
NISZ szerződésszám: 2-031133-0000-2012.
R&R Software szerződésszám: SZR5O8-20 12-002

LICENSZ SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. sz.; Cg.: 01-10-041633)
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő,), képviseletében: Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

másrészről

az R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 7.
Cg.: 01-10-044255) mint szállító, (továbbiakban: Szállító), képviseletében: Rozenberszki
Zsolt értékesítési igazgató

egyQttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő társasági beszerzési eljárást folytatott le „FusionR BSS szoftver licensz vásárlás”
tárgyban. Szállító a beszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be, erre tekintettel
Felek a jelen Licensz szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

A NISZ Zrt. és az R&R Software Zrt. alkalmazásszolgáltatási és támogatási szerződést
kötöttek a FusionR BSS rendszer szolgáltatásainak nyújtására, karbantartására és
támogatására (szerződésszám: 2-031133-0000-2012). A korábbi szerződés tartalmazza a
NISZ Zrt. számára kialakított FusionR BSS rendszerrel szemben támasztott funkcionális és
rendszer szolgáltatásaira vonatkozó követelményeket, valamint a Megrendelő igényei alapj án
végrehajtott testre szabási, bővítési feladatokat.

A NISZ Zrt. számára kialakított FusionR BSS rendszer jelenleg működik a Megrendelő
telephelyein. Jelen szerződés a kapcsolódó - a rendszer jelenlegi állapotának megfelelő -

licensz jogokat biztosítj a.

1) Fogalniak, meghatározások

1.1. FusionR szoftvertermék

A Szállító által fejlesztett, a Megrendelő egyedi igényei szerint testre szabott, a
Megrendelőnek leszállított és átadott, a Megrendelő által üzemeltetett, a FusionR BSS

1



szoftver-licencszerződésben meghatározott FusionR szoftver licencekre épülő informatikai
megoldás (a továbbiakban: FusionR BSS Rendszer, Rendszer).

1.2. Licensz típus

A megvásárolt licenszeket a Megrendelővel kötött licensz szerződésben szabályozott
feltételek alapján jogosult felhasználni Megrendelő a 2.5 pont szerint.

1.3. Licensz díj

A FusionR BSS rendszer szoftver használati jogái~ak díja, mely a szerződésben meghatározott
szabály és keretek szeriiit jogosítja a felhasználót a szoftver használatára.

1.4. FusionR BSS Rendszer környezet

A FusionR BSS rendszer környezet hardver és szoftverkomponenseknek olyan halmaza,
amely alkalmas a Szállító által fejlesztett FusionR Szoftver alkalmazás futtatására.

A FusionR BSS Rendszer környezet elemei:

1) FusionR Adatbázis:

— Szerverhardver,
— Operációs rendszer,
— Az adatbáziskezelő-rendszer futtatásához szükséges egyéb szoftverelemek,
— Adatbáziskezelő-rendszer (Oracle DBMS),
— FusionR adatbázispéldány.

2) FusionR Alkalmazásszerver:

— Szerverhardver,
— Operációs rendszer,
— Oracle Java szoftver,
— Java alkalmazásszerver szoftver,
— Az FusionR szoftver alkalmazás futtatásához szükséges egyéb szoftverelemek,
— FusionR szoftver alkalmazás.

1.5. Üzemi környezet

A Megrendelő üzletszerű működését támogató, éles FusionR BSS Rendszer környezet. Az
üzemi környezet 1 db FusionR Adatbázist és tetszőleges számú FusionR Alkalmazásszervert
tartalmazhat.

1.6. Teszt és telepítési környezet

A FusionR BSS Rendszer telepítését, illetve teszt céljait szolgáló Rendszer környezet. A teszt
és telepítési környezet üzemeltetéséért, a felhasználók által végrehajtott paraméterezések
üzemi környezettel való egyezőségéért a Megrendelő felelős. A teszt és telepítési környezet 1
db FusionR Adatbázis és tetszőleges számú FusionR Alkalmazásszervert tartalmazhat.
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1.7. Logikai szolgáltatási pont

A FusionR BSS rendszerben nyilvántartott olyan nyilvántartási elem, amely egy adott ügyfél
egy adott szolgáltatási helyén igénybe vett egy adott szolgáltatását reprezentálja.

