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AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME A MAGYAR MAGÁNJOGBAN 
 

PROTECTION OF TRADE SECRETS IN HUNGARIAN CIVIL LAW 
 

 

Barta Judit - Vágner Tamás 
 

 

 „Nincs a világon az az információ,  

amit ne lehetne megszerezni,  

ha készek fizetni érte.” 

-P. D. James 

 

Abstract 

 

Trade secret protection has always been one of the key facts for a company to be successful, therefore 

the recently implemented EU Directive a welcome step forward to harmonized regulations in EU 

member states.  Prior to the trade secret Directive was fragmented and uncertain, which obstructed the 

gain of the European Single Market. The Directive prohibits unlawful acquisition, use and disclosure. 

With this Directive companies can ensure their innovations and preserve competitive gains at the same 

time which is extremely important in a heavy competition such as nowadays. The Hungarian Civil Code 

used to protect trade secrets as a personality right which made it difficult utilizing it however the freshly 

devised Act on trade secrets offer a similar system (licensing) what we have become accustomed with 

intellectual property Acts. 

 

Keywords: trade secret, EU directive, unification, gain of the European Single Market, civil 

law 

Kulcsszavak: üzleti titok, Eu irányelv, egységesítés, belső piac növekedése, polgári jog 

 

Bevezetés 

 

A vállalkozások számára – működjenek azok bármely iparágban – a gazdasági versenyképesség 

fenntartása kulcskérdés. Egy kiélezett versenyhelyzetben – mint amilyenek a mai piaci 

körülmények is – felbecsülhetetlen értéket jelentenek üzleti titkok, hiszen a versenyelőny ezen 
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is múlik. Az üzleti titok olyan értékes, hogy még akár az eredeti receptúra birtokosait is eltiltják 

a jogosult felhasználók annak nyilvánosságra hozatalától:  

A Pepsi-Cola receptjét az 1890-es években Caleb Bradham észak-karolinai gyógyszerész 

fejlesztette ki. Az ital az alkotóelemei, a pepszin és a kóladió után kapta a nevét. Bradham cége 

az első világháború után tönkrement, egy Loft nevű cég felvásárolta a Pepsi-Colát. A Loft 

elnökének, Charles Guthnak nem ízlett a korabeli Pepsi íze, ezért arra kérte alkalmazottját, 

Richard Ritchie-t, hogy találjon ki valami jobbat. Az új recept 1931-ben keletkezett, a megújult 

üdítő 1934-ben már slágercikk volt az amerikai piacon. Az ízmester 1985-ben halt meg, de az 

örökösök csak 2008-ban bukkantak rá az értékes receptre, akik könyvet terveztek megjelentetni 

a történetről, benne a recepttel. 

A jogosult cég azonban megtiltotta a recept nyilvánosságra hozatalát, mert, álláspontjuk 

szerint, az a PepsiCo üzleti titkának kiszivárogtatását jelentené.1 

A verseny kiélezett, a vállalkozások gyakran élnek tisztességtelen eszközökkel, pl. az üzleti 

titok jogosulatlan megszerzésével, amelynek forrása, többnyire valamely alkalmazott, de az 

ipari2/üzleti kémkedés sem ritka.3 Az üzleti titok sok esetben segít ott is, ahol a titok tárgya bár 

részesülhetne iparjogvédelemben, de a titokgazda mégsem kívánja ezt választani, mert pl. az 

iparjogvédelem határozott ideig áll fenn és a védelmi idő leteltével a szellemi alkotás 

közkinccsé válik. Az iparjogvédelem – többek között – azon alkotások estén előnyös védelem, 

amelyek könnyen másolhatók, vagy visszafejthetők.4 Azon alkotások esetében, amelyeket 

összetételük, egyéb tulajdonságuk miatt nem lehet visszafejteni, és hasznosításuk az üzleti titok 

                                                           
1 https://24.hu/kulfold/2012/05/08/kozkinccse-tennek-a-pepsi-receptjet/ (2019. 03. 20.)  
2 A nemzetközi piacon is komoly pozíciókkal rendelkező, orvosi diagnosztikumokat fejlesztő és gyártó vállalat, a 

