TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

amely létrejött
 egyrészről
Név: ……………………. Önkormányzat
Székhely:
Képviseli:
a továbbiakban „Önkormányzat”
 másrészről
Név: (a résztvevő vállalkozás megnevezése)
Székhely:
Képviseli:
a továbbiakban a Vállalkozás


harmadrészről

Név: (Projekttársaság megnevezése)
Székhely:
Képviseli:
a továbbiakban „Társaság”, Önkormányzat, a Vállalkozás és Társaság együttesen:
„Felek”
között az alulírt helyen és időben az alábbiakban részletezett feltételekkel:
1. A Vállalkozás és Önkormányzat (Projekttársaság megnevezése) néven közös gazdasági
társaságot alapítottak, melynek tevékenysége tartósan működtethető termálrendszer
kiépítésére irányuló projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítását foglalja magában. A
Projekt segítségével korszerű, közületi és lakossági hőenergia felhasználását optimális
árszinten kielégíteni képes rendszer valósulhatna meg.
2. Jelen Nyilatkozat célja az információk átadására, kicserélésére vonatkozó feltételeknek,
eljárásoknak és Felek által vállalt kötelezettségeknek az írásba foglalása. Jelen Nyilatkozat
nem keletkeztet semminemű további megbízási, tanácsadási, szolgáltatások nyújtására
vonatkozó vagy más egyéb szerződéses kapcsolatot, jogviszonyt, nem tekinthető
kötelezettséget származtató megállapodásnak, kivéve, amennyiben jelen Nyilatkozat erről
kifejezetten rendelkezik.
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3. A Projekt megvalósítása érdekében Önkormányzat jelen Nyilatkozat foglalt feltételekkel
információkat bocsát a Vállalkozás rendelkezésére. A Vállalkozás a jelen Nyilatkozattal
egyidejűleg létrejött Szindikátusi szerződésben írtaknak megfelelően elkészít egy
megvalósíthatósági tanulmányt. Önkormányzat betekintést nyújt a Vállalkozás számára a
Projekt megvalósításával kapcsolatban kívánatosnak ítélt információkhoz, ideértve, de nem
korlátozva, pénzügyi, kereskedelmi, marketing, társasági, jogi és egyéb adatokat.
4. Önkormányzat kijelenti, hogy jelen Nyilatkozat alapján a Vállalkozás rendelkezésére
bocsátandó információkkal kapcsolatban harmadik felektől - amennyiben van ilyen- minden
szükséges hozzájárulást és engedélyt beszerez és ezen információknak Vállalkozás
rendelkezésére bocsátása harmadik fél jogát és/vagy jogos érdekét nem sérti. Önkormányzat e
bekezdés szerinti kijelentésének, illetve kötelezettségvállalásának megsértésével a
Vállalkozás ért minden veszteségért kártalanítja, ideértve kárt, bírságot, díjat, kötbért,
költséget, ügyvédi költséget.
5. A bizalmas információk Felek által egymás részére történő átadása a Vállalkozás, Társaság
és Önkormányzat azon vezető tisztségviselőire, munkavállalóira, képviselőire, tanácsadóira,
ügynökeire, alvállalkozóira (jogi és pénzügyi) és ügyfeleire korlátozódik, akiket
felhatalmaztak az ilyen információk fogadására. Bizalmas információnak a sajtó számára
történő nyilvánosságra hozatala jelen Nyilatkozat megszegésének minősül, kivéve, ha az ilyen
nyilvánosságra hozatal Felek közös megállapodása alapján történik, vagy az jogszabály
és/vagy egyéb alkalmazandó szabály megköveteli.
6. Jelen Nyilatkozatot aláíró feleknek
(a) minden bizalmas információt titokban kell tartaniuk;
(b) az ilyen információkhoz való hozzáférést azon személyekre kell korlátozni, akiknek –
Felek ésszerűen indokolható véleménye szerint – szükségük van ezen információkra;
(c) biztosítaniuk kell, hogy minden olyan személy, akinek – jelen Nyilatkozatrendelkezéseivel
összhangban - hozzáférhetővé tették a bizalmas információt, tudatában legyen az információk
bizalmas jellegének, annak a félnek pedig, aki átadta az információt mindent meg kell tennie
annak érdekében, hogy az ily módon bizalmas információk birtokában jutott személy betartsa
jelen Nyilatkozatrendelkezéseit, úgy, mintha ő is a Nyilatkozatot aláíró felek közé tartozna.
7. Amennyiben a Vállalkozás és Társaság tanácsadó(ka)t (szakmai vagy jogi tanácsadó)
alkalmaz, a bizalmas információk a Vállalkozás és Társaság részéről történő közvetlen
átadása, ezen harmadik személy(ek) felé, úgy minősül, mintha azok közvetlenül a Vállalkozás
és Társaság részére kerültek volna átadásra, továbbá a Vállalkozás és Társaság teljes
mértékben kötelezettséget és felelősséget vállal ezen bizalmas információk biztonságáért,
megfelelő kezeléséért. A Vállalkozás és Társaság harmadik személyekkel egyetemlegesen és
teljes körűen kártalanítja Önkormányzatot, ideértve kárt, bírságot, díjat, kötbért, költséget,
ügyvédi költséget, maga, illetve harmadik személyek által - Önkormányzatrészéről jelen
Nyilatkozatalapján a Vállalkozás és Társaság rendelkezésére bocsátott bizalmas információk
kapcsán- bizalmas információk céltól eltérő kezelése, meghamisítása, illetéktelen személy
részére történő hozzáférhetővé tétele, bizalmas információk biztonságát szolgáló intézkedések
elmulasztása előfordulása esetén Önkormányzat részéről érvényesített minden követelés
tekintetében.