2) A Szerződés tárgya, céUa

2.1. Jelen Szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben meghatározott szoftver licenszek
leszállítása az ajánlatkérés az ajánlat és a szerződésben meghatározott követelményeknek
megfelelően.

2.2. A leszállított szoftvertermékek számítógépes szoftvereket, szoftvervédelmi eszközöket,
elektronikus és nyomtatott dokumentációkat tartalmaznak.

2.3. A licenszekkel szembeni műszaki, technikai követelményeket jelen Szerződés 1. sz.
melléklete rögzíti.

2.4. A FusionR szoftver a Szállító tulajdonát képezi.

2.5. A Szállító az általa kifejlesztett a FusionR szoftverterrnék részeire és dokumentációra, a
jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feltételekkel, felhasználási jogot ad a
Megrendelő részére a FusionR szoftver megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő
telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására, időben, területileg és felhasználó számban
korlátlanul, határozatlan időre. A felhasználói jogosultság a Megrendelő és leányvállalatai
alkalmazásában álló munkavállalókra, illetve vele szerződéses j ogviszonyban álló
felhasználókra terjed ki. Az 1. sz. melléklet 1. pontjában, a licensz jegyzékben meghatározott
HEnterprisetl licensz típus ezt a feltételt kielégíti.

2.6. A leszállított szoftver licenszek a Megrendelő tevékenységi körére és felhasználóira
alkalmazhatók, Harmadik fél részére a Szállító külön engedélye nélkül át nem adhatók,
tovább nem értékesíthetők, a Szállítónak vissza nem adhatók.

2.7. A Megrendelő jogosult felhasználói / rendszer adminisztrátori szinten paraméterezhető
adatok, értékek és beállítások megváltoztatására a Szállító külön engedélye nélkül.

2.8. A FusionR BSS Rendszerhez kapcsolódó adatbázisban szereplő adatvagyon a
Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz való hozzáférést, további feldolgozást, elemzést,
értékelést a Szállító a Szerződés keretében maradéktalanul biztosítani köteles. Az adatmentés,
adattárolás, archiválás a NISZ Zrt. feladata.

2.9. A FusionR szoftver a Szállító — szerzői jogi védelem alatt álló — alkotása, amelynek
szerzői jogai a Szállítót illetik.

2.10. A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az általa fejlesztett és szállított szoftveren és
a hozzá kapcsolódó dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői,
vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő szerződés szerinti felhasználását korlátozná
vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való
fellépése esetén a Szállító közvetlenül lép fel a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

-‚
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2.11. Megrendelő a Szállító egyedi engedélye nélkül nem jogosult a FusiouR szoftver
átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra.

2.12. A Szállító köteles átadni a FusionR BSS Rendszer Megrendelő részére átadott
verziój ának Megrendelő általi használatához szükséges minden információt, dokumentációt.

2.13. Felek a jelen szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül letéti megállapodást
kötnek, melyben alapján a Szállító a FusionR BSS Rendszer aktuálisan a Megrendelőnél
üzemelő verziój ának forráskódját letétbe helyezi. Amennyiben a Szállító a jelen pontot nem
teljesíti, Megrendelő jogosult a jelen szerződés 6. pontja szerint eljárni.

2.14. A forráskód letét kezelője lehet maga a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megbízott
szoftver letétkezelő (escrow) szolgáltató. A letét kezelésének költségeit a Megrendelő fizeti.

2.15. Amennyiben a Megrendelő a FusionR BSS Rendszer forráskódj ainak felhasználására
jogosultságot szerez, azt kizárólag a Saját Rendszerének üzemeltetése, karbantartása és saját
célú továbbfejlesztés céljából használhatja fel, harmadik fél részére nem adhatja át, nem
értékesítheti. Megrendelő az alábbi esetekben szerez jogosultságot a forráskódok
felhasználására:

‘ A szállító felszámolása, Vagy végelszámolása esetén.
. Amennyiben a Szállító a jelen Szerződés 3.1 fejezetében, valamint az 1. sz.

mellékletében meghatározott feladatait bármely okból nem látja el, és ezzel a
Rendszer Megrendelő általi működtetését ellehetetleníti, és a Megrendelő írásbeli
felszólítása ellenére a hiányosságot 30 napon belül nem hárítja el.

