
 
18/2009. (XI. 2.) számú rektori utasítás 

a szerződésekkel összefüggő titoktartási kérdések biztosításáról és egyéb egyes, a 
szerződésekkel összefüggő kérdésekről 

 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 78. § (1) bekezdésében, valamint a 136. 
§ (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rektor az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

1. § 

(1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed 

a) az Egyetemnek a szerződéskötés rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
című 19/2008. (VII. 7.) számú rektori utasításban (a továbbiakban: SzRU) 
meghatározott szerződéskötésre jogosult szervezeti egységeire és azok vezetőire, 

b)  az a) pontban meghatározottak által kötött szerződések teljesítésében közreműködő, 
ba) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, vagy megbízási 
szerződéssel foglalkoztatottakra, 
bb) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra, 
bc) az Egyetemre az MTA TKI által kirendelt MTA-ELTE kutatócsoportban 
foglalkoztatott közalkalmazottakra; 

c) az Egyetemmel megbízási jogviszonyban állókra, 
d) az Egyetem részére közérdekű önkéntes tevékenységet ellátókra. 

(2) A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed minden, a jelen szakasz (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak által kötött szerződésre és az azok teljesítéséből adódó titoktartási 
kötelezettségre.  

2. § 

(1) A nem természetes személyekkel (pl. gazdasági társaságokkal, egyesületekkel, 
alapítványokkal) kötendő szerződésekben kötelező tartalmi elemként szerepeltetni kell a 
mindenre kiterjedő titoktartási részt. 

(2) A SzRU 13. § (2) bekezdése alapján a főtitkár által közétett szerződésminta 
alkalmazásával történő szerződéskötés esetén minden minta tartalmazza az értelemszerű 
nyilatkozatot. A mintától való eltérésre a SzRU vonatkozó rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

(3) Ha a szerződéskötésre nem minta alkalmazásával kerül sor, akkor a szerződéskötő 
felelőssége a titoktartásról rendelkezni, azzal, hogy a szükséges szöveg a fent írt 
mintákból értelemszerűen átemelhető, illetve annak megfogalmazásában a Főtitkárság 
kérésre segítséget nyújt. 

3. § 

(1) Természetes személyekkel akkor szükséges külön titoktartási nyilatkozatot aláírni,  

a) ha ez az Egyetemnek más szerződésben vállalt erre irányuló kötelezettségéből 
következik,  

b) vagy a személyi előirányzat terhére kötött megbízási szerződéseknél, illetve 
közérdekű önkéntes tevékenységnél akkor, ha a szerződés alapján a megbízott, 
önkéntes védett (személyes vagy más bizalmas, állam-, szolgálati, vagy üzleti 
titoknak minősülő) adatokhoz fér hozzá, vagy ha az ellátandó feladat, tevékenység 
jellege ezt egyébként indokolja. 
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(2) Az oktatási tevékenységre irányuló megbízási és közérdekű önkéntes tevékenységet 
ellátókkal titoktartási nyilatkozatot nem kell aláíratni, kivéve, ha az oktatási tevékenység 
érdekében az (1) bekezdés b) pontja szerinti védett adat kerül részükre átadásra. 

(3) A természetes személyekkel attól függően, hogy a titoktartásra kötelezett személy 

a) közalkalmazott, 
b) hallgató (ideértve a doktoranduszt is), vagy 
c) egyéb személy 
eltérő tartalmú titoktartási szerződést kell aláíratni. 

(4) Közalkalmazottak, valamint az MTA és az ELTE között létrejött kutatócsoportok 
létesítéséről szóló szerződés alapján kirendeléssel az Egyetemen foglalkoztatott TKI 
alkalmazottak esetében azonos tartalmú nyilatkozat alkalmazandó.  

(5) A jelen szakaszban meghatározott nyilatkozatmintákat a főtitkár teszi közzé. 

(6) Ha az Egyetemmel szerződő partner a jelen utasítás alapján közzétettől eltérő 
nyilatkozatot, vagy titoktartási megállapodást kíván aláíratni, akkor azt a főtitkárral 
előzetesen véleményeztetni kell. 

(7) Ha az (5) bekezdés alapján nem magyar nyelvű nyilatkozat kiadása merül fel, a főtitkári 
véleményeztetéstől kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha az Egyetem megfelelő 
nyelvtudással rendelkező közalkalmazottja, annak a jelen utasítás szerinti mintának való 
nyelvi megfelelőségét igazolja, vagy azt a jelen utasítás szerinti minta hiteles 
fordításaként készítik el.  

4. § 

(1) A jelen utasítás 2009. november 10. napján lép hatályba. 

(2) 1 

(3) 2 

 
 
Budapest, 2009. november 2. 
 
 
 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
rektor 

 

 
1 A 4. § (2) pontban rögzített módosító rendelkezések beépültek a szerződéskötés rendjéről az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen című 19/2008. (VII. 7.) számú rektori utasításba. 
2 A 4. § (3) pontban rögzített módosító rendelkezések beépültek a szakképzési és egyéb támogatási szerződések 
előkészítésének, megkötésének, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) számú 
rektori utasításba. 
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