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Az irányelv célja
 Egységes szabályok a belső piacon
 nemzeti szintű szabályozás töredezett (eltérő fogalmak,
eltérő védelmi szint, eltérő jogérvényesítési lehetőségek)
 határon átnyúló tevékenységek, együttműködések
korlátja
 tudásalapú gazdaságban kiemelt szerepének megfelelő

egységes védelem (innovatív üzleti tevékenység
feltételeinek javítása)
 Kis- és közepes vállalkozások speciális helyzete – kellő
védelem
 Nem cél új szellemi-tulajdoni forma létrehozatala

Az irányelv célja
A tagállamok polgári jogának közelítése az üzleti
titokkal való visszaélés jogszerűtlen magatartásként való
kezelése terén, valamint a nemzeti jog szerint igénybe
vehető polgári jogi jogorvoslati lehetőségek és az üzleti
titkok bizalmasságának a jogi eljárásokban és azokat
követően való megőrzésére vonatkozó szabályok
közelítése

Főbb szabályozási elemek
 Fogalommeghatározások
 üzleti titok,
 jogosult,
 jogsértő termék
 Jogsértő magatartások (jogszerűnek minősülő esetek)
 Intézkedések a jogsértő magatartásokkal szemben
 eljárási alapelvek
 ideiglenes intézkedések
 érdemi intézkedések, kártérítési igények

Fogalommeghatározások
 Üzleti titok fogalma:
 titkos
 üzleti értékkel rendelkezik a titkos jelleg folytán
 a jogosult az elvárható intézkedéseket a titokban tartás
érdekében megtette
 TRIPS-megállapodással összhangban
 Jogosult: üzleti titok feletti ellenőrzés gyakorlására
feljogosított természetes vagy jogi személy;

Jogsértő magatartások
 az üzleti titok jogosultjának beleegyezése nélküli

megszerzése

 jogosult engedélye nélküli hozzáférés a titok

hordozóihoz
 egyéb magatartási formák, amelyek a körülményektől
függően az üzleti tisztesség követelményeivel
ellentétesnek minősülnek

 az üzleti titok jogosultjának beleegyezése nélküli
felhasználás, jogosulatlan részére való felfedése
 jogosulatlanul megszerzett titokra nézve
 titoktartási kötelezettség megsértésével
[bizottsági javaslat: szándékosság/gondatlanság megkövetelése]

Jogsértő magatartások
Jogsértő termékek tudatos és szándékos előállítása,
kínálása vagy forgalomba hozatala vagy jogsértő termékek
ilyen célból történő behozatala, kivitele vagy raktározása
Jogsértő termék: „olyan termék, amelynek kialakítása,
minősége, előállítási folyamata vagy forgalmazása jelentős
mértékben a jogosulatlanul megszerzett, felhasznált vagy
felfedett üzleti titokra épül”

Jogszerű magatartások
 Jogszerű megszerzés esetei:
 független felfedezés vagy alkotás
 olyan tárgy megfigyelése, vizsgálata, szétszerelése vagy tesztelése, amelyet a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tettek vagy amely jogszerűen került az
információ megszerzőjének birtokába, (COU/EP: +és nincs ezzel ellentétes
kötelezettség hatálya alatt)
 munkavállalók képviselőinek a tájékozódáshoz és a konzultációhoz való jogának
gyakorlása (vitatott – COU/EP)
 egyéb, a körülményektől függően az üzleti tisztesség követelményeivel
összeegyeztethető mód
 Mentesülés a jogkövetkezmények alól:
 véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogszerű érvényesítése,
 ha közérdekből mulasztás, jogsértés vagy illegális tevékenység feltárásához
szükséges,
 ha munkavállalók fedik fel a funkcióikat jogszerűen gyakorló képviselőik
számára
 nem szerződéses kötelezettségek teljesítése (vitatott – COU/EP)
 egyéb jogos érdek (COU/EP: -> közérdekű okok)

Intézkedések
Általános elvek
 Az intézkedés

tisztességes, méltányos
költséghatékony, nem túl összetett
kellően időszerű fellépést lehetővé tevő
hatékony és kellő visszatartó erővel bíró
kell legyen.
 Az arányosság, a joggal való visszaélés és a belső piaci akadályok létrehozásának
megakadályozása
 Min. 1 éves, maximum 2 éves elévülési idő (tudomásszerzéstől)
 Megfelelő eljárások az üzleti titok bizalmas jellegének megőrzésére a jogi eljárások
folyamán
 hozzáférés korlátozhatósága
 „confidentiality circle” (másik fél jogi képviselője, és – indokolt esetben – az
engedéllyel rendelkező szakértők)
 határozatok kivonatolása
 Tisztességes eljáráshoz való jog/felek, harmadik személyek jogos érdekeinek
mérlegelése; szükségesség, arányosság