Diagon Kft. két egykori vezető beosztású munkatársa, több mint tizenegyezer – szabadalmakkal, ipari titkokkal, 

technológiákkal kapcsolatos – adatfájlját mentette le saját laptopjára 2008-ban. Ezek az ipari oltalom alatt álló és 

üzleti titkot is képező adatok lényegében a teljes dokumentációját jelentették egy Oroszországban felépítendő 

diagnosztikum-gyárnak, amelyről a Diagon Kft. ebben az időben előrehaladott tárgyalásokat folytatott. Ám egy 

konkurens vállalkozás, a Diachem Kft. elcsábította a két középvezetőt, hogy a technológia és szabadalmak 

tulajdonosát kikerülve, maga köthessen üzletet az oroszokkal. Harmat Sándort elfogták, amikor épp a Liszt Ferenc 

Repülőtéren – táskájában a tervezett gyár teljes leírásával – megpróbált felszállni a moszkvai járatra.  

https://pestisracok.hu/ipari-kemkedes-utan-kartell-milliardos-palyazatok-lezsirozasaval-gyanusitjak-harmat-

sandor-ipari-kemet/ (2019. 03. 23.)  
3 2006. május 19-én a Pepsi kapott egy levelet, a Coca-Cola hivatalos borítékjában. A Bronxban feladott levélben 

egy bizonyos Dirk arról írt, hogy magas beosztásban dolgozik a Coca-Colánál, így részletes és bizalmas 

információkat szivárogtathat ki. A Pepsi értesítette a Coca-Cola céget, ők pedig a rendőrséget. A beépített FBI 

ügynökök rövidesen kiderítették, hogy az információk Joya Williamstől, a Coca-Cola adminisztratív 

asszisztensétől származnak. A levelet a cég New York-i részlegénél dolgozó Ibrahim Dimson írta. Egy másik 

munkatárs, Edmund Duhaney akkor bukott le, amikor a beépített FBI-ügynök fölajánlotta, hogy további másfél 

millió dollár értékű cégtitkot is hajlandó megvásárolni. Mindhárman bíróság elé kerültek. A Coca-Cola köszönetet 

mondott a Pepsinek a segítségéért. 

https://index.hu/tudomany/til/2016/09/27/tiz_eve_elloptak_a_coca-cola_receptjet/ (2019. 03. 20.) 
4 Az ún. reverse engineering (mérnöki visszafejtés) egy a gyakorlatban sokszor használt információszerzési 

módszer, melynek lényege az adott működési elv, termék elemzése és dokumentálása az eredeti tervek ismerete 

nélkül, pusztán a működés, felépítés, folyamatok stb. analizálásán keresztül. A célja a konkurencia termékének 

megismerése, majd a szerzett ismeretek alapján, akár annak másolása, vagy saját verzió elkészítése, lehetőleg az 

elemzett termék hátrányainak kiküszöbölésével. A gyakorlatban legális forrásból, kereskedelmi forgalomban 

beszerzik a terméket, amit aztán szétszednek, kielemeznek, megnézik az egyes alkatrészeket, az egyes 

összetevőket. 

https://24.hu/kulfold/2012/05/08/kozkinccse-tennek-a-pepsi-receptjet/
https://pestisracok.hu/ipari-kemkedes-utan-kartell-milliardos-palyazatok-lezsirozasaval-gyanusitjak-harmat-sandor-ipari-kemet/
https://pestisracok.hu/ipari-kemkedes-utan-kartell-milliardos-palyazatok-lezsirozasaval-gyanusitjak-harmat-sandor-ipari-kemet/
https://index.hu/tudomany/til/2016/09/27/tiz_eve_elloptak_a_coca-cola_receptjet/
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védelme mellett is megvalósítható, inkább a titoktartásban bíznak a jogosultak, pl. a zwack 

unicum5, coca-cola, illetve a pepsi-cola receptje6, varga hajcsepp összetétele, stb.7 

Az üzleti kémkedés ma már nem áll meg a határoknál, 2013-ban a megkérdezett európai 

vállalkozások mintegy negyede beszámolt valamilyen adatlopási ügyről (ezek egy része üzleti 

titok megszerzésére irányult).8 Szükséges tehát uniós szinten jogi eszközökkel fellépni az üzleti 

titok védelmében. Ezért született meg az Európai Parlament és Tanács a nem nyilvános know-

how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és 

felfedésével szembeni védelemről szóló 2016/943/EU irányelve, amelyet Magyarország 2018-

ban implementált. 