2.16. A licenszek szállításával, azok jogtisztaságának biztosításával kapcsolatos minden
feladatot a Szállító köteles ellátni és az ezekhez kapcsolódó felelősség és költség a Szállítót
terheli.

2.17. A Szerződés alapján Szállító köteles a Megrendelő telephelyére, 1149 Budapest, Róna
utca 54-56. szám alá (teljesítés helye) szállítani és a Megrendelőnek átadni az 1. sz.
mellékletben meghatározott mennyiségű, választékú, minőségű FusionR szoftver licenszeket
és a hozzájuk kapcsolódó műszaki dokumentációt ezen szerződésben meghatározott teljesítési
határidőre. A Szállító részéről a teljesítés a NISZ Zrt. számára a FusionR BSS rendszer teljes
körű szoftver mentésének adathordozón való átadásával történik.

2.18. Megrendelő köteles a Ucenszeket és a kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés helyén
átvenni és az árát megfizetni.

2.19. A szerződés megszűnése esetén a Szállító köteles támogatni a Megrendelőt a FusionR
Rendszerben tárolt adatok kinyerésében a Megrendelő által meghatározott formátumban és a
kinyert adatok más adatfeldolgozó rendszerbe való áttöltését. A támogatás díjköteles, a díj
mértékéről a Felek eseti megállapodást kötnek.

3,) A FelekJő kötelezettségei:

3.1. A Szállító fő kötelezettségei:
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• A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy jelen Szerződés tárgyát képező licenszek az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a
rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A Szállító a jelen pontban meghatározott
szavatosságvállalásának valótlanságából a Megrendelőt érő minden kárt köteles
közvetlenül rnegtéríteni

• Szállító szavatolja továbbá, hogy az átadott FusionR BSS rendszer a hatályos
számlázási szabályoknak (24/1995: (XI.22.) PM rendelet) megfelel, valamint erről
évente nyilatkozatot állít ki a NISZ Zrt. részére.

3.2. A Megrendelő fő kötelezettségei

• A Megrendelő feladata a FusionR BSS rendszer környezet femttartása és kapcsolódó
adininisztrációs, rendszergazdai és üzemeltetési feladatok teljes körű ellátása.

4) A Szerződés teljesítési határideje

Szállító vállalja az 1. sz. mellékletben meghatározott szoftver licenszek szerződés mindkét fél
általi aláírását követő kettő munkanapon belüli hiánytalan leszállítását. A szerződés a mindkét
fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

5) Szolgáltatási Díj ésJizetésifeltételek

5.1. Szállítót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként licenszdíj illeti meg, amelynek teljes
összege: 7.750.000,- Ft ± AFA, azaz hétmillió hétszázötvenezer forint ± általános forgalmi
adó.

5.2. Szállító tudomásul veszi, hogy a licenszdíj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valameirnyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában
foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult,
továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

5.3. Fizetési feltételek

5.3.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

5.3.2. Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető - 5.1. pont szerinti -

díj összegre, amelyet a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét
követően állít ki és nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás (4. számú melléklet).

A szakmai jóváhagyás kiállítására Dénes Tibor szenior OSS rendszerszakértő jogosult.

5.3.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Szállító egy darab számla benyújtására jogosult.
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A számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát, a számlának meg kell
felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti
előírásoknak.

5.3.4. A számla szabályszerű kiállítása után Szállító a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.

5.3.5. A számlát Megrendelő a kézhezvételt kŐvető 30 napon belül egyenlíti ki. Szállító a
késedelnaes kiegyenlítés esetén MNB jegybanki alapkarnat felszámítására jogosult a
késedelmi időre.

