Megrendelés száma:

Archívum és tartalomkereskedelmi Igazgatóság

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Tel.: +36 1 759 5135
Fax: +36 1 428-0222
e-mail: tartalomertekesites@mtva.hu

MEGRENDELÉS
Teljes név:
Székhely
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
adószám:
számlavezető pénzintézet:
számlaszám:
postai cím:
számla postázási cím
képviseli:
kapcsolattartó neve, beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma, fax-száma:
Kapcsolattartó E-mail címe:
(a továbbiakban: Megrendelő),

MEGRENDELI A SZOLGÁLTATÓTÓL
név:
székhely:
postai cím:
számlavezető pénzintézet:
számlaszám:
közösségi adószám:
adószám:

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
1016 Budapest, Naphegy tér 1.
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
ERSTE Bank Zrt.
11600006-00000000-46859459
HU 18091715
18091715-4-41

(a továbbiakban: Szolgáltató)

A Magyar Közélet Kézikönyve online szolgáltatását 2013. .........................hó 1-től határozatlan időre.
Megrendelő nyilatkozza és szavatolja, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját feladatkörében, saját tájékozódása
céljára használja fel.
Szolgáltatás

Éves előfizetési díj

megnevezése/részletezése
Magyar Közélet Kézikönyve online
BEV0000146

25 000 Ft + Áfa

A megrendelés és a feltüntetett előfizetési díjak egy (1) felhasználóra vonatkoznak.
Felhasználó neve, beosztása, elérhetősége:

Látta Megrendelő részéről:

Látta Szolgáltató részéről:

_________________________

___________________________
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A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. TARTALOM ÉS ANNAK FELHASZNÁLÁSA
1.1. A hírszolgáltatást alkotó valamennyi hír és egyéb szöveges anyag (a továbbiakban: Tartalom) vagy a
közszolgálati médiavagyon részét képezi, melyre vonatkozóan a tulajdonosi jogok és kötelezettségek,
valamint a szerzői vagyoni jogok összessége a Szolgáltatót illeti meg, vagy rendelkezik a jogtulajdonos
engedélyével a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatásban történő felhasználáshoz.
1.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tartalom tekintetében a Szolgáltatót a szellemi alkotások védelmére
vonatkozó jogvédelem illeti meg, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy
a) azokat harmadik fél számára semmilyen formában, sem papíron, sem mágneses adathordozón, sem pedig
jelátvitel formájában nem adja át, és még alkalmilag sem teszi hozzáférhetővé;
b) a Tartalomból adatbázist nem épít;
c) a MTVA adatbázisát saját vagy harmadik fél rendszerébe nem tölti át;
d) harmadik félnek az adatbázishoz való hozzáférését még alkalmilag sem teszi lehetővé.
1.3. Amennyiben Megrendelő a Tartalmat vagy az abból nyert információkat bármilyen eszközzel (pl. média,
belső hálózati- weboldali felhasználás, nyomtatott sajtó, stb.) a nyilvánosság felé közvetíteni kívánja, a
felhasználásról a Szolgáltatóval külön megállapodást köteles kötni.
1.4. A felhasználók megrendelésben megjelölt számának bővítése kizárólag erre vonatkozó, a Szolgáltatóval
kötött szerződéses megállapodás esetén lehetséges.
2. FIZETÉSI FELTÉTELEK
2.1. Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! Az ÁFA-fizetés szempontjából teljesítésnek az
ellenérték megtérítésének esedékessége számít.
2.2. Forintban meghatározott díjtételek devizában történő fizetése esetén az előfizetési díj a MNB által a
számla kibocsátásának időpontjában közzétett deviza középárfolyam figyelembevételével számítandó.
2.3. Szolgáltató a szolgáltatások előfizetési díjait a megjelölt időszakra előre számlázza.
2.4. A Szolgáltató által kiállított számla 10 nappal a számla kelte után esedékes. Teljesítésnek az esedékes
díjtétel Szolgáltató számlájára történő megérkezése minősül.
2.5. Megrendelő az esedékes díjat banki átutalás útján vállalja megfizetni Szolgáltatónak forint-átutalás esetén
az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-46859459 számú számlájára.
2.6. A számla késedelmes kiegyenlítése a késedelembe esés napjától a Polgári törvénykönyv 301/A § (2)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetését vonja maga után. Késedelmes fizetés
esetén továbbá Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali leállítására. A szolgáltatást Szolgáltató csak a
bankszámlájára beérkezett előfizetési díj mértékéig köteles biztosítani.
2.7. Szolgáltató a megrendelt hírszolgáltatást csak az ellenérték beérkezése után biztosítja. Amennyiben ez a
következő díjfizetés esedékességéig nem történik meg, Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni vagy azt
felmondani.
2.8. Határozatlan idejű szerződés esetén a Szolgáltató minden év decemberében tájékoztatja a Megrendelőt a

Látta Megrendelő részéről:

Látta Szolgáltató részéről:

_________________________

___________________________
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következő évben érvényes előfizetési díjakról.
2.9. Határozatlan idejű szerződés esetén a Szolgáltató az új díjakat a következő esedékes számlázástól
érvényesíti a Megrendelő felé.
3. KÁRFELELŐSSÉG
3.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre olyan veszteségek vagy károk
miatt, amelyek a Tartalomban lévő tévedés, hiányosság vagy pontatlanság, illetve a Tartalom félreértése,
téves értelmezése vagy nem szakszerű felhasználása következtében Megrendelőt érik.
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1. A Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása vagy teljesítése a felek között szerződési kötelmet hoz
létre az adott esemény napjától kezdődő hatállyal.
4.2. A határozott idejű szerződés felmondására nincs lehetőség; ez alól azonban kivétel, ha a Szolgáltatónál a
megrendelt szolgáltatás megszűnik. Ez esetben a Szolgáltató a megszűnést megelőző 30 nappal korábban
köteles erről a Megrendelőt írásban értesíteni.
4.4. A határozatlan idejű szerződést a Szolgáltató mindaddig folyamatosnak és érvényesnek tekinti, amíg a
Megrendelő azt írásban fel nem mondja. A határozatlan idejű szerződést a Megrendelő bármikor jogosult
írásban felmondani, a felmondás azonban a pénzügyileg már teljesített előfizetési időszakra nem
vonatkozhat. Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási idővel írásban jogosult
felmondani.
4.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény
(Polgári Törvénykönyv), a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
A fentiekben foglaltakat megértettem és elfogadom.

..............................................................
Dátum

..............................................................
Cégszerű aláírás

Kérjük a megrendelőlapot a következő címre vagy faxszámra küldeni:
MTVA Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság, Tartalomértékesítés
1037 Budapest, Kunigunda út 64, fax: (06-1) 428 0222
További információ: Tel.: (06-1) 759 5135

Látta Megrendelő részéről:

Látta Szolgáltató részéről:

_________________________

___________________________
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