 

 

1. Az üzleti titok fogalma és szabályozástörténete az Ptk. elfogadásával bezárólag 

 

Az üzleti titok meghatározása korántsem egyszerű feladat, ugyanis különböző technikai és 

kereskedelmi információk kombinációja. Technikai titkok tartalmazhatnak (műszaki) rajzokat, 

prototípusokat, gyártástechnológiai eljárásokat, nem szabadalmazott vagy nem 

szabadalmaztatható találmányokat, know-how-t, vagy akár különböző recepteket is. Ezzel 

szemben a kereskedelmi titkok állhatnak ügyfél és ellátó listákból, adatokból, különböző üzleti 

stratégiákból stb., beleértve az árszabási technikákat is. A nehéz fogalmi megragadhatóság 

miatt is, először az üzleti titok magánjogi védelmére került sor és csak azután a fogalmi 

meghatározására. 

Az üzleti titok szabályozása elsőként a német jogban jelent meg, az 1909-ben született 

versenytörvényben. Magyarországon 1923. január elsejétől áll védelem alatt az üzleti titok, 

mint titokfajta.9 A tisztességtelen versenyről szóló 1923. évi V. törvénycikk 15. §-a rendelkezett 

róla,10 tehát Magyarországon is a versenyjog vette védelmébe először. 

A törvény nem határozta meg az üzleti titok fogalmát, eljárási, gyártási titkot, műszaki 

jellegű mintát vagy utasítást, így különösen rajzot, modellt, szabást vagy vényt nevesített e 

körben. A szabályozás elsősorban a védelmet célozta, nem a fogalmi meghatározást. 

                                                           
5 A Zwack család 1790 óta őrzi az Unicum pontos receptjének titkát és készítésének módját. A titkos recept 

egyetlen másolata a Pannonhalmi Apátságnál van letétbe helyezve. 

http://laptopkonyha.hu/alapanyagok/bor-palinka/unicum.html (2019. 03. 20.) 
6 A Coca-Cola receptje évszázados, hét pecsét alatt őrzött titok, azt mindenki tudja, hiszen a cég marketingjének 

egészen tudatos része a misztikum keltése a recept körül. A hozzávalók pontos listáját elvileg csak a cég 

felsővezetőinek egészen szűk köre ismeri, és az eredeti, John Pemberton által írt receptet egy páncélszekrényben 

őrzik a vállalat atlantai központjában. 

https://index.hu/tudomany/til/2016/05/30/a_coca-cola_titkos_receptjet_egyszer_mutattak_meg_kivulallonak/ 

(2019. 03. 20.) 
7 Lásd erről BARTA Judit: Iparjogvédelem által oltalmazott és oltalom alá nem tartozó egyes szellemi tulajdonjogok 

bitorlása elleni fellépés a versenyjog eszközével. In: BARZÓ Tímea (szerk.): A szellemi tulajdon. Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 2011, 9-26.  
8 SAMU NAGY Dániel: Infojegyzet. Országgyűlés hivatala, 2017/87. 2017. november 13., 1. 

http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_87_uzleti_titok_vedelme.pdf/c4446324-

fd12-00fd-ef85-560896f3f6dd  (2018. 09.04.) 
9 SAMU NAGY i.m. 
10 Verseny céljára senkinek sem szabad a neki elárult vagy a törvénybe vagy a jó erkölcsbe ütköző bármely más 

módon tudomására jutott üzleti vagy üzemi (eljárási, gyártási) titkot a maga vagy más javára felhasználni.  

