
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott ………………………………………….. (Anyja neve ............................................................................. ; 

Születési helye és ideje ................................................................................................................................ ; 

Lakcíme ......................................................................................................................................................... ; 

igazolvány megnevezése és száma: ......................................................................................................... ), 

mint Kötelezett 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
 

hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 
15-27., cégjegyzékszám: 01-10-049808, a továbbiakban: MDDÜ) által szervezett Design LAB 
inkubációs programmal, illetve az azzal kapcsolatban szervezett Speed Dating online eseménnyel 
összefüggésben tudomásomra hozott mindennemű szakmai és egyéb információt, adatot, üzleti 
titkot, valamint védett ismeretet megőrzöm, azokat saját célra nem hasznosítom, továbbá annak 
jogosultja, illetve az MDDÜ előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személy számára nem 
teszem hozzáférhetővé. 

 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek 
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb 
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az 
adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 

 
Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, 
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása. 

 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az MDDÜ-vel folytatott együttműködésére, az abban részt 
vevő személyekre, szervezetekre, az együttműködés során megismert személyekre, szervezetekre, 
illetőleg az MDDÜ-re vonatkozó nyilvános kijelentést, sajtónyilatkozatot, interjút kizárólag az 
MDDÜ-vel történt előzetes egyeztetést követően, az MDDÜ által megadott utasításoknak 
megfelelő tartalommal vagyok jogosult tenni – és e megnyilvánulásaim során a köteles vagyok az 
MDDÜ jó hírnevének megőrzésére kiemelt figyelmet fordítani. 

 
Előző bekezdéseben foglalt rendelkezések megszegése esetén a Kötelezett köteles 8 (nyolc) 
naptári napos fizetési határidővel 5.000 EUR, azaz ötezer euró összeget megfizetni az MDDÜ- nek. 

 
Kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
MDDÜ rendelkezésére bocsátott bármely személyes és kapcsolattartási adatait az MDDÜ a 
program céljainak teljesítése során, annak érdekében felhasználja, tárolja és kezelje, illetőleg a 
program céljai érdekében a részt vevő szervezetek, harmadik személyek részére, vagy az MDDÜ 
tevékenységét támogató (tanácsadó, stb.) szervezetek, személyek részére továbbítsa. MDDÜ 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötelezett adatait mindenkor a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban kezeli, illetve használja fel, továbbá hogy a 



Kötelezett adatainak harmadik személyek részére történő továbbítása esetén gondoskodik arról, 
hogy e harmadik személyek is mindenkor a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
kezeljék és használják fel a Kötelezett adatait. 

 
Tudomásul vesszem, hogy jelen nyilatkozattal vállalt titoktartási kötelezettség határozatlan 
időre vonatkozik, valamint, hogy annak megsértése a polgári-, illetve büntető jogi 
következményekkel jár. 

 
Jelen titoktartási nyilatkozatra Magyarország joga, elsősorban az üzleti titok védelméről szóló 2018. 
évi LIV. törvény irányadó. Jelen titoktartási nyilatkozat megsértésével okozott jogviták elbírálására 
Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal. 

 
Kelt, 2021…………………………………. 

 
 

…………………………………….. 
Kötelezett 

 
Tanúk:  

név:……………………………………… név:……………………………………………. 
lakcím:…………………………………... lakcím:………………………………………… 
aláírás:…………………………………... aláírás:…………………………………………. 

 


