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KÖLCSÖNÖS TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS



ÜGYFÉL ADATAI

amely létrejött egyrészt a(z)

Cégnév:

.

Adószám:
Irányítószám:

Cím:

Ügyfél tölti ki!

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

Kapcsolattartó adatai:

Neve:
Adószám:
Irányítószám:

Cím:

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:
- továbbiakban mint ÜGYFÉL, valamint a(z)

Fiberhost.hu (Fiberhost Bt.)
Székhely: 4025 Debrecen, Barna utca 2 1/5.
Cégjegyzékszám: HBMCG 09-06-012225
Bankszámlaszám: Budapest Bank.
10103434-58430600-01000005
Adóigazgatási azonosító: 21546909-3-09

Internet/E-mail: www.fiberhost.hu / info@fiberhost.hu
- továbbiakban, mint Szolgáltató között.
.Továbbiakban együttesen, mint felek szerepelnek.

-1-

Megállapodás

FIBERHOST.HU
Partner az internetes megjelenésben!
Fiberhost Bt. | 4002 Debrecen PF. 266
Email: info@fiberhost.hu
Adószám: 21546909-3-09
Cégjegyzék: HBMCG 09-06-012225
Telefon +36(20)5305481 | Fax: +36(52)788559

SZÁMLASZÁM:
BUDAPEST BANK RT.

10103434-58430600-01000005

BEVEZETÉS
(A)

(B)

A felek jogviszonyt kívánnak létesíteni egymással, amelynek kapcsán a két érintett fél, valamint a
felekkel azonos közigazgatási egységbe tartozó társaságok, szervezetek, alapítványok üzleti
tevékenységével és ügyeivel kapcsolatos információk átadásra kerülhetnek. Ennek megfelelően a
felek szabályozni kívánják az érintett információkkal kapcsolatosan felmerülő titoktartási
követelményeket.
Mindkét fél megköveteli, hogy a másik tudomására hozott információt titkosan kezeljék, és arra a
jelen megállapodás feltételei szerinti védelem legyen érvényes. A jelen megállapodás rendelkezései
részét képezik a felek között kötendő minden további szerződésnek.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1.

2.

3.
4.

A jelen megállapodás alapján egymás tudomására hozott információ kiterjed, többek között
minden kereskedelmi, pénzügyi, műszaki, operatív illetve bármilyen formájú egyéb információra
(beleértve a szóban vagy elektronikus úton közölt információt is), ami a felek üzleti
tevékenységére és ügyeire vonatkozik és természetét tekintve bizalmas, ideértve minden olyan
információt is, amelyet a jelen megállapodás megkötését megelőzően közöltek („Bizalmas
Információ”).
A felek:
2.1 titkosan kezelnek minden, a másik fél által tudomásukra hozott Bizalmas Információt,
amelyet a másik fél előzetes, írásos engedélye nélkül senkivel sem közölnek (kivéve
munkavállalóikat vagy szakértő tanácsadóikat, könyvelőiket, illetve képviselőiket, akiknek
tudomással kell bírniuk a Bizalmas Információról azzal, hogy őket az ilyen információ
fogadója előzetesen tájékoztatja az információ bizalmas természetéről);
2.2 kizárólag arra a célra használják fel a másik fél által tudomásukra hozott Bizalmas
Információt, amely célból azt vele közölték;
2.3 gondoskodnak róla, hogy minden személy, akivel a jelen megállapodás alapján Bizalmas
Információt közöltek, tisztában legyen a jelen megállapodás feltételeivel;
2.4 csak annyiban készítenek másolatokat a Bizalmas Információról, amennyiben az szigorúan
szükséges ahhoz a célhoz, amely célból azt közölték.
A Bizalmas Információnak a 2.1.pontban meghatározott személyek részére való átadása is csak
azt követően történhet meg, hogy a megszerző fél az adott személlyel legalább a jelen
megállapodásban írtakkal egyezően szigorú titoktartási feltételekkel titoktartási megállapodást
kötött a jogosulatlan felhasználás vagy átadás elkerülése érdekében.
A felek a jelen megállapodás meglétét, természetét és tartalmát titkosan kezelik beleértve azt a
tényt is, hogy a felek között egyéb szerződéses kapcsolat áll fenn.
A 2. és a 3. pont nem alkalmazandó olyan információ tekintetében,
(a) amelynek a közzététele nem a jelen megállapodás megsértésével, illetve a bizalmas
információkezelésből származó valamely más kötelezettség megszegésével történt;
(b) ami jogszerűen a fogadó fél birtokában volt már jelen megállapodásban foglaltaknak
megfelelően történt közlését megelőzően;
(c) amelyet olyan harmadik féltől szereztek be, aki azt szabadon közölheti;
(d) amelyet valamely fél független módon dolgozott ki;
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(e)

(f)
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amelyet valamelyik félnek a jogszabályok vagy a szabályozó hatóságok rendelkezései
értelmében kell közzé tennie, amely esetben az információt közzétevő fél haladéktalanul
értesíti a másik felet az ilyen közzétételről, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok
megengedik;
amely a jelen megállapodás megsértése nélkül jogszerűen nyilvános vagy később ilyenné
vált információ;

(g)

5.

6.
7.

8.
9.

