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Hatályba lépés napja:  2018. július 2. napján 

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez:  - 

Felülvizsgálat:  

 szakmai megfelelőség:  Jogi Igazgatóság 

 jogi megfelelőség:  Jogi Igazgatóság 

Felelős:  Dr. Bajnóczi Laura, igazgató 

Kiadmányozó: Józsa János, rektor,  

  Fehér József Imre,  általános kancellár-helyettes1  

                                                           
1 A Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2017. (XI.15.) számú kancellári utasítás 3/A. §, 

 valamint a kancellár helyettesítésének rendjéről szóló 3/2018. (I.31.) számú kancellári utasítás 1. § alapján. 
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és 

Működési Rendje (a továbbiakban: SZMR) 37. § (3) bekezdése alapján az alábbi utasítást adjuk ki. 

 

1. § 

 

(1) A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 11/2016. (XI. 07.) számú rektori 

és kancellári közös utasítás (a továbbiakban: Utasítást) az alábbiak szerint módosul. 

(2) Az Utasítás 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép. 

„(1)  A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, 

továbbá az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló, illetve valamely tisztséget betöltő személyekre (ideértve különösen a 

hallgatói és doktorandusz önkormányzat tisztségviselőit).” 

(3) Az Utasítás 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A jelen utasítás hatálya a 3/A. § alkalmazásában kiterjed az üzleti titokra, továbbá az 

Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, a doktorjelöltekre, doktori 

képzésben egyéni felkészülőkre, illetve doktori fokozatra jelentkezettekre a tudomásukra 

jutó adatok tekintetében, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályoknak megfelelően.” 

(4) Az Utasítás 2. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki: 

„h) üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ban 

meghatározott fogalom.” 

(5) Az Utasítás 3. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Amennyiben az adat jelen szakasznak megfelelő besorolásával kapcsolatban kétség merül 

fel, az adatgazda megkeresi a Kancellária Jogi Igazgatóságát (a továbbiakban: JI) 

állásfoglalás adása érdekében, amely haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül 

válaszol a megkeresésre. Amennyiben a JI szükségesnek ítéli, a jelen utasításban 

meghatározott feladatai tekintetében szakmai álláspontjának megküldésével az 

adatvédelmi tisztviselő szakmai közreműködését kérheti.” 

(6) Az Utasítás az alábbi 3/A. §-sal egészül ki: 

„3/A. § 

Üzleti titok kezelése 

 

(1)  Azon (átfogó) szervezeti egység vezetője, amely  

a)  az üzleti titok átvételével járó szerződést megkötötte, 

b)  az a) pont szerinti szerződés teljesítésében részt vesz, 

c)  az a) és b) pontokon kívüli eset(ek)ben tudomására jutott más üzleti titka 

köteles megtenni az üzleti titok megőrzéséhez, az azzal összefüggésben szerződés vagy 

jogszabály alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséhez, az ehhez az adott helyzetben 

elvárható mértékben, ésszerűen szükséges technikai és szervezési intézkedéseket. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket az Egyetem saját üzleti titkának 

védelmében is meg kell tennie minden olyan (átfogó) szervezeti egység vezetőjének, 

amely ilyen üzleti titkot kezel. 

(3)  A szerződéskötést kezdeményező (átfogó) szervezeti egység vezetője köteles 

gondoskodni arról, hogy az Egyetem saját üzleti titkainak védelmében a titoktartási 

kötelezettség – amennyiben az adott esetben a jogszabályi védelmet meghaladóan ez 

szükséges – rögzítésre kerüljön az üzleti titok átadásával, vagy várható keletkezésével 

járó szerződésekben, továbbá – ha üzleti titok szerződés hiányában, így különösen 

szerződéskötést megelőző tárgyalások során kerül átadásra – külön titoktartási 

megállapodás kerüljön megkötésre, vagy az átvevő megfelelő titoktartási nyilatkozatot 

tegyen.  

(4)  Fokozott figyelemmel kell eljárni azon adatok tekintetében, amelyek szellemi alkotáshoz 

fűződő joghoz kapcsolódnak, vagy amelyek ilyen keletkezésére vezethetnek. A vagyoni 
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értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismereteket, tapasztalatokat vagy 

ezek összeállítását (know-how) üzleti titokként kell védeni, ennek keretében amennyiben 

az indokolt, ezek azonosításra alkalmas módon való rögzítésről gondoskodnia kell annak 

az (átfogó) szervezeti egység vezetőjének, amelynél a know-how létrejött. 

(5)  Mindazon az Egyetemmel munkavégzésre irányuló vagy egyéb jogviszonyban álló 

személyek, akikre a jelen utasítás hatálya kiterjed, kötelesek az Egyetem tudomásukra 

jutott üzleti titkát megőrizni. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik arra az esetre, ha 

harmadik személyektől az Egyetem által átvett üzleti titok kezelésében vesznek részt 

vagy ilyen egyébként a tudomásukra jut. A titoktartási kötelezettség alól felmentést 

indokolt esetben, azon (átfogó) szervezeti egység vezetője adhat, amelynél az üzleti titok 

létrejött vagy amely azt a titok védelmére jogosult harmadik személytől átvette. Az 

engedély kiadásakor meg kell győződni arról, hogy abból szerződés vagy jogszabály 

alapján hátrány az Egyetemet nem éri.” 

 

3. § 

 

(1)  Jelen utasítás aláírása – eltérő aláírási dátumok esetén a későbbi aláírás – napján lép hatályba 

azzal, hogy az 1. § beépül az Utasításba, majd az Utasítás végrehajtottság okán hatályát veszti. 

(2)  Jelen utasítás megtalálható és letölthető a  

http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/kancellari_utasitasok oldalon. 

(3)  Jelen utasítás gondozását a Jogi Igazgatóság végzi. 

 

 

Budapest, 2018. július 2.  Budapest, 2018. július 2. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Dr. Józsa János Fehér József Imre 
 rektor általános kancellárhelyettes2 

 

Melléklet: 

1. számú melléklet: A jelen utasítás szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 

11/2016. (XI. 07.) számú rektori és kancellári közös utasítás  

                                                           
2 A Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2017. (XI.15.) számú kancellári utasítás 3/A. § (2) bekezdés és a Kancellár 

helyettesítésnek rendjéről szóló 3/2018. (I. 31.) számú kancellári utasítás 1/A. § (1) bekezdése alapján 

http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/kancellari_utasitasok

