DIGITÁLIS TUDÁSTÁR
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezetés
A Digitális Tudástár szolgáltatás (a „Szolgáltatás”) célja, hogy a weboldalán, honlapján
(https://digitalistudastar.ajtk.hu) regisztráló felhasználó, előfizető (a „Felhasználó”) ingyenesen valamint előfizetéssel egyaránt - elérhesse az Antall József Politika- és
Társadalomtudományi Tudásközpont (az „AJTK”) munkatársai, illetve partnerintézeteinek
munkatársai által készített szakmai kiadványokat, tanulmányokat, audiovizuális
segédanyagokat.
Az előfizetéssel rendelkező Felhasználó az ingyenesen elérhető kiadványok mellett további
tanulmányokat, kiadványokat, audiovizuális segédanyagokat érhet el elektronikus formában.
Az oldalon megvásárolható kiadványok, tanulmányok, audiovizuális segédanyagok a politikaés társadalomtudományok, azon belül is a kül-és biztonságpolitika területeit kívánják felölelni,
és az elérhető kínálat többek között az AJTK által készített, negyedévente megjelenő Fókuszban
c. tudományos kiadványt is magukban foglalja.
A honlapon történő regisztrációt követően a Felhasználó a kiválasztott és megvásárolt
kiadványokat az alábbi feltételek szerint, pdf formátumban tölthetik le.

I. Értelmező rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben akár nagy kezdőbetűvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi
jelentéssel bírnak.
AJTK:
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
A Szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Királyfürdő utca 4.
Nyilvántartási szám: 01-01-0010962
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18024681-2-43
Telefon: +36 20 310 8776
E-mail: ajtk@ajtk.hu
Adatfeldolgozó:
Az Adatkezelő által megbízott harmadik fél, aki az Adatkezelő megbízásából, az ő utasításai
szerint adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el. Az Adatfeldolgozókról az AJTK részletes
tájékoztatást nyújt a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatójában, amely az AJTK
weboldalain
érhető
el
(https://digitalistudastar.ajtk.hu/
/api/v1/companies/353/files/1166708/download).
Adatkezelő:

Az AJTK, a Felhasználók adatait kezeli a jelen ÁSZF-ben meghatározottak alapján létrejövő
szerződés teljesítésével összefüggésben vagy új szerződés, szerződésmódosítás megkötése
érdekében.
Adminisztrátor:
Weboldal üzemeltetéséért felelős személy, szervezet.
Előfizetői fiókkal rendelkező: olyan regisztrált ügyfél, aki rendelkezik aktív előfizetéssel
Előfizetés nélküli fiókkal rendelkező: – még nem volt előfizetése - olyan regisztrációval
rendelkező ügyfél, aki regisztrált, azonban már nem, vagy még nem rendelkezik előfizetéssel.
Ügyfél / Megrendelő / Előfizető:
Természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit az AJTK
weboldalán történt regisztráció és/vagy előfizetés, megrendelés alapján az AJTK
nyilvántartásba vesz és nyilvántart – regisztráció, előfizetés vagy bármely más érvényes jogcím
alapján.
Előfizető az is, aki nem szerepel ugyan az AJTK nyilvántartásában, de bármely érvényes jogcím
alapján használati jogosultsággal rendelkezik, feltéve, hogy a nyilvántartás hiányáról való
tudomásszerzését követő 15 napon belül használati jogosultságának igazolásával egyidejűleg
az AJTK-nál kezdeményezte adatai nyilvántartásba vételét.
Előfizetés, illetve Előfizetési Időszak:
Azon időszak, amelyre a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént.
Előfizetés-csomag:
Az AJTK egyedileg összeállított kiadványcsomag, amely az AJTK weboldalán vagy az AJTK
által kiküldött árajánlatban feltüntetett áron, formátumokban és rendszerességgel jelenik meg,
illetőleg hozzáférhető. Az Előfizetés-csomag esetén feltüntetett árak csak a teljes
kiadványcsomag megvásárlása esetén érvényesek, a csomag elemei külön-külön az AJTK
weboldalán feltüntetett árakon vásárolhatók meg. Előfizetés-csomag részét olyan termékek is
képezhetik, amelyek nem részei az AJTK saját produktumainak Ezeket a termékeket az
Előfizetésről kiállított számlán az AJTK minden esetben a beszerzési árral azonos ellenértékkel
tünteti fel.
Előfizetési Díj:
A Szolgáltatás igénybevételének biztosításáért az AJTK-nak fizetendő díj, amely az AJTK
bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek.
Hiányzó felhasználási engedély:
A weboldal használata során a regisztrált Felhasználó számára megjelenő figyelmeztetés az
Előfizetői Szerződés keretében a felhasználó számára nem elérhető tartalmakra kattintáskor,
amit az AJTK naplóz.
Üzleti titok:

