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TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött  

 

EGYRÉSZRŐL  …………………… Kft. (székhely: …… Budapest, ………………) 

 

 a továbbiakban: „Ügynökség”,  

 

MÁSRÉSZRŐL  …………………… Kft. (székhely: …… Budapest, ………………) 

 

 a továbbiakban: „Megrendelő”,  

  

 a továbbiakban együtt: „Felek” 

 

között az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A Megrendelő pályázatot írt ki marketingkommunikációs (integrált, reklám, ATL, BTL, 

online) kampányra,  amelyen az Ügynökség részt vesz, így ajánlatot tesz ezen 

szolgáltatások ellátására. Az Ügynökség az ajánlattételi eljárás során bizalmas, 

üzletit titoknak, illetve know-how-nak minősülő információkat bocsát a Megrendelő 

rendelkezésére.  

 

2. Felek rögzítik továbbá, hogy a marketingkommunikációs (integrált, reklám, ATL, BTL, 

online) kampány során az Ügynökség ajánlattételéhez a Megrendelő is átadhat üzleti 

titoknak minősülő adatokat, információkat. A Megrendelő az üzleti titoknak minősülő 

adat, információ átadása előtt köteles az Ügynökséget tájékoztatni, hogy üzleti 

titoknak minősülő adathoz, információhoz jutnak hozzá.   

 

3. Megrendelő jelen titoktartási megállapodás alapján köteles az ajánlattételi eljárás 

során az Ügynökség által a rendelkezésére bocsátott ajánlat tartalmát és a vele 

közölt valamennyi információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő tudomásul 

veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, megbízottjaira 

és üzleti partnereire is. 
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4. Az ügynökség is köteles az ajánlattételi eljárás során a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott üzleti titkot megőrizni. Az Ügynökség tudomásul veszi, hogy 

a fenti titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, megbízottjaira és üzleti 

partnereire is. 

 

5. A Megrendelő köteles továbbá titokban tartani minden, a fentiekkel kapcsolatban az 

Ügynökség által rendelkezésére bocsátott saját kutatást, elemzést, koncepciót, 

modellt, elgondolást, kreatív koncepciót, vázlatterveket, grafikákat, szöveges 

elemeket, filmeket, vagy egyéb dokumentumot, amelyek az ajánlatra vonatkozó 

információt tartalmaznak, vagy azokra utalnak. A Megrendelő az Ügynökség által az 

ajánlattal kapcsolatos valamennyi információt és dokumentációt kizárólag az ajánlati 

eljárásban és az Ügynökség által engedélyezett célra használhatja fel. 

 

6. Az Ügynökség a Megrendelő által a marketingkommunikációs (integrált, reklám, ATL, 

BTL, online) kampány során rendelkezésre bocsátott valamennyi üzleti titkot 

kizárólag az ajánlati eljárásban és a Megrendelő által engedélyezett célra 

használhatja fel. 

 

7. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügynökség által közölt ajánlat az 

Ügynökség szellemi termékének tekintendő, így azok egyéni és eredeti jelleggel bíró 

részei, és az ajánlat egésze e következtében szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői 

jogi védelem alatt álló művek felhasználásához az Ügynökség csak abban az esetben 

adja hozzájárulását, amennyiben arra az ő ajánlatának keretén belül kerül sor, vagy 

azon kívül jogdíj ellenében. 

 

8. Amennyiben Felek a jelen titoktartási megállapodásban foglalt bármely 

kötelezettségüket bizonyíthatóan megszegik, kötelesek az ajánlattételi érték 20%-át, 

de legalább 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint mértékű általány-kártérítést fizetni a 

másik Fél részére. A sérelmet szenvedett Fél az általány-kártérítés mértékét 

meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.  

 

Jelen titoktartási megállapodás megszegésének minősül különösen: 

• az ajánlatban foglalt vagyoni értékű szervezési, módszertani, tervezési és kutatási, 

stratégiai, koncepcionális, kreatív (grafika és szöveg), valamint gazdasági 

ismeretek, továbbá tapasztalatok és eljárás (összefoglaló néven know-how) 

engedély nélküli felhasználása az Ügynökség által tett ajánlat keretén kívül, 
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valamint a Megrendelő által üzleti titokként megjelölt adatok, információk engedély 

nélküli felhasználása; 

• a know-how átadása, annak megismerésére nem jogosult kívülálló harmadik felek 

részére; 

• az ajánlat szerzői jogi védelem alatt álló részének engedély nélküli felhasználása; 

• az ajánlat bármely részének harmadik személyek részére történő átadása, közlése; 

• az ajánlat egészének, vagy bármely részének, mint saját prezentációnak, vagy 

elgondolásnak felhasználása. 

 

9. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 

Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

 

 

Budapest, 2010. __________________ 

 

 

 

 

 

Ügynökség 

 

 

Megrendelő 

 

 

 


