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4. számú függelék

Titoktartási megállapodás MINTA
amely létrejött egyrészről a
a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 36.; Cg.01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; a továbbiakban: Magyar Telekom) mint az üzleti titok
jogosultja,
másrészről a
[Jogosult Szolgáltató cégneve] (székhely: […………..]; Cg. […………..]; adószám: […………..]; a továbbiakban: Jogosult
Szolgáltató) mint titoktartásra kötelezett
között (a Magyar Telekom és a Jogosult Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, önállóan: Fél) az alulírott
helyen és napon alábbiak szerint.
Előzmények
(1) Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 2019. február 27-én kelt, PC/1218645/2018. számú határozatának (a továbbiakban: 4. piaci határozat) rendelkező rész I. D.4.3. pont A Jogosult
Szolgáltató ajánlatát megelőző együttműködés cím Információszolgáltatás alcímében, illetve a Magyar
Telekom „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása Magyarország
területén” megnevezésű érintett piacon nyújtott szabályozott hálózati szolgáltatásokra vonatkozó
szolgáltatásnyújtásai feltételei (a továbbiakban: Szolgáltatási feltételek) 3. pontjában foglaltak szerint a
Magyar Telekom teljesíti a Jogosult Szolgáltató információszolgáltatásra (a továbbiakban:
In formációszolgáltatás) vonatkozó igénybejelentését.
(2) Felek kijelentik, hogy az (1) bekezdés szerinti Információszolgáltatás célja, hogy a Jogosult Szolgáltató az
átadott információ birtokában – a 4. piaci határozatban és a Szolgáltatási feltételekben foglalt – hálózati
szolgáltatásokra megalapozott igénybejelentést tudjon benyújtani a Magyar Telekomhoz.
(3) Felek tudomásul veszik, hogy az Információszolgáltatás során átadandó hálózati információk a Magyar
Telekom üzleti titkának minősülnek, amelynek védelméhez, megőrzéséhez, titokban maradásához, a jelen
megállapodásnak, a Szolgáltatási feltételeknek, az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak és a
jogszabályoknak megfelelő felhasználásához a Magyar Telekomnak kiemelt érdeke fűződik.
(4) A Szolgáltatási feltételek hivatkozott rendelkezései szerint az Információszolgáltatás iránti igény
benyújtásának, illetve az Információszolgáltatás során átadandó hálózati információkhoz való hozzáférés
biztosításának feltétele, hogy a Magyar Telekom és a Jogosult Szolgáltató között a jelen titoktartási
megállapodás megkötésre kerül.
Felek a fentiekre tekintettel az alábbi megállapodást kötik:
1. A jelen titoktartási megállapodás alapján a Jogosult Szolgáltató vállalja, hogy az Információszolgáltatás során,
illetve azzal összefüggésben a tudomására jutott Bizalmas Információt a jelen titoktartási megállapodásban, a
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Szolgáltatási feltételekben, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak szerint megőrzi.
2. Jogosult Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Információszolgáltatások során, illetve azokkal
összefüggésben a Magyar Telekom által a Jogosult Szolgáltatónak átadott valamennyi információt, különösen,
de nem kizárólag a 4. piaci határozat és a Szolgáltatási feltételek jelen titoktartási megállapodás „Előzmények”
pont (1) bekezdésében hivatkozott részeiben meghatározott információkat, a felek közötti, a Szolgáltatási
feltételek szerinti szerződéskötési tárgyalások tartalmát, a Magyar Telekom szellemi termékeit, technológiai
adatait, eszközeit, hálózat nyomvonal adatait, egyéb üzleti adatait, ideértve különösen a szóbeli és elektronikus
információt bizalmasnak minősíti, és vállalja, hogy üzleti titokként kezeli, függetlenül attól, hogy az ilyen bizalmas
információ bizalmasként volt-e megjelölve (a továbbiakban: Bizalmas Információ).
3. Jogosult Szolgáltató a Bizalmas Információt kizárólag a Szolgáltatási feltételek szerinti, az
Információszolgáltatással érintett hálózati szolgáltatás szerinti igénybejelentés benyújtása és ezzel
összefüggésben hálózati szerződés megkötése céljából, a feltétlenül indokolt terjedelemben és ideig kezelheti,
használhatja, illetve tárolhatja (a jelen 3. pontban foglaltak a továbbiakban: Megengedett Cél).
4. Jogosult Szolgáltató a Bizalmas Információt a jelen titoktartási megállapodásnak, a Szolgáltatási feltételeknek,
az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
köteles megtartani. Jogosult Szolgáltató vállalja továbbá, hogy megtesz minden ésszerű óvintézkedést a
Bizalmas Információ jogosulatlan használatának, átadásának, nyilvánosságra hozatalának, illetve
terjesztésének megakadályozására. Jogosult Szolgáltató vállalja, hogy a Bizalmas Információról csak a
Megengedett Célból készít és tárol másolatot.