Az AJTK gazdasági és egyéb tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az
érintett tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
Üzleti titok különösen, minden olyan, nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt,
bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek,
vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek a felek működésével,
tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel (például
kedvezményekkel) kapcsolatos információk, adatok és iratok, valamint az ügyfeleikre
vonatkozó információk, adatok és iratok, továbbá egymás ügyfeleinek listája. Az üzleti titok
csak a másik fél kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra, illetve
közölhető harmadik személlyel. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra
alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési
ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a
jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy
hozzák nyilvánosságra.

II. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
1. A regisztráció, illetve vásárlás, előfizetés során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a weboldal
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) feltételeit, amit a regisztráció valamint az előfizetés során
kitöltendő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek
elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az AJTK, azaz a weboldal
üzemeltetője és Felhasználó között.
2. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
weboldal regisztrációhoz kötött, illetve előfizetésen alapuló szolgáltatásait. Nem regisztrálhat
és nem küldhet megrendelést sem.

III. Szerződés létrejötte
1. A regisztrációra irányuló szerződés a felek között a Felhasználó általi regisztráció az AJTK
általi visszaigazolásával jön létre.
2. Az AJTK weboldalán tanulmányok, kiadványok, audiovizuális segédanyagok díjfizetés
ellenében történő megvásárlása elektronikus úton leadott regisztrációs és megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3. A Felek között az előfizetésre, azaz a kiadványok, tanulmányok, audiovizuális segédanyagok
megvásárlására irányuló szerződés a megrendelésnek, előfizetésnek az AJTK általi
visszaigazolásával jön létre.
4. Az AJTK kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály
vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben
a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.
5. A szerződések létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla
igazolják, amelyeket az AJTK a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban
meghatározott határidő elteltéig őriz.
6. A kitöltött regisztrációs, megrendelési, előfizetői űrlapokat az AJTK elektronikusan tárolja
jelszóval védett felületen, amelyhez kizárólag az Adminisztrátor valamint a konkrét
Felhasználó fér hozzá.
7. A regisztráció és az előfizetés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és
valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Az AJTK kizár mindenfajta felelősséget,
amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával
összefüggésben merül fel.

IV. Szakmai üzemeltető és a Webfejlesztő
1. A https://digitalistudastar.ajtk.hu/hu online weboldalt az AJTK üzemelteti.
2. A https://digitalistudastar.ajtk.hu/hu online weboldal fejlesztését, működtetését a WP Online
Magyarország Kft. végzi.
Cégneve: WP Online Magyarország Kft.
Székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. D. lház. 2. em. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-967529
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23480403-2-43

V. A Szolgáltatás igénybevétele, előfizetés és regisztráció menete
1. Regisztráció
1.1. A Felhasználó regisztrálni a https://digitalistudastar.ajtk.hu/hu oldalon tud. Az oldalon
regisztrált felhasználók az oldalon megtalálható valamennyi ingyenes kiadványt, tanulmányt
megtekinthetik, letölthetik.
1.2. Regisztráció során megadandó adatok:




Titulus (kötelező)
Vezetéknév (kötelező)
Keresztnév (kötelező)