Annak, akire az üzleti érintkezésben műszaki jellegű mintát vagy utasítást, így különösen rajzot, modellt, szabást 

vagy vényt bíztak, nem szabad azt verseny céljára sem a maga, sem más javára felhasználni. 

A szolgálati vagy társas viszony tartama alatt nem szabad az alkalmazottnak vagy üzlettársnak az e minőségnél 

fogva megtudott avagy reá bízott üzleti vagy üzemi titkot elárulni vagy azt verseny céljára a maga vagy más javára 

felhasználni. 

http://laptopkonyha.hu/alapanyagok/bor-palinka/unicum.html
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoca-Cola_formula
https://index.hu/tudomany/til/2016/05/30/a_coca-cola_titkos_receptjet_egyszer_mutattak_meg_kivulallonak/
http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_87_uzleti_titok_vedelme.pdf/c4446324-fd12-00fd-ef85-560896f3f6dd
http://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_87_uzleti_titok_vedelme.pdf/c4446324-fd12-00fd-ef85-560896f3f6dd
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A polgári jogban viszonylag későn jelent meg az üzleti titok védelme. A Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-át az 1977 évi módosítása egészítette ki: 

„Személyhez fűződő jogot sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki magántitok, üzemi vagy 

üzleti titok birtokába jut és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon 

visszaél.” A jogalkotó a személyhez fűződő jogok körében helyezte el az üzleti titok védelmét, 

azonban definíciót nem adott hozzá, erre csak egy későbbi módosítással került sor.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) a 

jogalkotó ismét a személyiségi jogok körébe sorolta, igyekezett kimerítő fogalmat adni. Ekkor 

került az üzleti titok ernyője alá a know-how (védett ismeret) is. 

Az üzleti titok magánjogi védelme 2018-ban újabb fordulatot vett, külön törvény 

szabályozza immár annak fogalmát, hasznosítását és védelmét, míg ezzel egyidejűleg a Ptk. 

üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezték. 

Az üzleti titok magánjogi szabályozásának idővonalát az alábbi ábrával szemléltetjük. 

 
 

2. Az üzleti titok hatályos magánjogi szabályozása 

 

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 

törvényt (a továbbiakban: törvény).  

A törvény két nagy tematikus egységből áll: az első egység anyagi jogi, a másik eljárásjogi 

szabályokat tartalmaz.11 

A legfontosabb változás az, hogy az üzleti titok és know-how védelme kikerül a Ptk.-ból, 

így a személyiségi jogok „ernyője” alól, és vagyonjogi jellegű védelemben részesül.12  

Módosult a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) is, mert hatályon kívül helyezték az üzleti titok 

megsértésének tényállását. Mindeddig ugyanis kettős jogalap állt a titokjogosult  

rendelkezésére: a piaci magatartást megvalósító és így piaci hatással járó üzleti titoksértés ellen 

a Tpvt. rendelkezései szerint, a piaci hatással nem bíró jogsértések ellen pedig a Ptk. szabályai 

szerint léphetett fel. A jogalkotó hangsúlyozta, hogy ezen kettősség veszélyeztetné az irányelv 

előírásainak tényleges érvényesülését, így nem tartható fenn.  

Az üzleti titok fogalma a törvény szerint: 

„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, 

                                                           
11 BÉRCESI Zoltán: Új dimenzióban az üzleti titok jogi oltalma. In: BENKE József–FABÓ Tibor (szerk.): A puro 

pura defluit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2018, 53.  
12 KRÉNUSZ Ákos: Új alapokon az üzleti titok védelme, http://blog.kpmg.hu/2018/07/uj-alapokon-az-uzleti-titok-

vedelme/, (2018. 10. 23.) 

"régi Ptk." módosítása az  
1977. IV. törvénnyel

• "Régi Ptk"-ban 
megjelenik 
mint védendő 
jogtárgy, de 
fogalmi 
meghatározás 
nélkül

"Üvegzseb Program" 
módosításai, 2003. és 
2009.

