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TRIPs 39. cikk (2)
A természetes vagy jogi személyeknek lehetőséget kell adni arra, hogy a
jogosan ellenőrzésük alá tartozó információnak a tisztességes
kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon, hozzájárulásuk nélkül
mások által való megszerzését vagy felhasználását és nyilvánosságra
hozatalát megakadályozzák mindaddig, amíg az ilyen információ:

▹

titkos
abban
az
értelemben, hogy mint
egységes egész vagy elemei
bármely megjelenése és
összeállítása
általánosan
nem ismert, vagy könnyen
nem ismerhető meg az
olyan körökben mozgó
személyek számára, akik
rendes körülmények között
az említett információval
foglalkoznak;

▹
▹

- kereskedelmi értékkel
rendelkezik, mivel titkos;
titokban
tartása
érdekében
az
adatok
felett
ellenőrzés
gyakorlására feljogosított
személy
a
körülményekhez képest
ésszerű lépést tett.
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Az ”ÜTI” irányelv
▹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/943 irányelve a nem nyilvános
know-how és üzleti információk (üzleti
titkok) jogosulatlan megszerzésével,
hasznosításával
és
felfedésével
szembeni védelemről.
▹ Elfogadás (EU): 2016. június 8.
▹ Átültetési határidő: 2018. június 9.
▹ Sikeres átültetés: 2018. augusztus 8.
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Az irányelv céljai
▹ Fogalomhasználat és tárgyi hatály
harmonizációja,

▹ Kivételek szelekciója,
▹ Jogérvényesítési lehetőségek
egységesítése,

▹ Belső piac széttagoltságának csökkentése,
▹ Innováció ösztönzése.
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Megelőző szabályozás
2013. évi V. Törvény (Ptk.)

▹

Az ember mint jogalany c.
könyv. (2:47. §)

▹

Piaci magatartás nélküli
jogsértés

▹

Személyiségi jog
megsértésének
szankciórendszere

▹

Az üzleti titok és know-how
viszonya nem tisztázott

▹

A titkosság és vagyoni érték
feltételei nem elég
hangsúlyosak

1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.)

▹

Piaci magatartást
megvalósító üzleti titok
sértés

▹

Teljes szellemi tulajdonjogi
jogsértési fegyvertár és
adatszolgáltatási igény
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Átültetési opciók
1. 2013. évi V. Törvény (Ptk.)

Szerzői jog és Iparjogvédelem rész (2:55. §) kiegészítése
Szabályozás összetett jellege miatt a Ptk. dogmatikai és
fogalmi egységének megbomlása, teljes átültetés esetén
2. Ptk. + Pp.

Anyagi jogi szabályok – Ptk.
Eljárásjogi szabályok – Pp.
Új Pp. módosítása nem állt a jogalkotó érdekében
versenyjogi – polgári jogi kettősség nem szűnt volna meg, de az
egységes szankciórendszer alkalmazása szükséges
3. Külön törvény megalkotása

A Ptk. 2:55. § bekapcsolja a dogmatikai rendszerbe

Az üzleti titok
védelméről
szóló
2018. évi LIV.
törvény

Célok:
- A Ptk. eredményeinek átmentése
- Az üzleti titok vagyoni jellegének
erősítése (a paradox rendszer
feloldása)
- A szankciórendszernek a speciális
oltalmi formához való igazítása
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Az irányelv nem rendelkezik külön a know-how-ról
Ptk.-s szerkezet megtartható-e?
adat / tény / információ titok

Az oltalom
tárgya

alfaja: know how
1. § (1) 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.
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Jogosult
Az üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést gyakorló
személy, akinek a jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti
érdekeit az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése
sértené
Nem
jogszerű,
pl.
bűncselekménynek
minősülő
tevékenységre nem vonatkozik
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vagyoni jog

- hasznosítás
- közlés
- nyilvánosságra hozatal
Az üzleti titokhoz
fűződő jog
2 nevesített szerződés

- jogátruházási szerződés
- hasznosítási szerződés
háttér: Ptk. 2:55. §
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Kizárólagos jog?

Irányelv (16)-(17) preambulumbek.

