DR. SÉLLEI IMRE
elnök
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara

Tisztelt Elnök úr!
A Wolters Kluwer Kft. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tagjai számára jogi és
céginformációs adatbázis-hozzáférés kapcsán az alábbi ajánlatot teszi. Célunk, hogy a kamarai tagok
számára a Jogtár tartalmi minőségét biztosítsuk egy új, online felületen.

I. A megajánlott szolgáltatás neve
Kamarai Jogtár Céginfóval

II. Tartalmi kör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Változásfigyeltetés szolgáltatás (jogszabályok, tárgyszavak, jogterületek változásainak
figyeltetése a csatolt leírás szerint)
Magyar jogszabályok
Közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei
Bírósági döntések: BH, EBH, elvi bírósági határozatok és döntések, jogegységi határozatok,
kollégiumi állásfoglalások és vélemények, elvi döntések és irányelvek
Alkotmánybírósági határozatok és végzések
300 darab szerkeszthető iratminta
26 darab Jogtár kommentár
Elektronikus nyomtatványkitöltő Cégeditor program
Törvényjavaslatok
Törvényhozás
Vita
Corpus Juris Hungarici
Magyar bibliográfia
Céginfó Alap modul (egyszerű és összetett keresés, cégkivonat és cégmásolat,
listaműveletek, adatexport, cégtörténet, céghez kapcsolódó cikkek)

III. Funkciók
A megajánlott adatbázis szolgáltatás az alábbi, legfontosabb funkciókkal bír:
• Gyorskereső
• egy joganyag kikeresése
• tárgyszavak keresése (önálló funkció)
• paragrafus-kereső
• kijelölt szöveg vágólapra másolása
• jogszabályok vagy döntések teljes szövegét vagy egy részének kinyomtatása
• dokumentum tárgyszavai
• dokumentum lábjegyzetei

1

•
•
•
•
•
•
•

paragrafus-információ
egy dokumentum külön böngészőablakban történő megnyitása
joganyagban kereszthivatkozások funkciója
találati lista exportálása és nyomtatása
jogszabályok időgép funkciója
változó bekezdéseket jelölő kezecske funkció
változott bekezdéseket jelölő kezecske funkció

IV. A hozzáférés feltételei
•
•
•
•
•
•

A jogi és a céginformációs adatbázis eléréséhez internetkapcsolattal rendelkező
számítógépre van szükség.
A Cégeditor program a számítógépre töltődik le a jogi adatbázis programból.
Jogi adatbázis elérése a www.uj.jogtar.hu url-címről történik.
Céginfó elérése a www.ceginfo.hu url-címről történik.
Minden felhasználót egyedileg azonosítunk egy felhasználónév/jelszó párossal, ez biztosítja a
fenti url-címeken való hozzáférést.
A felhasználó saját felhasználónevét és jelszavát nem adhatja át más személynek (Wolters
Kluwer Kft. ÁSZF IX.7. pontja értelmében).

V. A megajánlott szolgáltatás ajánlati ára
Az egy kamarai tag számára egy hozzáférést biztosító szolgáltatás ára: 43 900 Forint + áfa / év.

VI. További Wolters Kluwer termékek kedvezményes vásárlási lehetősége
Az előfizetők számára a Wolters Kluwer Kft. gondozásában megjelenő valamennyi, újonnan
megrendelésre kerülő termékre a WebShop-ban (www.complex.hu) közzétett egyedi előfizetői
listaárhoz képest 30% kedvezményt biztosítunk.

VII. Kapcsolattartás
Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi értékesítési képviselőnk áll rendelkezésükre:
• Rajta Mariann, területi értékesítési képviselő
• e-mail: Rajta.Mariann@wolterskluwer.hu
• telefon: 06-20-22-16-272

VIII. Az ajánlat érvényessége
Az ajánlat érvényességét 2015. július 31. napjáig tartjuk fent.

Budapest, 2015. május 29.

Tóth Gábor
ügyvezető igazgató
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