6) Szerződésszegés

6.1. A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból nem a szerződésben
megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén a Szállító
késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:

6.2. A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a késedelemmel
érintett AFA-val növelt szerződéses érték 1 %-a, de mindösszesen legfeljebb a késedelemmel
érintett AFA-val növelt szerződéses érték 20 %-a.

6.3. A Szerződés megszűnése esetén amennyiben Megrendelő a 2.18. pontban
meghatározott módon való áttöltést a Szerződés megszűnésétől számított 15 munkanapon
belül nem vagy késedelmesen teljesíti, a Megrendelő jogosult a késedelem minden
megkezdett napjára érvényesíteni a 6.2. pontban foglalt késedelmi kötbért.

6.4. Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít Megrendelővel egyetértésben köteles
póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a szerződés érintett részének meghiúsulását
eredményezi.

6.5. Amennyiben Szállító a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja és a
Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött
póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést nem teljesítettnek (naeghiúsultnak) kell
tekinteni. Nem teljesítés esetén a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke az AFA-val növelt meghiúsulással érintett szerződéses érték 20 %-a.

6.6. Meghiúsulási kötbér esetén késedelmi kötbér nem alkalmazható. Meghiúsulás esetén a
Szállító a meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozó díjigénnyel nem élhet.

6.7. Amennyiben a Szállító előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű
(késedelmesen, hibásan telj esít vagy nem teljesí~, de erről nem értesíti Megrendelőt, akkor
ennek bekövetkezése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel
érintett AFA-val növelt szerződéses érték 3 %-a.

6.8. Amennyiben a Szállító megsérti a szerződésben megállapított titoktartási
kötelezettségét, titoksértésenként 1. 000. 000 Ft összegű kötbért köteles fizetni.
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7) A Szerződés megszüntetése

7.1. A Szerződő Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a szerződést.

7.2. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani a másik
fél súlyos szerződésszegése esetén. Az azonnali hatályú felmondást a jogosult fél a
sérelmezett magatartás megszüntetésére irányuló írásbeli felszólításában meghatározott, de
legalább 15 napot biztosító határidő eredménytelen eltelte esetén gyakorolhatja.

7.3. A Szállító súlyos szerződésszegésének minősülnek, és a Megrendelőt azonnali hatályú
felmondásrajogosítják különösen, de nem kizárólag a következők:

® ha a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Szállító a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a
Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy
Szállító jogellenesen megszakítja a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését, vagy

• a Szállító késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó
felszólítására sem vállal póthatáridőt vagy
a póthatáridő eredménytelenül telt el, Vagy a Szállító elmulasztja a szerződésben
rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében.

7.4. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősülnek és a Szállító azonnali hatályú
felmondására jogosítják különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

• Megrendelő az általa nem vitatott számlát felszólítás ellenére sem egyenlíti ki.

8) Titoktartás

8.1. A Megrendelő vállalja, hogy a FusionR BSS Rendszerről a szerződésszerű teljesítés
során bármilyen módon birtokába jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként
kezeli.
Megrendelő vállalja, hogy az üzleti titkok védelméről a FusionR BSS Rendszer használatával
kapcsolatban harmadik féllel kötött szerződéseiben rendelkezik.

8.2. A Megrendelő a Szállító üzleti titkait, valamint a licensz szerződés feltételeit
bizalmasan kezelni, ezeket vagy ezek részeit csak a Szállító kifejezett, írásos engedélyével
hozza harmadik fél tudomására.

8.3. Abban a körben, ami a Megrendelő saját adataival kapcsolatos tulajdonjog
gyakorlásához szükséges, Megrendelő jogosult a FusionR BSS Rendszert és dokumentációit —

a Szállító értesítése mellett — harmadik féllel megismertetni, amennyiben a harmadik fél
magára nézve vállalja a titokvédelmi kötelezettségeket.

8.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a licensz szerződéskötés folyamán, az alatt és előtt, a
FusionR BSS Rendszer folyamatos üzemelése során olyan bizalmas információkhoz juthat,
melyek a Megrendelő, valamint üzleti partnereinek üzleti titkai, így minden tudomására jutott
nem nyilvános információt köteles bizalmasan kezelni.