Intézkedések

Ideiglenes intézkedések

 Lehetséges ideiglenes intézkedések:
 titok felhasználásának vagy felfedésének megszüntetése, megtiltása
 jogsértő termékek előállításának, kínálásának, forgalomba
hozatalának vagy felhasználásának, illetve jogsértő termékek ilyen
célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktározásának
megtiltása
 jogsértő termékek lefoglalása vagy kiadásának elrendelése
 Biztosítékadás előírható
 Feltételek:
 jogsértés ésszerűen elvárható mértékű valószínűsítése
 komplex arányossági vizsgálat (titok értéke, alperesi
magatartásának jellege, következményei, felek, harmadik felek
jogos érdekei, közérdek, pl. véleménynyilvánítás, tájékoztatás
szabadsága)
 csak a szükséges ideig (ameddig az üzleti titok e jellege fennáll)
 okozott kár megtéríttethetősége

Intézkedések

Érdemi intézkedések
 Tiltó és korrekciós intézkedések
 titok felhasználásának vagy felfedésének megszüntetése, megtiltása




legalább annyi ideig, amennyi elegendő ahhoz, hogy az intézkedés minden olyan üzleti
vagy gazdasági előnyt megszüntessen, amelyre a jogsértő az üzleti titok jogosulatlan
megszerzése, felhasználása vagy felfedése révén szert tehetett volna
ameddig az üzleti titok e jellege fennáll

 jogsértő termékek előállításának, kínálásának, forgalomba

hozatalának vagy felhasználásának, illetve jogsértő termékek ilyen
célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktározásának
megtiltása
 megfelelő korrekciós intézkedések a jogsértő termékek tekintetében
(jogsértő költségére)






nyilatkozat a jogsértésről,
piacról kivonás (+ lehetőség jótékony célra átadás elrendelésére)
jogsértő jellegtől megfosztás
megsemmisítés (titok ne vesszen el)
titokhordozók jogosultnak kiadása

Intézkedések
Érdemi intézkedések
 Feltételek:
 komplex arányossági vizsgálat (titok értéke, alperesi magatartásának

jellege, következményei, felek, harmadik felek jogos érdekei, közérdek,
pl. véleménynyilvánítás, tájékoztatás szabadsága)

 Intézkedéssel érintettek kérhetik az intézkedés pénzbeli

ellentételezésre való „átváltását”




Eredetileg jóhiszeműen jutott a titok birtokába
intézkedés aránytalan károkkal járna az érintettre
jogosult (károsult) számára az ellentételezés kielégítő

Intézkedések
Érdemi intézkedések
 Kártérítés

 Tényleges kár követelhető attól, aki tudott vagy tudnia kellet volna

magatartása jogsértő jellegéről



ténylegesen felmerült kár mellett figyelembe veendő: elmaradt haszon,
jogalap nélküli gazdagodás, nem vagyoni kár
Átalány-kártérítés lehetősége (minimum a jogszerű magatartás esetén a
jogosult által kérhető díjak mértékéig)

 Határozat közzététele

 jogsértő költségére a jogsértést kimondó, intézkedéseket elrendelő

határozatban foglaltak nyilvánosságra hozatalának előírása
 az üzleti titok feltárása nélkül
 információ terjesztésére – ideértve a határozat teljes vagy részleges
közzétételét – komplex arányossági vizsgálat (titok értéke, alperesi
magatartásának jellege, következményei, felek, harmadik felek jogos
érdekei, közérdek, pl. véleménynyilvánítás, tájékoztatás szabadsága,
jogsértő természetes személy személyiségi jogai, magánélete,
jóhírneve)

Tanácsi általános megközelítés
 a minimumharmonizációs megközelítés korlátokkal
 jogszerű magatartások
 általános elvek
 Elévülés
 üzleti titok jelleg megszűnésének hatásai
 arányossági mérlegelés
 biztosítékadás
 intézkedések feltételei

 jogszerű magatartások – egyértelműsítés, részben
szűkítése, részben kiegészítése
 „közrendi jellegű kivétel” - jogszabályi kötelezés;
 szerződésen kívüli kötelezettségre utalás törlése

Tanácsi általános megközelítés
 elévülési idő: maximum 6 év, nem szubjektív
 információk bizalmas jellegének megőrzése a jogi
eljárások folyamán: legalább a felek egy
képviselőjének teljes hozzáférést kell biztosítani
 jótékonysági szervezethez történő eljuttatás
lehetővé tétele nem kötelező
 lehetséges a munkavállalók munkáltatókkal
szembeni kártérítési felelősségének korlátozása, ha a
jogsértés nem szándékosan történt

EP jelentés
 Véleménynyilvánítás szabadsága: Charta 11. cikkel
összhangban
 irányelv nem érintheti a társadalmi partnerek
autonómiáját és a jogukat arra, hogy kollektív
megállapodásokat kössenek
 Nem üzleti titok a munkavállalók által
alkalmazásuk ideje alatt jóhiszeműen szerzett
ismeret, tapasztalat és képesség
 jogszerű magatartások: kiegészítése
 elévülési idő: maximum 3 év

EP jelentés
 információk bizalmas jellegének megőrzése a jogi
eljárások folyamán: legalább a felek egy
képviselőjének teljes hozzáférést kel biztosítani
 + intézkedés: üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti
titkot megvalósító hordozók megsemmisítése
 intézkedések ne vezessenek a tisztességes
verseny, az innováció és a munkavállalói
mobilitás előtti indokolatlan akadályok
kialakulásához
 lehetséges munkavállalók munkáltatókkal szembeni
kártérítési felelősségének korlátozása, ha a jogsértés
nem szándékosan történt

