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REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:  GN-TIT/__ __ __-001 [GrafiNet tölti ki!] 
 

 
Titoktartási Kötelezettségek Nyilatkozata 

 
mely létrejött  
 
Név / Cégnév:  …................................................................................... 
Születési hely, idő : …................................................................................... 
SZIG / Adószám.: …................................................................................... 
Állandó lakcím / Székhely: …................................................................................... 
E-mail cím:  …................................................................................... 
Telefonszám:  …................................................................................... 
 
mint Megbízó – a továbbiakban Megbízó - és az  
 
Cégnév:   GrafiNet Team Informatikai és Szolgáltató Kft. 
Székhely:  H-8500 Pápa, Fáy András ltp. 5. II/11. 
Iroda:   H-1106 Budapest, Fehér út 1. B. lph. 7.em 
Adószám:  13506290-2-19 
Cégjegyzékszám: 19-09-508226 
Számlaszám:  12085004-00119299-00100002 (RAIFFEISEN BANK Zrt.) 
Képviseli:  Nagy Alexandra és Nagy Balázs - ügyvezető 
Kapcsolattartó:  Nagy Alexandra és Nagy Balázs Mobil: +36 70 9-406-046 E-mail: info@grafinet.hu 
 
 mint Megbízott -  a továbbiakban Megbízott - között az alábbi tartalommal:  
 
Megbízott a közlés napjától kezdve köteles tiszteletben tartani és megőrizni a Bizalmas Információ1 titkosságát, és csak 
a meghatározott és szerződött Cél2 érdekében eljárva jogosult a Bizalmas Információt felhasználni vagy közölni.  
 
Megbízó és Megbízott közös érdekkörében lévő Bizalmas Információt mindkét fél köteles jelen nyilatkozat alapján 
megőrizni. Megbízott Megbízó tudta és írásos hozzájárulása nélkül semmiféle módon nem léphet kapcsolatba Megbízó 
ügyfelével, sem személyes, sem telefonos, sem postai, sem elektronikus úton. 
 
Megbízott kizárólag Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult bármely harmadik fél számára közölni vagy 
felfedni a Bizalmas Információt. Utóbbi megkötés alól csak a Megbízott azon tisztségviselője vagy alkalmazottja jelent 
kivételt, akinek a meghatározott Cél érdekében szükséges megismerni és mérlegelni a Bizalmas Információt azzal, hogy 
a Megbízott részére tájékoztatást ad a jelen Megállapodás alapján számára fennálló kötelezettségekről és egyben 
kötelezi a jelen Megállapodásban szereplővel megegyező titoktartási korlátozások betartására. 
 
A Munkatermékeket, munkatermékekkel kapcsolatos kommunikációt, ajánlatokat, szerződéstervezeteket, 
szerződéseket, valamint az összes nyilatkozatot a Megbízó és Megbízott közös érdekkörében álló Bizalmas 
Információnak kell tekinteni. 
 
A Megbízott nem jelentheti be nyilvánosan, és nem oszthatja meg bármely harmadik féllel a jelen Nyilatkozat, vagy 
bármely a felek között történt jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó üzleti megállapodás vagy bármely kikötésének vagy 
előírásának létezését. Megbízott semmilyen formában nem reklámozhatja a Megbízóval vagy Megbízó bármely Kapcsolt 
Vállalatával fennálló kapcsolatát. 
 
A Bizalmas Információ Megbízó tulajdona marad, és a jelen Megállapodás a Bizalmas Információra vonatkozó 
semminemű Szellemi Tulajdonjoggal nem ruházza fel az Információszerző Felet. A Megbízott a megjelölt Cél 
megvalósítását követően a későbbi javítási, fejlesztési, ügyfélszolgálati funkciók ellátása érdekében a munkatárgyalások 
során létrejött közös érdekkörbe tartozó valamennyi Bizalmas információt megőrizheti, azt saját érdekkörén belül 
felhasználhatja. 

                                                
1  “Bizalmas Információ” Megbízótól, bármely vezető tisztségviselőjétől, vagy a felsoroltak érvényes írásos meghatalmazottjától 
közvetlen vagy közvetett módon származó, bármely formájú információ, amely magában foglal minden, nyilvánosan hozzá nem férhető 
részegységeket tartalmazó információ-együttest is. 
 