Korlátozott
kizárólagosság
–
a kivételek
(1)

Az ÜT Irányelv új vagy tágabb kivételei csökkentik
az üzleti titok eddigi védelmét.
Az Irányelv egységesen rendezi az üzleti titok és a
know how alóli kivételeket

Irányelv olyan kivételeket is rögzít, amelyek nem
igényelnek nevesítést (pl. szólásszabadság)
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Irányelv szabályozási megoldása nem egyértelmű (anyagi jogi,
eljárási kivételek összemosása)
szétválasztás

Korlátozott
kizárólagosság
–
a kivételek
(2)

Megszerzés
o
o

o

o

o

független fejlesztés, felfedezés, alkotás
nyilvánosan hozzáférhető, jogszerűen megszerzett
termék, igénybevett szolgáltatás vizsgálata, elemzése,
tesztelése
védett ismeret körébe tartozó műszaki ismeretek és
megoldások kivételével a munkavállalóknak vagy a
képviselőiknek a tájékozódáshoz és a konzultációhoz
való jogának, meghatározott célból (tájékoztatáshoz és
konzultációhoz való jog), a szükséges mértékben
történő (!) gyakorlása

a jóhiszeműség és tisztesség követelményével
összeegyeztethető, az adott helyzetben általában
elvárható magatartás
Kereskedelmi
fejében

forgalom,

jóhiszeműen,

ellenérték
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Vegyes (megszerzés, hasznosítás, felfedés)
o

Korlátozott
kizárólagosság
–
a kivételek
(3)

o

o

a jogszerűen megszerzett üzleti titok munkavállaló
által a munkavállalók képviselője számára történő
felfedése, ha a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való
jogának gyakorlása céljából, gyakorlásához szükséges
mértékben történt
megszerzése, illetve az ügyben eljárni jogosult szerv
számára történő felfedése jogszabálysértés vagy az
üzleti tisztesség általános követelményeibe ütköző
magatartás
megelőzése,
elkerülése,
következményeinek elhárítása vagy csökkentése
céljából, a közérdek védelmében, a cél által indokolt
terjedelemben történik (whistleblowing szabály)
megszerzését,
hasznosítását
felfedését
vagy
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy
törvény írja elő, vagy teszi lehetővé
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Jogsértés
(1)

(2)

Jogosulatlan megszerzés,
hasznosítás, felfedés

Engedély nélküli hozzáférés,
másolat készítés, eltulajdonítás

(3)

(4)

Jóhiszeműség és
követelményébe
megszerzés

tisztesség
ütköző

Titoktartási vagy más
szerződés megszegése

(5)

(6)

Rosszhiszemű
és
jogosulatlan „hozzájutás”,

Áru
előállítása,
kínálása,
nyújtása
vagy
forgalomba
hozatala jogosulatlanul vagy
rosszhiszeműen.
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Új, kiterjedtebb szankciórendszer

Ptk. személyiségi jogi szankciói

Szankciók
(1)

Felróhatóságtól független szankciók
(jogsértés ténye alapján kérhető) – az eset
körülményeihez képest
A jogsértés megállapítását minden objektív szankció
mellett kérni kell
Az Irányelv bevezeti az alternatív pénzbeli
ellentétezést (kötelezően átültetendő)
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A személyiségi jogi szankciókon felül kiegészül:
- az áru előállításának, kínálásának, nyújtásának,
forgalomba hozatalának vagy hasznosításának,
illetve ilyen célból történő behozatalának,
kivitelének vagy raktáron tartásának megtiltásával,

Szankciók
(2)

objektív
jogkövetkezmények

–

az áru visszahívásával,

–

adatszolgáltatással (Tpvt.)

Jogsértéssel elért gazdagodás megtérítése (nem
Ptk. jogalap nélküli gazdagodás )
gazdagodástól
való elesés esetén is meg kell téríteni.
•

Speciális:
- Az üzleti titkot tartalmazó dokumentumok átadása,
megsemmisítése
- nyilvános elégtétel helyett a határozat közzététele
- közreműködő felelőssége (abbahagyás, eltiltás,
adatszolgáltatás)
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Jótékonysági tevékenységet ellátó civil szervezet
számára történő átadás (ez eddig csak büntetőeljárásokban)
Alternatív pénzbeli ellentételezés:
- objektív szankció helyett, a jogsértés
megállapítása mellett,

Szankciók
(3)

- a jogsértő jóhiszemű volt
- az objektív szankciók alkalmazása aránytalan
hátránnyal járna a jogsértőnek (!),

egyéb
jogkövetkezmények
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- az okozott hátrányt ésszerűen ellensúlyozó mérték
•

Kártérítés pj szerint ( min.:elmaradt hasznosítási díj)

•
•

Sérelemdíj

nem szerepel a törvényben,
így csak ha magántitoksértés
is megvalósul

Bizonyítási teher megfordulása
Ha a jogosult tényállításait már elvárható mértékben
valószínűsítette, a bíróság kérelemre az ellenérdekű felet
kötelezheti
- tárgyi bizonyíték bemutatására és szemle lehetővé
tételére;
- banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére.
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Köszönöm a
figyelmet!
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