
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
1. Jelen Titoktartási Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tárgya, hogy a 

……………………………………………………………………………………………(név) 
……………………………………………………………………………………………(lakcím)  
(továbbiakban: Pályázó) a MOL töltőállomások és értékesítési pontok partneri rendszerben 
történő üzemeltetésére vonatkozó 2020.06.29. napján kiírt pályázati felhívással 
összefüggésben Bizalmas Információkhoz juthat hozzá. 

 
2. Pályázó kijelenti, hogy valamennyi kereskedelmi, pénzügyi, piaci és egyéb információ, adat, 

anyag és megoldás, amit MOL Nyrt. a Pályázó részére a pályáztatás során írásbeli vagy 
szóbeli úton átad, Bizalmas Információnak tekintendő. 

 
3. Pályázó az átadott Bizalmas Információt köteles szigorúan bizalmasan kezelni és nem 

szolgáltathatja ki harmadik személyeknek a MOL Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 

4. Pályázó tudomásul veszi, hogy a bizalmas információk kizárólag az ajánlatok elkészítésével, 
értékelésével, a Pályázat alapján megkötésre kerülő szerződéssel kapcsolatban használhatók 
fel. 

 
5. Pályázó vállalja, hogy alkalmazottait, megbízottait és a pályázattal kapcsolatosan igénybevett 

közreműködőt tájékoztat az információ bizalmas jellegéről, illetve kötelezi a bizalmas 
információ kezelésére vonatkozó kötelezettség betartására. 

 
6. A pályázati ajánlatkérésben szereplő és ezzel összefüggő információkat Pályázó harmadik 

személynek kizárólag MOL Nyrt. előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át, illetve hozhat 
nyilvánosságra. 
 

7. Pályázó köteles megtéríteni MOL Nyrt.-nek minden olyan kárát vagy veszteségét, amely abból 
származik, hogy a Pályázó a jelen Nyilatkozatot bármely okból megszegi. 

 
8. A jelen Nyilatkozatból származó titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az olyan 

információra: 

• amely köztudomású, vagy nem a pályázó hibájából válik köztudomásúvá, vagy 

• amelyet, a nyilvántartása által alátámaszthatóan, már a jelen Nyilatkozat aláírásának 
napja előtt ismert a pályázó, vagy 

• amelyet olyan harmadik fél nyújt a Pályázó részére, akinek, vagy amelynek nincs 
titoktartási kötelezettsége a MOL Nyrt. irányába, vagy 

• amelynek a közlését jogszabály írja elő. 
 

9. A Pályázó titoktartási kötelezettsége a jelen Nyilatkozat aláírásának napját követő 1 év múlva 
szűnik meg. 

 
Amennyiben a fentieket a Pályázó megszegi, nettó 1 000 000 Ft kötbér megfizetésére köteles. 

 
Kelt. ……………….…………………….. 2020. ………………… 

 

 

..............................................… 

Pályázó aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. Tanú:……………………………………..  2. Tanú:………………………………………. 

Lakcím:……………………………………..  Lakcím:………………………………………. 

………………………………………………  ……………………………………………….. 

 

Aláírás:………………………………………  Aláírás:………………………………………. 


