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Titoktartási megállapodás 

 
mely létrejött egyrészről az 
 
ITK Holding Zrt. (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 721911; 
adószám: 14880719-2-41), amely jogosult a saját nevében jelen titoktartási megállapodás 
megkötésére (továbbiakban: ITK Holding)  
 
valamint  
a titoktartásra kötelezett, ………………………………………… (cím: …………………………; szig.szám: 
…………………….; továbbiakban Titoktartásra kötelezett) között a közreműködés az ITK Holding 
……………… projekt (továbbiakban: Projekt) kapcsán. 

 
Tekintettel arra, hogy az ITK Holding számára kiemelten fontos a Projekttel kapcsolatos teljes 
titoktartás, így a partnereivel, meglévő és leendő üzlet- és ügyfeleivel az alábbi titoktartási 
megállapodás megkötését kezdeményezi. 

 
Titoktartásra kötelezett vállalja, hogy az ITK Holdingtól a fentebb nevesített Projekt tekintetében 
tudomására jutó minden adatot, információt, tényt, megoldást, átadásra kerülő okiratot, kimutatást, 
stb. ideértve bármely találmányt, elképzelést, ötletet, know-how-t, technikai leírást, tervet, 
specifikációt, rajzot, lenyomatot, modellt, példát, munkafolyamatok leírását, számítógépes programot, 
marketing tervet, üzleti tervet, vagy ügyfélkörre és bármely más technikai, pénzügyi vagy üzleti tényre 
vonatkozó egyéb információt –azok jellegére és hordozójára tekintet nélkül (együttesen és külön-külön 
a továbbiakban: Bizalmas Adatok) bizalmasan kezel.  
 
A jelen megállapodás célja az információk átadására és kicserélésére vonatkozó feltételeknek, 
eljárásoknak és a Titoktartásra kötelezett ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek a rögzítése.  
 
A Titoktartásra kötelezett az ITK Holdingot és a Projektet érintő bármely és minden Bizalmas Adatot 
köteles a jelen megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint bizalmasan kezelni 
és üzleti titokként megőrizni, és gondoskodni azok üzleti titokként való megőrzéséről, függetlenül attól, 
hogy az milyen formában vagy módon jutott a tudomására vagy került a birtokába. A Titoktartásra 
kötelezett – az ITK Holding ellenkező tartalmú írásos engedélyének hiányában – a Bizalmas Adatokat 
kizárólag a Projekt keretein belül és a Projekt céljára használhatja fel, tiszteletben tartva azonban a 
jelen megállapodásban foglaltakat. A Bizalmas Adatok üzleti titokként való megőrzésének körébe nem 
tartozik a jogszabályok által megkövetelt közzététel, illetve az abban szereplő információ, azonban 
ilyen esetben is a Titoktartásra kötelezett lehetőleg előzetesen köteles az ITK Holdingot a 
közzétételről írásban tájékoztatni.  
 
Az írásban átadott Bizalmas Adatok attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy azokon a 
"Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű felirat szerepel-e. Titoktartásra kötelezett tudomásul 
veszi, hogy az üzleti titok megtartására vonatkozó, hatályban lévő jogszabályok előírásai, különösen 
az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény előírásai valamint a Büntető törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény 418. § -ban foglalt rendelkezései, a jelen megállapodás mellett is 
kötelezőek a számára.  
 
Az ITK Holding bármikor kérheti a Bizalmas Információ részének, vagy egészének azonnali 
visszaszolgáltatását, illetve a Titoktartásra kötelezettnél lévő, Bizalmas Információt tartalmazó 
adathordozó ésszerű határidőn belül történő megsemmisítését. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet 
kell felvenni, melynek egy példányát a titoktartásra kötelezett az ITK Holding részére köteles 
megküldeni.  
 
A jelen megállapodás nem hoz létre semmilyen megbízási, tanácsadási, szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó vagy egyéb szerződéses kapcsolatot vagy jogviszonyt, nem tekinthető bármilyen 
kötelezettséget származtató megállapodásnak, kivéve, ha a jelen megállapodás kifejezetten eltérően 
rendelkezik. 
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Ha a Titoktartásra kötelezett a Bizalmas Adatokat a jelen megállapodásban rögzített feltételeket 
megszegve felhasználja és ezáltal az ITK Holding számára kárt okoz, 500.000 Ft. kötbér, írásbeli 
felszólítás után 15 napon belül történő megfizetésére és ezen felül teljes körű kártérítésre köteles. 
 
A Titoktartásra kötelezett jelen megállapodásban rögzített kötelezettsége a Titoktartásra kötelezett 
érdekében, megbízásából, illetve a Titoktartásra kötelezettel bármilyen jogviszonyban eljáró 
személyekre ugyanolyan tartalommal vonatkozik, azzal, hogy a Titoktartásra kötelezett köteles 
gondoskodni arról, hogy a jelen bekezdésben meghatározott személyek a Bizalmas Adatokat a jelen 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően maximálisan megőrizzék, melyhez Titoktartásra kötelezett 
minden szükséges és elvárható intézkedést megtesz. bármilyen Bizalmas Információ ezen 
személyeknek való átadásának a feltétele az ITK Holding előzetes írásos hozzájárulása, valamint, 
hogy az átvevő személy a jelen nyilatkozattal lényegében megegyező tartalmú titoktartási 
nyilatkozatot írjon alá és adjon át az ITK Holding részére. 
 
A jelen megállapodás aláírása után 5 (öt) évig marad hatályban. A jelen megállapodás, valamint 
annak értelmezése tekintetében a magyar jog irányadó.  
 
A jelen megállapodás kizárólag a Titoktartásra kötelezett, illetve az ITK Holding nevében jogszerűen 
eljáró tisztségviselők vagy képviselők által, a Titoktartásra kötelezett, illetve az ITK Holding nevében 
aláírt írásbeli dokumentum formájában módosítható, egészíthető ki vagy változtatható meg. 
 
A jelen megállapodás alapján küldött bármely értesítés, vagy adott egyéb kommunikáció csak írásban 
tehető meg.  
 
A jelen megállapodás két eredeti példányban készül, melyből egy példány a Titoktartásra kötelezett, 
egy példány pedig az ITK Holding részére került átadásra. 
 
 
Budapest, 2021. …………….  …...  
 
 
 

………………………………. ………………………………….. 
  

Titoktartásra kötelezett ITK Holding Zrt. 
 

 