Születési dátum (opcionális)
Email cím (kötelező)
Intézmény (kötelező)
Pozíció (kötelező)
Jelszó

2. Előfizetés, Megrendelés
2.1. A megrendelés feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja
a regisztráció, már regisztrált Felhasználók esetén a belépés lehetőségét.
2.2. A megrendelt termékről az AJTK visszaigazolást küld a Felhasználó regisztrált e-mail
címére.
2.3. Megrendelés esetén az érvényes rendelés feltétele a honlapon történő regisztráció és a
rendelés jogszerű lebonyolításához szükséges személyes és számlázási adatok megadása.
Megrendelés, előfizetés során megadandó adatok:
Személyes adatok:
 Név (kötelező)
 E-mail cím (kötelező)
 Telefonszám (kötelező)
 Cím (Helység; utca, házszám; irányítószám) (kötelező)
Számlázási adatok:
 Számlázási név/Cégnév (kötelező)
 Számlázási cím (kötelező)
 Adószám (cég esetén, kötelező)
2.4. A megrendelések leadása elektronikusan lehetséges. Az elektronikus megrendelés a
digitalistudastar.ajtk.hu internetes oldalon lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben
leadott rendeléseket az AJTK nem fogad el.
2.5. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül,
melynek tartalmát az AJTK archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A
szerződés nyelve magyar.
2.6. A termék a megrendelés és fizetés után azonnal a megrendelő Felhasználó rendelkezésére
áll. A Felhasználó a megrendelt terméket, kiadványt az átutalást, vagy a bankkártyás fizetést,
az AJTK részére történő vételár jóváírását követően azonnal letöltheti, melyről az AJTK
értesítő e-mailt küld.
2.7. A megvásárolt kiadványok kizárólag elektronikusan érhetők el pdf formátumban, melyet a
Felhasználó saját felületén bármikor elérhet és regisztrált fiókja fennállása alatt korlátozás
nélkül letölthet.
2.8. Az AJTK-nál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a Felhasználó a letöltési
gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

2.9. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv, kiadvány
letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen pontban fentebb
foglaltak az irányadók.
2.10. Az AJTK megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek.
VI. Díj fizetése
1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját az AJTK weboldalán (digitalistudastar.ajtk.hu)
közzéteszi, melynek alapján a Felhasználó díjfizetésre köteles az AJTK által kiállított és a
Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikus úton megküldött számla ellenében.
2. Az AJTK a Felhasználó részére elektronikus levélben, az ellenérték bankszámlán történő
kézhezvételét követően küldi meg a termék(ek) vásárlásáról szóló számlát.
3. A díj megfizetésére a Felhasználó – a Szolgáltatás tényleges felhasználójától függetlenül –
köteles.
4. Az AJTK a számla ellenértékének pénzügyi teljesítése után a szolgáltatást elérhetővé teszi a
Felhasználó számára az V.2. pontban meghatározottak szerint. Az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésének értelmében az AJTK a teljesítés
időpontjának a számla teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.
5. A termékek ellenértéke bankkártyás fizetéssel vagy az ellenérték az AJTK pénzintézeti
számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító feltüntetésével, illetve –
PayPalon keresztül is rendezhető. Az AJTK által megadott eladási árak magyar forintban (HUF
értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden
esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.
VII. Egyéb rendelkezések
1. Az AJTK a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas
adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból
gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. Az AJTK rendszere a
Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók
által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
2. Az AJTK jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,
amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,
egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az AJTK nem köteles ellenőrizni, hogy
a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott
adatok valósak, illetőleg helytállóak.

