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Akadémiai Kiadó Zrt.
H-1519 Budapest, Pf. 245
Telefon: (06 1) 464 8200
Fax: (06 1) 464 8211
email: ak@akademiai.hu

Segédlet és szabályzat
az Akadémiai Kiadó MeRSZ és szotar.net adatbázisaihoz kiadott, távoli elérést
biztosító egyedi aktiváló kódok használatához

ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A kódokat minden olyan intézménynek felajánljuk, amely előfizet MeRSZ vagy szotar.net
adatbázisunkra, és a kódok kiadásának pillanatában nem tagja az eduID konföderációnak.
2. A kódok kiadása ingyenes, az intézmények számára nem jár költséggel.
3. Külön kódokat osztunk a szotar.net és külön kódokat a MeRSZ távoli eléréséhez. Ha
az adott intézmény mindkettőre előfizet, akkor mindkettőhöz külön-külön igényelheti a
megfelelő számú kódot.
4. A kódok számát az EISZ kategóriához igazítjuk:
az 1. kategóriájú intézmények 100 db egyedi kódot kapnak
a 2. kategóriájú intézmények 200 db egyedi kódot kapnak
a 3. kategóriájú intézmények 300 db egyedi kódot kapnak
a 4. kategóriájú intézmények 1000 db egyedi kódot kapnak
az 5. kategóriájú intézmények 2000 db egyedi kódot kapnak
Ha ez kevésnek bizonyul egy-egy intézményben, tudjuk egyedileg bővíteni a mennyiséget még
utólag (az aktiválási adatok függvényében).

A KÓDOK KIOSZTÁSA
5. A kódokat az Akadémiai Kiadó e-mailben küldi ki az intézményeknek, az intézmény által
megadott személy e-mail címére. A kódok átadásakor a kiadó visszaigazolást kér az átvételről
az intézmény képviselőjétől. Az átvételt követően az aktivált kódok által generált használat
megjelenik az adott intézmény használati statisztikájában.
6. A kódok kiosztását az intézmény (könyvtár) végzi az olvasók felé az alábbi irányelvek
szerint:
a) Egy kód egy személynek adható ki.
b) A kódokat azok az olvasók kaphatják meg, akik a kód kiadásának időpontjában a
könyvtár beiratkozott olvasói.*
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c) Felsőoktatási intézmény esetén a könyvtár kizárólag a saját egyetemi/főiskolai
polgárainak adhat át kódot. A más felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók, oktatók a
saját intézményüktől kérhetik a távoli elérés lehetőségét.
d) A kódok nem átruházhatók.
e) A kódokat tilos nyilvános felületen (pl. weboldalon, Facebook-oldalon, faliújságon,
hirdetőtáblán) közzétenni.
* Amennyiben az olvasó könyvtári tagsága előbb lejár, mint a kód érvényessége, a kód
segítségével elérhető szolgáltatások továbbra is hozzáférhetők maradnak az olvasó számára –
egészen a kód lejártáig. Ha a könyvtárnak ez problémát jelent, még a kód kiadása előtt
ellenőriznie kell a könyvtári tagság lejárati időpontját, és ennek ismeretében mérlegelni a kód
átadását.
A KÓDOK AKTIVÁLÁSA
7. Külön kódokat osztunk a szotar.net és külön kódokat a MeRSZ távoli eléréséhez.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az átadott kód melyik szolgáltatás távoli eléréséhez készült!
8. Egy egyedi kód egy felhasználó számára, egyszeri alkalommal történő aktiválást tesz
lehetővé. A kód automatikusan összekötésre kerül az intézménnyel, így a használati adatai
megjelennek az intézményi statisztikában.
9. A 2018-as kódok 2018 szeptemberétől 2019. január 31-ig lesznek érvényesek, hogy a
vizsgaidőszak alatt zavartalanul elérjék a hallgatók az adatbázisokat. A további években a
kódok lejárata az EISZ szerződéshez igazodik.
10. A lejárt kódok érvényességét nem hosszabbítjuk, hanem új kódokat adunk. A lejárat előtt
az Akadémiai Kiadó rendszerüzenetet küld a felhasználóknak a lejáratról és az új kódok
igénylésének módjáról.
AZ AKTIVÁLÁS FOLYAMATA
1. Regisztráljon az adatbázis weboldalán a jobb felső sarokban található felhasználói fiók
ikonra kattintva.
MeRSZ online okoskönyvtár: https://mersz.hu/
Szotar.net 9 nyelvű szótári adatbázis: https://www.szotar.net/
2. A regisztrációt követően lépjen be, és szintén a felhasználói fiók ikonra kattintva
válassza az „Aktiválás” lehetőséget, vagy használja az alábbi direkt linkeket:
MeRSZ online okoskönyvtár: https://mersz.hu/egyeb/aktivalas
Szotar.net 9 nyelvű szótári adatbázis: https://www.szotar.net/egyeb/aktivalas
3. Adja meg aktiváló kódját, és élvezze a távoli elérés nyújtotta előnyöket!

Budapest, 2018. 09. 10.
Érvényes: visszavonásig

