugyfél lényegileg megszegi a jelene 
Megéllapodés feltételeit, illelve ha az 
anyagok hibét tartalmaznak, Nagy ha 
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Ugyfél 

egy harmadik fol szerziidesszegesi I 
mis amadO jellegti kélrigenyt niL:ljthat 
be az anyagok vonatkozaséban . 

b. Continuing Services. In consideration 
of the Continuing Service Fee, 
ProQuest will provide Customer and 
its Authorized Users with online 
access to the Purchased Content, plus 
any included updates, on a proprietary 
platform designed to enhance I-I 
research experience (a "Protest 
Platform"). Protest will maintain 
systems and technology that help 
Customer comply with use restrictions 
and security standards required by 
ProQuest's licensors. 

b. Folyamatos szolg8ltat8s A Folyamatos 
szolgélltatasi dijért a ProQuest az 
Ugyfél is Engedélyezett felhasznéllOi 
sz8m8ra online hozzélferést biztosit a 
Megvésérolt tartalmakhoz is a dijban 
foglalt frissitésekhez, sajét, a kutatés 
megkOnnyitésére tervezett platformjén 
(a Iovébbiakban: ProQuest platform), A 
ProQuest olaf rendszereket is 
technolOgiékat biztosit, amelyek 
IehetOvé teszik, bogy az Ugyfél 
megfelelhessen a Protest IicencadOi 
éltal elvért felhasznélési 
kor!éltozésoknak és biztonségi 
kOvetelményeknek. 

C. 

u 

File Delivery. if Customer loses the 
ability to access its Purchased Content 
online through ProQuest (e.g., if 
ProQuest discontinues online access 
services), or if the Purchased Content 
is otherwise eligible for local loading, 
Customer may obtain digital copies 
upon certifying that it will secure and 
restrict use of the Purchased Content 
as contemplated under this 
Agreement, using systems and 
technology at least as protective as 
Protest's. in the case of Audio, any 
local access must be restricted by 
DRM and be limited to one (1) 
simultaneous user (unless the 
Customer tr necessary 
playbacks an makes royalty 
payments to copyright ers for 
mechanical and performance rights). 
All use of the materials delivered 
continue to be subject to this 
Agreement. File transfer costs, if any, 
are Customers responsibility. 

c. A féilok biztositésa Ha az nem 
képes olérni a megvésérolt tartalmakat 
online, a ProQuesten keresztill (pl.ha a 
ProQuest megszUnteti az online 
hozzéférési szolgéltatést), Nagy ha 
engedélyezettt a megvésérolt taNalmak 
helyi térolésa, az Ugyfél ezekbél 
digitalis mésolatot kaphat, amennyiben 
igazolja, bogy a megvésérolt 
tartalmakat a jelen Megéilapodésnak 
megfelel6 radon biztonségosan térolja 
is hasznélatukat korlétozza, és ehhez 
olyan rendszereket is technolégiét 
hasznél, amelyek Iegaiébb annyira 
biztonségosak, mint a ProQuesté. A 
hangféjknk esetében a helyi 
hozzéférést digitalis jogkezelésnek 
(DRM) bell korlétoznia, is egyszerre 
egy (1) feihasznéléra bell koriétozédnia 
(kivéve, ha az Ugyfél nyomon k6veti a 
megfeielii lejétszésokat is mechanikai 
is eléadési jogokért jogdijat fazet a 
szelzdi jog tutajdonosétnak). A 
megkapctt anyagok barmilyen 
hasznalatara tovélbbra is a jelen 
Megéullapcdés feltételei vonatkoznak. 
A féjlok tovatgbitasénak esetleges 
koltségei az Ugyfetet terhelik. 

d. Locally Loaded Purchased Content - 
Data Mining. Subject to any content- 
specific restrictions, Customer and its 
Authorized Users may extract and 
compile data from locally-loaded 

d. Helyileq betdltOtt meqvasarolttartalmak 
:__ _ adatb8ny8szat Az Ugyiél is 
Engedétyezett felhasznalOi a 
megv8sérolt tartalmak helyileg betdltott 
mélsolataibOl adatokat vcnhatnak is 
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copies of the Purchased Content 
solely for Customer's teaching, 
learning, and research purposes. 

gydjthetnek ki, as adott tartalomra 
vonatkozO korlértozasok 
tigyelembevetelevel, kizarOlag az 
Ugyfél tanitasi, tanul8si es kutatési 
celjaira. 

t 

8. Acquisition Models. For certain Services, Customer 
may elect to have user activity trigger the purchase 
of content. Purchase preferences and Service 
eligibility for these models are described on the 
ProQuest Websites. Examples of these types of 
purchase models include Patron Driven Acquisition 
(PDA), Demand Driven uisition (DDA), 
Evidencel Based Acquisition, Access-To-Own 
(ATO), and Build By Choice. 

8. Beszerzési modellek Egyes Szolgérltatasok esetén 
az Ugyfel Ugy ddnthet, bogy a felhasznélOi 
tevekenyseg a tartalom megvésérléset 
eredményezze. A véisérlési preierenciélk Ieirésa is 
az egyes Szolgéltatésok alkalmassénga ezekre a 
modellekre a ProQuest weboldalain taléihatO me .  
Ilyen tipusu' vésériési modellek peldézul a 
FelhasznélO éltal vezerelt beszerzes (Patron Driven 
Acquisition I PDA), az I n y  éltal vezérelt beszerzés 
(Demand Driven Acquisition l DDA), a 
BizonyitékalapU beszerzes (Evidenced Based 
Acquisition), az Elérés éltal torténd beszeizes 
(Access-To-Own IATO), és a Vélasztés alapjén 
t6rten6 fjsszeéllités (Build By Choice). 

