Nyilatkozat kizárólagos jogok fennállásáról, megszerzéséről, forráskód értékesítésével
kapcsolatos tájékoztatás

I.

03.13-i tájékoztató levél mellékleteként megküldött Kizárólagossági
nyilatkozathoz kapcsolódó tájékoztatás:

Kizárólagossági Nyilatkozat a DMS One Zrt. vezérigazgatója, Puskás Zsolt részéről
került kiállításra.
Ezen nyilatkozat alakszerűségi szempontból kétséget kizáró módon teljes bizonyító erejű
magánokirati formában készült, mivel azt az önálló cégképviseletre, önálló cégjegyzésre
jogosult vezérigazgató cégszerűen írta alá a társaság üzleti körében. Alakszerűségi
szempontból tehát a vizsgált okirat a Pp. rendelkezései (196. §) alapján a kívánt joghatás
kiváltására alkalmas.
A Budapesten, 2018. február 19.-én kelt, a DMS One Zrt. vezérigazgatója, Puskás Zsolt
részéről megtett kizárólagossági nyilatkozat egyértelműen rögzíti, hogy
az Iratkezelő Szoftvert csak és kizárólag a DMS One Zrt. fejleszti, amely fejlesztéshez
szükséges jogosítványt még részleteiben sem adta ki semmilyen más természetes vagy jogi
személynek a DMS One Zrt.;
a DMS One Zrt. az Irtakezelő szoftver forráskódját nem osztotta 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);
a fentiekből adódóan az Iratkezelő szoftver a DMS One Zrt. kizárólagos tulajdonát
képező szellemi termék;
az iratkezelő szoftver a hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelel a
kizárólagossági nyilatkozat kiállításának időpontjában;
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. a DMS One Zrt. által készített Iratkezelő Szoftvert adta át, melynek forráskódjához nem volt
hozzáférésük, az átadott terméken bővítését tehát a Szerződő Felek által nem lehetett végezni.
A DMS One Zrt. kijelenti végül, hogy a kizárólagossági nyilatkozatot a NÚSZ, mint
Ajánlatkérő által a fenti szoftver továbbfejlesztése céljából a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CIVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás (Tárgy: „Iratkezelő Szakrendszer (DMSONE Ultimate Iratkezelő
Szakrendszer) továbbfejlesztése””) kapcsán tette.
A fentieknek megfelelően rögzíthető, hogy a DMS One Zrt. az alakszerűségi
követelményeknek megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratban az őt kizárólagosan

megillető jogokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően rendelkezett, amely kizárólagos
jogban változás azóta sem állt be.
A nyilatkozat kielégíti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.)
általános és a szoftverekre vonatkozó speciális rendelkezéseit is, tekintettel arra, hogy az Szjt.
rendelkezéseiben foglalt kizárólagosság kikötése a nyilatkozat alapján megtörtént.
Szerzői jogi védelem alá tartozik a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó
dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy
bármilyen más formában rögzített minden fajtája. (Szjt. 1. § (2) bekezdés c) pont).
Az Szjt. VI. Fejezet – számítógépi programalkotás (szoftver) – rendelkezései szerint:
16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének
vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő
bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő
rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
29. § A szerző kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve, hogy erre másnak
engedélyt adjon. Átdolgozás a mű fordítása, színpadi, zenei feldolgozása, filmre való
átdolgozása, a filmalkotás átdolgozása és a mű minden más olyan megváltoztatása is,
amelynek eredményeképpen az eredeti műből származó más mű jön létre. (Az átdolgozás
joga)
Az Szjt. fenti rendelkezései alapján az Iratkezelő szoftver szerzői műnek minősül, így szerzői
jogi védelem alá tartozik. Ennek megfelelően a Szerző, illetve szellemi alkotása a szerzői
művet megillető védelemben részesül. A szoftver alkotóját és a szoftvert illetik meg az Szjt.
által biztosított jogok (szerzői jogi védelem). A szoftver alkotója, mint a szerzői jogi
védelemben részesített alkotás szerzője a fentiek szerint, és az Szjt. alapján kizárólagosan
rendelkezik a Dokumentumkezelő Szoftver felett, tekintettel arra is, hogy kizárólagossági
nyilatkozatot tett a fenti tartalommal. Eszerint a DMS One Zrt. kizárólagos jogosultja a
szóban forgó szoftvernek, kizárólagosan rendelkezik az Irtakezelő Szoftverhez fűződő szerzői
jogokkal, és minden ebből fakadó joggal (felhasználási engedély biztosítása, stb.).
A fenti nyilatkozat és az Szjt. rendelkezései szerint a DMS One Zrt. kizárólagos tulajdonosa
az Irtakezelő Szoftvernek, alkotása szerzői jogi védelem alá tartozik, a szerző kizárólagos
joga, hogy a művét átdolgozza, továbbfejlessze, ezen jogát nem adta át korábban az
Ajánlatkérőnek.
A DMS One Zrt. az Iratkezelő Szoftverhez fűződő valamennyi vagyoni és szellemi alkotáshoz
fűződő jog kizárólagos jogosultja, és kizárólagos joggal rendelkezik a szerződés tárgyát
képező alapszoftver felhasználásának, fejlesztésének engedélyezésére

II.

A 2018. március 13. napján megküldött nyilatkozatot a DMS One Kft. az
alábbiakkal egészíti ki a hiánypótlásra adott tájékoztatás céljából:

1. DMS One Zrt. ezúton nyilkozik, hogy az Iratkezelő Szoftver forráskódját nem kívánja
értékesíteni, mely szándéka az Iratkezelő Szoftver leszállítása óta folyamatosan
fennáll.
2. A jelen eljáráshoz kapcsolódó (közbeszerzési dokumentumok részét képező)
szerződéstervezetben meghatározottakhoz képest szélesebb felhasználási jogokat nem
értékesít sem jelen eljárásban sem azon kívül.
3. A DMS One Zrt. nyilatkozik, hogy oly módon kerültek a kizárólagos jogok a
birtokába, hogy a termék – szerzői jogi értelemben – mű (Iratkezelő Szakrendszer) –
létrehozója – szerzői jogi értelemben szerzője –a DMS One Zrt. (jogelőd Netteam
Kft.), ebből eredően a jogszabály erejénél fogja a mű létrehozásától megilletik a
DMS One Kft-t az Szjt-ben meghatározott szerzőt megillető kizárólagos jogok (annak
részeként a továbbfejlesztés joga.
4. A DMS One Zrt. nyilatkozik, 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. által leszállított, a DMS One Zrt.
által készített Iratkezelő Szoftver karbantartására, fejlesztési feladatainak ellátására a
Printsoft Hungary Kft. és a DMS One Zrt között vállalkozási szerződés jött létre.

Budapest, 2018. március 26.

………………………………………..
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
Puskás Zsolt
vezérigazgató