10.

amelyet valamely fél azt követően ad át, hogy a másik fél írásban értesítette őt arról, hogy a
továbbiakban Bizalmas Információt kapni nem kíván.
Felek fenntartanak minden jogot az iparjogvédelmi, szerzői vagy egyéb jog által védett saját
Bizalmas Információikkal kapcsolatban.
A felek által megszerzett vagy később megszerzendő Bizalmas Információk részükre való átadása
kifejezett ilyen tartalmú rendelkezés hiányában nem jelent és hallgatólagosan sem ismer el
semmilyen iparjogvédelmi, szerzői vagy egyéb jog által védett Bizalmas Információ
felhasználására való engedélyt.
A jelen megállapodásból származó kötelezettségek és korlátozások a jelen megállapodás
értelmében megvalósult utolsó Bizalmas Információ közlésének időpontjától számított 5 évig
maradnak érvényben.
A másik fél kérésére, a fogadó fél
(a) visszaszolgáltatja a Bizalmas Információ valamennyi példányát a közlő félnek, vagy
(b) megsemmisíti azt, és írásban igazolja az információt közlő félnek ennek megtörténtét,
továbbá
(c) köteles felhagyni a Bizalmas Információ használatával,
valamint írásban is nyilatkozni arról, hogy a jelen pontban írtakat betartotta.
A jelen megállapodás alapján történő Bizalmas Információ közlése egyik felet sem kötelezi arra,
hogy bármilyen további megállapodást kössön a másik féllel.
A Bizalmas Információ a tényleges, esetlegesen hibákat is tartalmazó állapotban kerül átadásra az
átadó fél eltérő kikötés hiányában nem felel a Bizalmas Információ pontosságáért vagy
teljességéért. A Bizalmas Információ átadása vonatkozásában az átadó fél eltérő rendelkezés
hiányában nem tartozik semmilyen felelősséggel, szavatossággal, biztosítékkal, garanciával vagy
helytállással harmadik személyek védjegyeinek, szabadalmainak, szerzői jogainak, bármilyen
személyhez fűződő vagy más jogainak megsértésével kapcsolatosan.
Az átadó fél elismeri, hogy a megszerző fél akár jelenleg, akár a jövőben a Bizalmas
Információhoz hasonló információt fejleszthet ki saját maga avagy ilyen információra tehet szert
harmadik személyektől.
A jelen megállapodás nem zárja ki az átvevő fél számára, hogy a Bizalmas Információ alapján
megvalósítandó vagy megvalósított termékekhez, szolgáltatásokhoz, koncepciókhoz,
szisztémákhoz vagy módszerekhez hasonló avagy ezeknek konkurenciát jelentő termékeket,
szolgáltatásokat, koncepciókat, szisztémákat vagy módszereket fejlesszen vagy fejlesztessen ki,
amennyiben az átvevő fél a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit az adott fejlesztés
kapcsán nem sérti meg.
A felek egyike sem köteles az alkalmazottait vagy tanácsadóit a feladatköreik tekintetében
korlátozni azon okból, hogy alkalmazottai vagy tanácsadói a Bizalmas Információ birtokába
jutottak. Továbbá a felek megállapodnak, hogy – az 5. pontban írt eseteket ide nem értve – az
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átadó fél által kiadott Bizalmas Információ következtében a megszerző fél alkalmazottai vagy
tanácsadói az átadó fél tevékenységével kapcsolatos általános tudást, képességeket és gyakorlatot
szerezhetnek meg vagy ezeket fejleszthetik - ideértve ötletek, koncepciók és módszerek
megszerzését és fejlesztését („Általános Tudás”).
Nem jelenti a jelen megállapodás megsértését az, ha a megszerző fél alkalmazottai az itt írt
Általános Tudást utóbb a mesterségesen nem támogatott emberi emlékezetükből merítve
használják fel, amennyiben a Bizalmas Információ írott avagy elektronikusan vagy más módon
rögzített formátumának segítségét nem veszik igénybe.
Egyik fél sem köteles az Általános Tudás felhasználása következtében dolgozóit a
feladatköreikben korlátozni avagy semmilyen az Általános Tudás felhasználása folytán létrejött
alkotás kapcsán jogdíjat fizetni.
11.

12.

Amennyiben a jelen megállapodás egy vagy több rendelkezése érvénytelen, jogszabályba ütköző
vagy érvényesíthetetlen, ez a jelen megállapodás egyéb rendelkezéseinek az érvényesíthetőségét
semmilyen módon nem érinti vagy sérti. A megállapodás érvénytelen, jogszabályba ütköző, vagy
érvényesíthetetlen rendelkezését, amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, olyan
rendelkezéssel kell helyettesítettnek tekinteni, amely érvényes, jogszerű és érvényesíthető, és
amelyiknek a működése és hatása a lehető legközelebb áll ahhoz a rendelkezéshez, amelyet felvált.
A jelen megállapodás felei független szerződő felek. A jelen megállapodás, sem a benne biztosított
jogok nem képezhetik engedményezés vagy más átruházás tárgyát.

13.
14.

A jelen megállapodás magyar nyelven készült. Az irányadó a magyar nyelvű változat.
A jelen megállapodás csak írásban és mindkét fél által aláírt módon módosítható. A jelen
megállapodás a felek összes, a megállapodás tárgyával kapcsolatos megállapodását tartalmazza és a
tárgyban született minden korábbi szóbeli egyeztetést és/vagy írásbeli, felek közötti levelezést
hatálytalanít.

15.

A jelen megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. A jelen megállapodásteljesítéséből, vagy értelmezéséből fakadó valamennyi jogvita esetében a magyar bíróságok
illetékesek.

Budapest, 2011. április 13.

……………………………..

……………………………..

Ügyfél

Szolgáltató

-4-