2  “Cél” a felek közötti üzleti együttműködési lehetőségek fejlesztésére irányuló tárgyalások folytatása, felek közötti üzleti kapcsolat 
felvétele, illetve fenntartása “Munkatermékek” a felek között fennálló munkakapcsolat során létrehozott, feltalált vagy kifejlesztett 
bármely dokumentum, információ, elgondolás, elképzelés, találmány, fejlesztés, design vagy know-how, függetlenül attól, hogy a 
felsoroltak szabadalmaztathatók-e. 
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Jelen nyilatkozat illetékessége alapértelmezetten 3 évig tart3,, azt követően Megbízott a rendelkezésére álló Bizalmas 
Információkat megsemmisíti, így kötelezettsége megszűnik. A 3 éves intervallumon belül Megbízott, vagy az 
érdekkörébe tartozó,- vele kapcsolatba hozható bármely harmadik személy Megbízó írásos hozzájárulása nélkül nem 
köthet szerződést, nem létesíthet semmiféle munka, vagy egyéb jogviszonyt Megbízó azon ügyfeleivel, - vagy azok 
érdekkörébe tartozó természetes vagy jogi személyekkel - akikkel a feladata teljesítése során kapcsolatba kerül, vagy 
róluk bárminemű információt szerezhetett. Ellenkező esetben Megbízó számára azonnali hatállyal 5.000.000 HUF egy 
összegű kártérítést köteles fizetni Megbízó írásos felhívására és számlája ellenében. 
 
Bizalmas információ elhatárolása 
 
A jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak azon információra, illetve folytatólagos hatállyal már 
nem vonatkoznak azon korábban Bizalmas Információra, amely: 
 

a) a közlés idején már nyilvánosan ismert, vagy a közlést követően vált nyilvánosan  ismertté, a jelen 
Megállapodás megsértése nélkül; 

 
 b) vagy amelyről a Megbízott alá tudja támasztani, hogy az: 
 

 számára már a Bizalmas Információ Megbízó általi közlését megelőzően is ismert volt,  és  nem 
tartozott fennálló titoktartási kötelezettség vagy korlátozott felhasználhatóság hatálya  alá; vagy 

 a Megbízott tisztviselői, alkalmazottjai, alvállalkozói által önálló módon került kifejlesztésre  olyan 
módon, hogy e tisztviselőknek vagy együttműködőknek nem volt tudomása a  Megbízó által közölt 
Bizalmas Információ tartalmáról; vagy 

 számára harmadik fél jogszerű közlése folytán vált ismertté, és a harmadik fél nem írt elő titoktartási 
kötelezettséget vagy korlátozott felhasználhatóságot. 

 
c) a közléskor Megbízó írásban nem hívta fel Megbízott figyelmét az átadott információ  bizalmas voltát 
illetően. Megbízó jelen nyilatkozatban felhívja Megbízott figyelmét arra, hogy az általa átadott valamennyi név, 
cím, elérhetőség, fejlesztési terv, munkafolyamat leírása, ügyfél és munkaadatok, szerződések tartalma, árazási 
információk kivétel nélkül és külön felhívás nélkül Bizalmas információnak minősülnek. 

 
Bizalmas információ pontossága 
 
A jelen Megállapodás alapján átadott Bizalmas Információ vagy bármely egyéb információ vonatkozásában Megbízó 
szavatolja, hogy az átadott információ pontos, a Megbízott munkavégzéséhez szükséges  valamennyi valós adatot 
tartalmazza, azok változása esetén 2 munkanapon belül Megbízott felé azokat írásban aktualizálja. Megbízó semmilyen 
kötelezettséget nem vállal arra, hogy a továbbiakban – a vállalkozási szerződésben körülírt munka elvégzéséhez nem 
szükséges -  egyéb információkat is átad Megbízott számára. 
 
Az átadott Bizalmas Információk megnevezése: 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 

                                                
3 Amennyiben jelen nyilatkozat aláírását követően a 20. napig nem kerül aláírásra a kapcsolódó regisztrációs számú vállalkozási 

szerződés, úgy Megbízott köteles az addig tudomására jutott valamennyi Bizalmas Információt megsemmisíteni, és a tudomására 
jutott adatokat, tényeket etc. Titokként kezelni a jelen dokumentum aláírásától számított 3 évig. 
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…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
…...............................….......................................................................................................................................................... 
 
 
Budapest, ………………………………………….. 
 
 
 
  ------------------------------------------   --------------------------------------- 
   Megbízó      Megbízott 
 
 
 
Jelen nyilatkozat három számozott oldalból áll. Jelen nyilatkozatból 1-1 eredeti példány illeti meg Megbízó és Megbízott 
felet. 
 


