Kizárólagossági Nyilatkozat
Alulírott Puskás Zsolt, mint a DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10046112; Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.) önálló cégjegyzésre jogosult
Vezérigazgatója a Saperionnal integrált Iktató modul, Kontroller (verzióváltást követően néven
Ultimate) Iratkezelő szoftver és annak részét képező szoftver elemek - továbbiakban együttesen
Iratkezelő Szoftver - tekintetében az alábbiakat nyilatkozom:
Kijelentjük, hogy a Iratkezelő Szoftver csak és kizárólag Társaságunk fejleszti.
Kijelentjük továbbá, hogy Társaságunk az ehhez szükséges jogosítványt még részleteiben sem
adta ki semmilyen más természetes vagy jogi személynek.
Kijelentjük, hogy mivel a Iratkezelő Szoftver forráskódját nem osztottuk meg más
természetes vagy jogi személlyel, így a forráskódot védi a szellemi alkotások törvényi oltalma
(különösen, de nem kizárólagosan: fejlesztés, tovább- és átdolgozás joga, azaz szerzői és vagyoni
jogok együttesen a 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján).
Kijelentjük, hogy a fentiekből adódóan a Iratkezelő Szoftver Társaságunk kizárólagos
tulajdonát képező szellemi termék. Kijelentjük továbbá, hogy a Iratkezelő Szoftver a hatályos
jogszabályoknak a jelen nyilatkozat kiállításának időpontjában teljes körűen megfelel.
Kijelentjük, hogy a Iratkezelő Szoftver fejlesztését kizárólagos jogunk alapján látjuk el,
üzleti céljaink, illetve a rendszer megbízható működése érdekében más természetes vagy jogi
személy vagy felhasználó részére ezeket a tevékenységeket nem adtuk át.
Kijelentjük, hogy a 2006. év október hónap 20. napján az Állami Autópálya Kezelő Zrt.
és a Printsoft Hungary Kft. Szerződő Felek között megkötött Szerződés teljesítése során a
Printsoft Hungary Kft. az általunk készített Iratkezelő Szoftvert adta át, melynek forráskódjához
nem volt hozzáférése, az átadott terméken bővítését a Szerződő Felek által nem lehetett végezni.
A termékhez kapcsolódó tanácsadói és fejlesztői munkák elvégzésére a Netteam
Magyarország Kft. (jogutód DMS One Zrt.) és a Printsoft Hungary Kft. 2006. október 20-án
vállalkozási szerződést kötött.
Kijelentjük, hogy jelen nyilatkozatunkat az alábbi időpontban, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt., mint Ajánlatkérő által a fenti szoftver továbbfejlesztése céljából induló eljárás (Tárgy:
„Iratkezelő Szakrendszer (DMSONE Ultimate Iratkezelő Szakrendszer) továbbfejlesztése”)
kapcsán tettük.
Budapest, 2018. év február hónap 19. napján
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