• Meghatározzák 
a Ptk-ban az 
üzleti titok 
fogalmát, 
védelmi 
eszközök: 
személyiségvé-
delem

"új Ptk." 2013. 

• Know-how 
üzleti titokként 
védendő, 
fogalom és 
védelem is 
egyben, 
védelmi 
eszközökkel

Önálló szabályozás, 
külön törvény, 2018.

• Az európai 
parlament és a 
tanács 
2016/943 
irányelvének 
átültetése

http://blog.kpmg.hu/2018/07/uj-alapokon-az-uzleti-titok-vedelme/
http://blog.kpmg.hu/2018/07/uj-alapokon-az-uzleti-titok-vedelme/
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tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 

érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 

(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon 

rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek 

összeállítása. 

A törvény megtartja a Ptk-ban kimunkált fogalmi szerkezetet, továbbra is az 

adat/tény/információ elemeket, és ennek alfajaként a védett ismeretet óvja. 

Nem tartozik védelem alá a triviális titok, a munkavállalók által a foglalkoztatásuk rendes 

keretei között szerzett tapasztalat és készségekre, sem pedig azon információkra, amelyek az 

ilyen jellegű információkkal foglalkozó körhöz tartozó személyek számára általában ismertek 

vagy könnyen hozzáférhetők. 

A törvény meghatározza a jogosult és jogsértő fogalmát. Jogosult az üzleti titok felett 

jogszerű ellenőrzést gyakorló személy, akinek a jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti érdekeit 

az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése sértené. A törvény szempontjából tehát nem az a 

jogosult, aki jogszerűen jutott az üzleti titok birtokába (munkavállaló, örökös, tag, stb.), hanem 

további követelmény, hogy annak védelméhez gazdasági, üzleti, pénzügyi érdeke fűződjön.  

Jogsértő, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi (három 

jogsértő magatartást tipizál a törvény). A törvény külön tisztázza, hogy mit ért jogosulatlan 

megszerzésen és jogosulatlan hasznosításon. 

A törvény külön szól az üzleti titokhoz fűződő jogról. A jogosultnak joga van az üzleti titok 

hasznosítására – hasonlóan a szellemi alkotásokhoz –, mással történő közlésére és 

nyilvánosságra hozatalára (az üzleti titok felfedése). A törvényi szabályozás különlegessége, 

hogy lehetővé teszi az üzleti titokhoz fűződő jog egészbeni, vagy részbeni átruházását (üzleti 

titok jogátruházási szerződés),13 továbbá annak hasznosítását is lehetővé teszi (üzleti titok 

hasznosítási szerződés). A törvény az üzleti titkot kvázi szellemi tulajdonként fogja fel, 

amelyhez vagyoni értékű jog, a hasznosítás joga kapcsolódik, amely jog átruházható, vagy 

másnak is átengedhető, azaz engedély útján más is hasznosíthatja azt. 

Nem minősül üzleti titoksértésnek, ha valaki a jogosulttól független fejlesztés, felfedezés 

vagy alkotás eredményeként szerezte meg, továbbá a jogszerűen megszerzett termék műszaki 

visszafejtése, ugyanígy, ha azt a munkavállaló munkavégzés céljából az ehhez szükséges 

mértékben szerezte meg, illetve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményével 

összeegyeztethető, az adott helyzetben általában elvárható magatartás útján történő megszerzés 

(pl. szerződést megelőző tárgyalás). 

Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a felróhatóságtól független (objektív) 

szankciók alkalmazásának előfeltétele, hogy a bíróság megállapítsa az üzleti titokhoz fűződő 

jog megsértését. Az objektív szankciók az eltiltás, az adatigénylés a jogsértőtől, az in integrum 

restitutio, gazdagodás megtérítése, ügyben hozott határozat közzététele, jogsértő áruk 

megsemmisítése, forgalmazásának megtiltása, forgalomból való kivonása, visszahívása. 