2

8. Amennyiben jelen Nyilatkozatot aláíró felek bármelyikét jogszabály, egyéb kötelező
szabály, bíróság vagy egyéb hatóság határozatai bizalmas információ közzétételére kötelezik,
ezen félnek haladéktalanul értesítenie kell a másikat a közzétételi kötelezettségről. Ha
valamelyik fél úgy véli, hogy jogszabályra hivatkozással a közzétételi kötelezettség
megtagadható, kérheti a másik felet arra, hogy utasítsa vissza a bizalmas információ
hatóságok számára történő közzétételét, feltéve azonban, hogy ezzel egyidejűleg írásban
vállalja, hogy a másik felet minden olyan veszteségért kártalanítja – ideértve kárt, bírságot,
díjat, kötbért, költséget, ügyvédi költséget – amely a közzétételt megtagadó félnél a
megtagadás kapcsán keletkezhet. Abban az esetben, ha a közzétételi kötelezettséggel érintett
felet büntetőeljárással fenyegetik vagy pedig az írásbeli kártalanítási nyilatkozat – megítélése
szerint - a célnak nem megfelelő, az érintett fél nem köteles vállalni a hatóságok felé a
bizalmas információ megtagadásának kötelezettségét.
9. Ha jelen Nyilatkozatot aláíró bármelyik fél a bizalmas információt a jelen feltételeket
megszegve használja és ezáltal a másik félnek kárt okoz, a kárt szenvedett fél jogosulttá válik
kártalanításra, azzal a megszorítással, hogy bizonyított, igazolt és –amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik- közvetlen kár megtérítése követelhető, közvetett kár, veszteség
vagy elmaradt haszon nem foglaltatik benne a kártalanításban. Felek kifejezetten
megállapodnak abban, hogy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 342. §
(1) bekezdésében foglalt károkozó magatartások kivételével- a kártalanítás összege nem
haladhatja meg az …………. (összeg számmal),- azaz …………(összeg kiírva) Forintot.
10. Értelmező rendelkezések:
10.1. bizalmas információ:
(a) Projekt és annak bármely javasolt vagy ajánlott jogi, pénzügyi és üzleti feltétele;
(b) minden az (a) – (b) pontokon alapuló vagy arra vonatkozó, a Vállalkozás vagy Társaság
által készített információ, adat, feljegyzés, elemzés és memorandum, illetve ezek másolatai;
(c) olyan tény adat, amelyet Felek bármelyike, kifejezett nyilatkozatával, bizalmasként jelöl
meg.
10.2.nem minősül bizalmas információnak:
(a) olyan információ, amely a jelen Nyilatkozat aláírása előtt bizonyíthatóan a Vállalkozás
birtokában volt;
(b) olyan harmadik féltől származó információ, aki Felek tudomása szerint jogosult volt az
információ közlésére;
(c) köztudomású információ, amennyiben nem jelen Nyilatkozatot aláíró felek
kötelezettségszegése által vált azzá;
(d) jogszabályok vagy egyéb alkalmazandó szabályok által megkövetelt közzététel;
(e) a Vállalkozás és Társaság rendelkezésére álló olyan információ, amelyet Önkormányzat