3. A Felhasználó a fenti VII.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult
visszavonni. Ebben az esetben az AJTK a visszavonást követően a Felhasználó részére több
hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a
hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
4. Felhasználási jogosultság, szerzői jogok
4.1. Minden jog fenntartva. A jelen weboldalon feltüntetett kiadványok, tanulmányok és egyéb
felületek az AJTK, azaz a Szolgáltató tulajdonát képezik.
4.2. A Szolgáltató ezen elektronikus tanulmányok, kiadványoknak nem kizárólagos, határozott
vagy határozatlan időtartamú, és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti használati jogot
enged át, és egyúttal fenntart minden jogot. A letöltéssel a Felhasználó az e-könyvön,
kiadványon, audiovizuális segédanyagon az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot
szerez. A Felhasználó a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv, vagy hasonló
dokumentum olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép,
mobiltelefon, e-könyv olvasó, a továbbiakban: „eszköz”) jogosult használni azzal, hogy
a magánszemély Felhasználó (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra
vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy
eszközön használhatja, míg a nem magánszemély Felhasználó a terméket egy saját
eszközére töltheti le és ezen az eszközön használhatja.
4.3. A használat kizárólag a megrendelésre vonatkozó ÁSZF-ben foglalt jogosultság alapján
történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az abban, illetve a jelen ÁSZF-ben rögzített
jogosultságon túlterjeszkedik.
4.4. A Szolgáltatáshoz csak egy használó jogosult hozzáférni. Használata több eszközön
egyidejűleg, több használó közt megosztva nem megengedett.
4.5. Az AJTK minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot
fenntart.
4.6. Az AJTK kiadványai, tanulmányai, a weboldalon rendelkezésre bocsátott valamennyi
tartalom a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi
tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt állnak.
A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott a weboldalon szereplő
kiadványokra, tanulmányokra vonatkoznak, annak részei nem különíthetők el több
számítógépen történő használat céljából.
4.7. Az AJTK weboldalán szereplő valamennyi tanulmányt, kiadványt, vagy audiovizuális
segédanyagot egészben vagy annak részleteit tilos reprodukálni, nyilvánosan bemutatni,
részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó weboldalakra felölteni, bármely formában
vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül közölni.

4.8. Az AJTK kiadványait, tanulmányait, audiovizuális segédanyagait tilos:
 harmadik személynek használatba adni
 kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
 más egyéb módon továbbhasznosítani,
 másolni, egyéb módon sokszorosítani/többszörözni,
 oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.
4.9. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben
vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen
szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
4.10. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen
visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék,
szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az aki a
jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult teljes
kártérítéssel tartozik.
5. Jogfenntartás
Az AJTK fenntartja a jogot weboldalon szereplő tanulmányok, kiadványok, audiovizuális
segédanyagok bárminemű módosítására. Az AJTK fenntartja az ármódosítás jogát.
6. Felelősség kizárása
Az AJTK kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Szolgáltatás részét képező
kiadvány, tanulmány, audiovizuális segédanyag, elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem
jogszerű felhasználásából ered. A kiadványok, tanulmányok, audiovizuális segédanyagok és
azok tartalma nem tekinthető személyre szabott tanácsadásnak.
7. Adatvédelem
A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a
weboldalon
található
adatkezelési
tájékoztatóban
(https://digitalistudastar.ajtk.hu//api/v1/companies/353/files/1166708/download)
meghatározott célokra használja fel. A Szolgáltató ezen adatok kezelésekor a mindenkor
érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt.
Bankkártyás fizetés esetén a felhasználó a szolgáltatás ilyen módú kiegyenlítése esetén
hozzájárul, hogy személyes adatai az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó felé átadásra
kerülnek:
„Tudomásul veszem, hogy az Antall József Politikai és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 2.) adatkezelő által a
digitalistudastar.ajtk.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adataim átadásra kerülnek
az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19), mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Név, email cím, telefonszám, számlázási
cím adatok].

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff ”.
8. A panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a digitalistudastar@ajtk.hu címen,
valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (20)310 8776os
telefonszámon munkaidőben 9:00-17:30 között.
9. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az AJTK honlapján elérhető, mindenkor érvényes
Adatkezelési Tájékoztató
10. A jelen ÁSZF rendelkezései 2021. március 22. napjától hatályosak.

