
2.sz. melléklet 

NYILATKOZAT SZERZŐI JOGI VÉDELEM ALÁ ESŐ MŰ FELHASZNÁLÁSÁRÓL, ILLETVE TITOKTARTÁSRÓL 

Alulírott,      Természetes személy esetén 

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: 
SZÜLETÉSI ADATOK (HELY ÉS IDŐ):  
ANYJA NEVE: 
LAKCÍM: 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
CÉGNÉV:  
SZÉKHELY: 
KÉPVISELŐ NEVE ÉS TISZTSÉGE: 
 
jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak 

Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum (a jelen mellékletben a továbbiakban: Jogosult) megfelelően 

tájékoztatott arról, hogy az ajánlattételre való felhívás során tudomásomra jutott üzleti titok tekintetében 

– az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján – határidő nélkül titoktartási kötelezettség 

terhel. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, adat, összeállítás, tájékoztatás, terv, okirat, 

dokumentum, eljárás, amelynek nyilvánosságra hozatala a Jogosult gazdasági érdekét sértené, és 

amelynek titokban tartása érdekében a Jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Kijelentem, hogy 

e titoktartási kötelezettségemnek eleget teszek, illetve vállalom, hogy a felhívás időtartama, valamint az 

ajánlat eredményes elbírálása esetén a szerződéskötési tárgyalások alkalmával, a Jogosult által átadott 

iratokról, dokumentumokról, elektronikus adatállományról másolatot, kivonatot csak a Jogosult 

előzetes engedélyével készítek, ezen iratokba harmadik személyek részére betekintést nem adok, illetve 

semmilyen módon nem hozom azok tartalmát harmadik személy tudomására, a megismert üzleti titkot 

nem fedem fel, az üzleti titkot a Jogosult kifejezett engedélye nélkül nem hasznosítom.  

Tudomásul veszem a Jogosult arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a titoktartási kötelezettség 

megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint 

az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár 

megtérítését – az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 7-9. § rendelkezéseiben, illetve egyéb 

felelősségen túl – a nyilatkozó személyt abban az esetben terhelik, amennyiben a jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.  

Tudomásul veszem, hogy a benyújtott ajánlatot és annak elbírálását üzleti referenciaként csak a Jogosult 

hozzájárulásával említem (nem szükséges hozzájárulást kérni abban az esetben, ha a referencia-

hivatkozás pusztán az ajánlásos kapcsolat tényére és jellegére korlátozódik és független a Jogosult üzleti 

titkaitól). Jelen nyilatkozatomat a Jogosult „Medicin-Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány 

Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum bérszámfejtés szolgáltatás 

biztosítására” c. ajánlattételre való felhívása keretében, a benyújtott ajánlatom részeként tettem meg.  

Kelt: _______________________ (hely), __________________________ (idő)  

 

___________________________ (aláírás) 