nem látott el „bizalmas” elnevezéssel vagy jelölt meg egyéb módon egyértelműen „bizalmas”ként,
(f) minden, az (a) – (e) pontokon alapuló vagy arra vonatkozó, a Vállalkozás és Társaság által
készített információ, adat, feljegyzés, elemzés és memorandum, illetve ezek másolatai.
11. Jelen Nyilatkozat megszűnése, valamint a Projekt meg nem valósulása esetén bármely
félnek – a másik fél írásbeli kérésére, tételesen részletezett átadólista kíséretében – vissza kell
küldenie a birtokába jutott bizalmas információt tartalmazó iratot, ideértve azok másolatait is.
12. Jelen Nyilatkozat kizárólag írásban, Felek nevében jogszerűen eljáró képviselőik által
módosítható és szüntethető meg.
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13. Jelen Nyilatkozatalapján küldött bármely értesítés csak írásban tehető meg, amely
megtörténtnek akkor tekintendő, ha azt személyesen átadták, vagy telefax, futárszolgálat,
ajánlott vagy tértivevényes küldemény útján (a kézbesítési díj előre történő kifizetésével és az
igazoló szelvény megtartásával) küldték el a feleknek az alábbi címre:

Önkormányzat esetén:

a Vállalkozás esetén:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

fax:

fax:

Társaság esetén:
Név:
Cím:
fax:

14. Felek jelen Nyilatkozatszerinti jogaikat, illetve kötelezettségeiket nem engedményezhetik,
illetve ruházhatják át.
15. Jelen Nyilatkozat bármely rendelkezéséről a rendelkezés által jogosított fél vagy felekkizárólag írásban lemondhatnak. Valamely konkrét rendelkezésről történő lemondás nem
tekinthető azonban bármely más rendelkezésről történő lemondásnak is.
16. Felek jelen Nyilatkozat, valamint annak értelmezése tekintetében a magyar jogot tekintik
irányadónak. Jogvita esetén Felek törekednek a tárgyalásos megoldásra, amennyiben ez nem
vezet eredményre, hatáskörtől függően kikötik a ... Városi Bíróság vagy a ... Törvényszék
illetékességét.
17. Felek kijelentik, hogy a szerződés tartalmát alaposan megismerték, azt minden részletére
kiterjedően értelmezték.
18. Alulírott szerződő felek ezen okiratot elolvasás, és tartalmának közös értelmezése után,
mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, egyetértőleg és
törvényes képviselőik azt saját kezűleg írták alá.
19. Jelen Nyilatkozatkészült öt oldalon, öt lapon hat eredeti példányban, melyből aláírást
követően Felek 2 (kettő)- 2 (kettő) példányt átvettek.
Kelt.:
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…………………………………………..
... Önkormányzata
képviseletében:
...

…………………………………………………..
(vállalkozás megnevezése)
képviseletében:
...

………………………………………………….
(Társaság megnevezése)
képviseletében:
...
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