7



A használatra átadott FusionR BSS Rendszer és az üzleti titkok bizalmas kezelésére
vonatkozó, fent megjelölt kötelezettség a Felek munkavállalóit, esetleges alvállalkozóit és
azok munkavállalóit is kötelezi.

8.5. A Felek a licensz szerződés aláírásával visszavonhatatlanul elfogadják, hogy üzleti
titokra történő hivatkozással nem tagadható meg a hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy
tulajdonosi ellenőrzés, vizsgálat céljából a szerződés átadása. A vizsgálat alá vont Fél jogosult
a szerződést a vizsgálat céljából az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti I
ellenőrző hatóság, tulajdonosi testület részére átadni.

8.6. A licensz szerződés hatálya alatt, s azt követően mindenkor Szállító a Megrendelő üzleti
titkait, valamint a szerződés feltételeit köteles bizalmasan kezelni, ezeket vagy ezek részeit
csak a Megrendelő kifejezett, írásos engedélyével hozhatja harmadik fél tudomására.

8.7. A Szállító vállalja, hogy Megrendelőről, annak rendszeréről, munkatársairól, ügyfeleiről
a szerződésszerű teljesítés során bármilyen módon birtokába jutott valamennyi információt
bizalmasan — üzleti-, bank-, vagy személyes titokként — kezeli, és ha jogszabály ennél
hosszabb időt nem ír elő, a szerződés hatálya alatt és megszűnését követő legalább öt évig
megőrzi, az információkat kizárólag jelen szerződés céljából, a szükséges és elégséges
mértékben használja.

9) Irányadójogszabályok

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1999. évi
LXXVI. törvény a szerzői jogról vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10) Vitás kérdések rendezése

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő és azzal kapcsolatos közöttük
felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű rövid időn belül, de legfeljebb
az első írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül nem történik meg, úgy a felek a
Megrendelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.

11) Vis major

A vis maj or körülmények mentesítik a feleket a jelen szerződés szerinti kötelezettségeik
teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis major esemény az érintett feleket gátolja
abban az alatt az idő alatt, ameddig a szóban forgó esemény fennáll.

A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítését
eredményező, az érdekkörükön kívül, nekik fel nem róhatóan bekövetkezett körülményekről
egymást haladéktalanul értesítik, és következményeinek elhárításával kapcsolatosan a Polgári
Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint járnak el.

A vis major által érintett felek kötelesek írásban azonnal értesíteni egymást az ilyen vis major
esemény kezdetéről és végéről.
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A felek egyetértenek abban, hogy a vis major körülmény önmagában nem mentesíti a
bejelentő felet a jelen szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól,
amely a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.

12) Értesítések

A Szállító képviselője:

név: Tóth Attila

Cím: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 6/b.

fax: ±36 1 880 8151

mobil: ±36 20 9798458

e-mail: attilatoth@rrsoftware.hu

A Megrendelő képviselője:

név: Dénes Tibor

cím: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.

mobil: 30-949 1035

fax: 06-1/459-4203

e-mail: Denes.Tibor@nisz.hu

Jelen szerződés alapján a Felek egymás részére jogkövetkezményeket magával vonó
értesítést, közlést, tájékoztatást, felszólítást kizárólag írásbeli formában, tértivevényes
levélben küldhetnek a fentiekben szereplő címekre.

13) Joglemoizdós

Bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a
jelen szerződés szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak
érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a j oglemondás írásban történik.

14) Záró rendelkezések

14.1. A szerződés magyar nyelven kerül aláírásra. Minden, a szerződéssel kapcsolatos
értesítés és dokumentum nyelve magyar.

14.2. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
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Jelen Szerződés 4 (négy) mindenben megegyező eredeti példányban készül magyar nyelven,
amelyek közül Megrendelőt 3 (három), Szállítót 1 (egy) eredeti, aláírt példány illeti meg.

A Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői a fentieket elolvasták, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A szoftver licenszek meghatározása, a licenszelt szoftverrel szembeni

műszaki, technikai követelmények
2. sz. melléklet: A FusionR BSS rendszer műszaki leírása (CD mellékleten)
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek való megfelelésről

(CD mellékleten)
4. sz. melléklet: Teljesítésigazolás

Budapest, 2012. ~ .Q~

Rozenberszki Zsolt Szabó Zoltán Attila
értékesítési igazgató vezérigazgató

Szállító Megrendelő

I ~O3~ Bud*pCIt. R~yMÁtY~S ‚~ 11
~ (JM6~ll5O4~4o~255 J
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1. sz. melléklet

A szoftver licenszek meghatározása, a licenszelt szoftverrel szembeni műszaki,
technikai követelmények

1) Licensz jegyzék

Az alábbi táblázat a Szállító által kifejlesztett
licenszeket tartalmazza:

és a Megrendelő számára átadott FusionR

Licenc mennyiség
. LicencLicene ‚ típus Felhasználó Környezet

szá iii

A Szállító által kifejlesztett FusionR® Licencek

FusionR® UTP enterprise korlátlan
Tranzakciós adatok feldolgozása ás díjszámítása
FusionR® BILL enterprise korlátlan

Számlázás

FusionR® RMS enterprise korlátlan
Jelentáskászítás ás jelentésmenedzsment

FusionR® BPM enterprise korlátlan
Üzleti partnerek nyilvánt~rtása

FusionR® P&S enterprise korlátlan
Termékek ás szolgáltatások nyilvántartása
FusionR® PRC enterprise korlátlan

Díjak ás kedvezmények nyilvántartása

FusionR® LCA enterprise korlátlan
Partner folyószámlák kezelése

FusionR® RA enterprise korlátlan
Bevátelbiztosítás

2) A FusionR BSS szoftver által kezelt szolgáltatáskör és ügyfélkör

A jelen szerződés alapj án átadott licenszek 5.000 (azaz ötezer) logikai szolgáltatási pontra
(LSZP) biztosítják a FusionR BSS Rendszer felhasználását a Megrendelő számára. Az LSZP
alapú szoftver használati jog a rendszerben kezelt szolgáltatáskörtől és ügyfélkörtől mggetlen
korlátozás, amely Megrendelőt feljogosítja, hogy bármely ügyfelének bármely szolgáltatását
nyilvántartsa és adminisztrálja a FusionR BSS Rendszerben a licensz szerződésben
meghatározott LSZP darabszám erejéig.

Amennyiben a FusionR BSS Rendszer által nyilvántartandó logikai szolgáltatási pontok
száma a fenti mennyiséget meghaladja, Megrendelő köteles új licenszeket vásárolni. Szállító —

Megrendelő előzetes írásbeli értesítése kötelezettsége mellett - jogosult a FusionR BSS
Rendszerben nyilvántartott logikai szolgáltatási pontok számát felülvizsgálni. A logikai
szolgáltatási pontokat számító szoftveres eszközt, programot, script-ct, egyéb megoldást

11

FusionR~ FND enterprise
Alaprendszer, rendszer adminisztráció

korlátlan

1 üzemi ás
2 teszt ás
telepítési

FusionR~ BA enterprise
Bank nyilvántartás ás banki folyószámla kezelés

korlátlan



ellenőrzés végett Szállító köteles átadni Megrendelő részére a működési leírásával
egyetemben. Megrendelő jogosult az átadott szoftveres eszközzel Saját ellenőrzést futtatni, ill.
a számolás eredményével szembeni kifogás esetén független szakértő bevonására és annak
eszközeinek alkalmazására a vita rendezésére.

12



2. sz. melléklet

A FusionR BSS rendszer műszaki leírása
CD mellékleten
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek való megfelelésről
CD mellékleten
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4. sz. rnefléklet
Teljesítésigazolás

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása: (ezen
Nemzeti Infokommunikációs (ezen TIB aláírój a) TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére szállította,
/ a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalonniak és minőségnek
megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy
képezze ezen TIB és a fentebb alábúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:

- a szerződésben meghatározott egyéb Devizanem: Érték:
devizában

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Érték:
(jóteljesítési) garancia Ft: Esedékessége (dátum):

Szállító képviselője

Ph
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Megrendelő képviselője 1

Megrendelő képviselője2

Ph