5. Jogosult Szolgáltató nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja át harmadik személynek (ideértve a Jogosult
leányvállalatait, anyavállalatát, bármely kapcsolt vállalkozást, illetve – amennyiben a Bizalmas Információ
átadása versenyelőnyt eredményezhez – a Jogosult nagykereskedelmi üzletágán, területén kívüli bármely más
üzletágnak, területnek) a Bizalmas Információt, kivéve ha arra bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat
gyakorló belföldi, európai uniós vagy nemzetközi szervezet kötelezése, belföldi vagy közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogszabály, illetve jogerős határozat, illetve tőzsdei szabály alapján köteles, azzal, hogy Jogosult
Szolgáltató kérelmezni köteles a Bizalmas Információ üzletit titokként történő, illetve zárt kezelését, továbbá
lehetőség szerint köteles jogorvoslattal élni a kötelezéssel szemben és az átadásról a Magyar Telekomot minden
esetben megfelelő időben, előzetesen értesíteni köteles.
6. Nem minősül Bizalmas Információnak az az információ
6.1 amely az átadást megelőzően a nyilvánosság számára hozzáférhető volt; és
6.2 amelynek nyilvánosságra hozatalához a Magyar Telekom előzetesen írásban hozzájárult.
7. A Felek rögzítik, hogy a jelen titoktartási megállapodás nem keletkeztet a Jogosult Szolgáltató javára és nem
ruház át a Jogosult Szolgáltatóra jogot a Bizalmas Információ részét képező szellemi alkotások (pl. védjegyek,
szabadalmak, használati mintaoltalmak, szerzői jogok) vagy hasonló jogok és törvényes érdekek tekintetében.
8. Sem a Bizalmas információ, sem egyéb eleme a jelen titoktartási megállapodásnak nem minősül a Szolgáltatási
feltételek szerinti bármely szolgáltatásra vonatkozó ajánlatnak, vagy az ajánlat elfogadásának egyik Fél részéről
sem, valamint sem a Bizalmas információ, sem egyéb eleme a jelen megállapodásnak nem képezi valamely a
Felek között kötendő szerződés kizárólagos alapját.
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9. Jogosult Szolgáltató vállalja, hogy a megfelelő kárenyhítés érdekében haladéktalanul köteles a Magyar
Telekomot értesíteni, ha a jelen titoktartási megállapodást megszegi, illetve a jelen titoktartási megállapodás
megszegését észleli.
10. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen titoktartási megállapodáson alapuló feladataik és
kötelezettségeik teljesítése során minden vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek megfelelnek, ideértve
különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben
foglalt szabályokat.
11. A jelen titoktartási megállapodás kizárólag a Bizalmas Információk védelmének, megőrzésének és átadásának
feltételeit szabályozza a Felek között. A jelen megállapodás a Felek között egyéb tekintetben nem hoz létre
semmilyen üzleti kapcsolatot, kockázatközösséget, előszerződést, szerződést vagy egyéb vállalt kötelezettséget
és nem utal ilyen jogviszonyok létrejöttének valószínűségére.
12. A jelen titoktartási megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a mindkét Fél által cégszerűen aláírt, a
Magyar Telekom által visszaküldött titoktartási megállapodást a Jogosult Szolgáltató kézhezvette (Szolgáltatási
feltételek 3.2 pont). A titoktartási megállapodás a Felek között a Szolgáltatási feltételek alapján megkötött vagy
megkötendő valamennyi – jelen megállapodással összefüggő – hálózati szerződés megszűnését követő 10 (tíz)
évig vagy addig marad hatályban, ameddig jelen titoktartási megállapodást a Felek másik titoktartási
megállapodással nem módosítják vagy szüntetik meg.
13. A jelen titoktartási megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a magyar jogszabályok által az üzleti
titokkal kapcsolatban biztosított jogokról való lemondásnak.
14. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen titoktartási megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát, ideértve a
jelen titoktartási megállapodással összefüggésben támasztott szerződésen kívüli követeléseket is, egymással
békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek a felmerült jogvitát békés úton nem tudják
rendezni, bármelyik Fél bírósághoz fordulhat. A Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai
Központi Kerületi Bíróság, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Tatabányai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
15. Jogosult Szolgáltató vállalja, hogy saját költségén a Magyar Telekom írásos felszólításának kézhezvételekor
másolatok megtartása nélkül haladéktalanul visszaszolgáltat vagy töröl minden Bizalmas Információt, amit
Magyar Telekomtól kapott.
16. Felek nem engedményezhetik a jelen titoktartási megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket más
személyre a másik Fél kifejezett és előzetes írásos engedélye nélkül.
17. Jogosult Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen titoktartási megállapodásban foglaltakat
megszegi, akkor a Magyar Telekom részére, a Magyar Telekom erre irányuló felszólításától számított 15 napon
belül 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű kötbért köteles megfizetni. A kötbéren felül a Magyar Telekom
jogosult a jelen titoktartási megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.
18. A jelen titoktartási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatási feltételek, az annak alapján
megkötött hálózati szerződés, az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok, különösen a 4. piaci határozat
és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a magyar jog vonatkozó rendelkezései,
különösen az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény szabályai irányadók.
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19. Jelen titoktartási megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az arra felhatalmazott és
jogosult képviselőik útján írják alá.
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