9. Analytics. Some Services contain library collection 
analysis capabilities related to library holdings, or 
functionality that allows Authorized Users to create 
reports, lists, or alerts. Customer and Authorized 
Users may create, download, store and retain any 
such analytics or lists delivered by the Service. 
ProQuest may use library holdings and other 
information in the Service for comparison and 
metrics purposes and in order to better understand 
the customers' needs. al 

9. Analitika. Egyes Szolgéltatésok a kOnyvtérakhoz 
kapcsolOdO kdnyvtéri élloményt elemz6 funkciOval is 
rendelkeznek, illeive olyan funkciékkal, amelyek 
segitségével a Engedélyezeit felhasznéiék 
jelentéseket, Iistékat Nagy értesitéseket hozhatnak 
l'tre. Az Ugyfelek és Engedélyezett felhasznéléik 
Iétrehozhatjék, varmint térolhatiék is megtarthatjék 
a Szolgéltatésban elérheté bérmely jelentést is 
Iistét. A ProQuest 6sszehason .lissi vag_y metrikai 
célokra, valami az Ugyféligények alaposabb 
megismerésére felhasznélhatja 1 Eoigéltatés 
kényvtéri élloménnyal kapcsolatos is mis 
informéciéit. 

10, Restrictions. Except as expressly permitted above, 
Customer and its Authorized Users shall not: 

10. Korlétozésok A fens, kifejezetten engedélyezett 
esetek kivételéve az Ugyfél is Engedélyezett 
felhasznélléi széméra tiles: 

a) Translate, reverse engineer, disassemble, 
decompile, discover, or modify ProQuest's 
software, 

a) a ProQuest szoftverének Ieforditésa, 
visszafejtése, szétszedése, dekompilélésa, 
kutatésa Nagy médositésa, 

b) Remove any copyright and other 
proprietary notices placed upon the 
Service or any materials retrieved from the 
Service by Protest or its licensors, 

b) a Szolgéltatésra, illetve a Protest Nagy 
licencadéi éltal a Szolgéltatésban 
megszelzett mis anyagokra vonatkozé 
szerzfii jogvédelem is mus tulajdonosi 
jeliilések eltévolitésa, 

c) Circumvent any use limitation or protection 
device contained in or placed upon the 
Service or any materials retrieved from the 
Service, 

c) bérmilyen hasznélati korlétozés, illetve a 
Szolgé ltatés, Nagy a Szolgéltatés 
segitségével elbert anyagok részét képezé, 
vagy azokra alkalmazoll védelmi eszkijz 
megkeriliése, 

d) Perform penetration tests or use the 
Service to execute denial of sen/ice 
attacks, 

d) behatolési vizsgélatok végzése Nagy a 
Szolgéltatés hasznélata szolgéltatés- 
megtagadési témadésok inditésélhoz, 
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e) Perform automated searches against 
Protest's systems (except for non- 
burdensome federated search services), 
including automated "bots," link checkers 
or other scripts , 

jogait 

e) automatizéit keresés végzése a Protest 
rendszerében (kivéve a nem megterhelfj 
sziivetségi keresési szolgéltatésokat). Ide 
tartoznak az automatizélt ,,book", 
hivatkozéselleniilzék is mis szkriptek, 

f) Provide access to or use of the Services by 
or for the benefit of any unauthorized 
school, library, organization, or user, 

1) a Szolgéitatéshoz vale hozzéférés Nagy 
hasznélaténak biztositésa bérmilyen, 
engedéllyel nem rendelkezii iskola, 
kénwér, szenfezet vary felhasznélé 
szamara Nagy ]8V3f3, 

g) Publish, broadcast, sell, use or provide 
access to the Service_0.r aqy materials 
retrieved from the Service in any manner 
that will infringe the copyright or other 
proprietary rights of ProOuest br its 
licensors, 

Q) a Szolgéltatéls Nagy a Szolgéltatés 
segitségévei szerzett bérmilyen anya 
publikélésa, nyilvénosségra hozatala, 
eladésa, hasznélata Nagy elérésének 
biztositésa bérmilyen radon, am a 
ProQuest is Iicencadérinak szerzéi Nagy 

tulajdonosi sérti, 
h) Use the Service to create products or 

perform services which compete or 
interfere with those of ProQuest or its 
licensors, 

h) a Szolgéltatés hasznélata olyan termékek 
készitésére Nagy szolgéltatésok 
teljesitésére, amelyek a ProQuest Nagy 
Iicencadbi termékeinek Nagy 
szolgéltatésainak versenytérsai, 

i) Text mine, data mine or harvest metadata 
from the Service, 

i) a széveg bényészat, adatbényészat, Nagy 
metaadatok begyiijtése a Szolgéltatésbél, 

D Communicate or redistribute materials 
retrieved from the Service, or 

i) a Szolgéltatésbfni szerzett anyagok kézlése 
vagy terjesztése, is 

k) Download all or parts of the Service in a 
systematic or regular manner or so as to 
create a collection of materials comprising 
all or a material subset of the Service, in 
any form. 

k) a Szolgéltatés részeinek Nagy teljes 
egészének Ietfiltése rendszeres Nagy 
szisztematikus radon, illetve a 
Szolgéltatésban talélhati) anyagok 
egészéb6l vagy egy részébél élllé» 
anyaggyfljtemény bérmilyen forméban 
t6r1én6 Iétrehozélsénak céljélbél. 

l) Store any information on the Service that 
violates applicable law or the rights of any 
third party. 

l) a vonatkozé tijwényeket megszegii Nagy 
hanmadik felek jogait sért6 informéciék 
térolésa a Szolgéltatésban. 
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