A jogsértéssel elért gazdagodás megtérítésére nem a Ptk. jogalap nélküli gazdagodás 

szabályai az irányadóak, mert a gazdagodást az attól való elesés esetén is meg kell téríteni. 

Újdonság, hogy a bíróság, a jogosult kérelmére, elrendelheti a jogsértő áruknak a jogosult 

vagy jótékonysági tevékenységet ellátó civil szervezet számára történő kiadását. 

Egyedi helyzet, ha valaki eredetileg jóhiszeműen jutott az üzleti titok birtokába, és csak 

később szerzett tudomást arról, hogy az érintett üzleti titkot jogosulatlanul hasznosították, vagy 

                                                           
13 A jogátruházásról lásd bővebben BARTA Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása 

kapcsán. In: MISKOLCZI BODNÁR Péter – GRAD-GYENGE Anikó (szerk.): „Megújulás a jogi személyek 

szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből. Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi 

Kar, Budapest, 2014, 82-96.  
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fedték fel, azaz a jogsértő nem tudott, és nem is tudhatott arról, hogy az általa hasznosított üzleti 

titok jogellenesen került birtokába. Az eredetileg jóhiszemű magatartást tanúsítót a törvény nem 

kívánja úgy szankcionálni, mint a rosszhiszemű üzleti titoksértőt, vele szemben a 

felróhatóságtól független szankciók alkalmazása méltánytalan lenne. Alternatív megoldásként, 

erre az esetre, vagyoni kompenzációt biztosít, amely a felróhatóságtól független szankcióktól 

független jogkövetkezmény. A bíróság akkor rendelheti el ennek megfizetését, ha ezt a 

jóhiszemű jogsértő kérelmezi, mert a felróhatóságtól független szankciók alkalmazása 

aránytalan sérelmet okozna neki, és a jogosult számára nyújtandó kompenzáció mértéke 

észszerűen kielégítőnek tűnik. 

A kompenzáció mértéke legfeljebb az elmaradt hasznosítási díj mértékéig terjedhet. 

Az üzleti titoksértés esetén a felróhatóságtól független szankciók mellett a jogosult 

kártérítési igénnyel is élhet a jogsértővel szemben, a polgári jogi felelősség szabályai szerint. 

Tisztán személyiségvédelmi elégtétel (sérelemdíj) adására vonatkozó jogkövetkezmény 

nem szerepel a szankciók között, hangsúlyozva az üzleti titok vagyoni jellegét. Amennyiben az 

üzleti titok megsértése egyben a magántitokhoz való jog megsértését is eredményezi, úgy a 

jogosult a Ptk. szabályai szerint kérheti a személyiségi jogi jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

 

Összegzés 

 

Szabályozástörténetileg az üzleti titok védelme hosszú utat járt be a versenyjogi védelemtől, a 

Ptk.-án át a külön törvényi védelemig, amelynek eredményeként, épp a versenyjogi védelem 

szűnt meg, mert szükségtelenné vált. Különlegessége az üzleti titoknak, hogy a jogalkotás 

először azt érzékelte, szükség van a védelemre, de a védelem tárgyát illetően csak tapogatózott, 

az először alkalmazott példálózó felsorolást jóval később követte a fogalmi meghatározás. 

A mind tartalmában, mind jogági szinten eltérő tagállami szabályozást egy egységes uniós 

szintű szabályozás váltotta fel, amely komoly előrelépést jelent, hiszen ez biztosítja, hogy 

valamennyi tagállamban legyen az üzleti titoknak magánjogi védelme, és egységes 

tartalommal. Így a vállalkozások nagyobb biztonsággal, és ezáltal bátrabban léphetnek az unión 

belül piacra.  

Az üzleti titok védelme jelentősen átalakult, annak vagyoni természete került 

hangsúlyozásra, kvázi szellemi tulajdonként, amihez vagyoni értékű jog, a 

hasznosítás/felhasználás joga kapcsolódik. Az üzleti titkot így felhasználási szerződéssel lehet 

hasznosítani, sőt e felhasználási jogot át is lehet ruházni. Az üzleti titok megsértésének 

szankciórendszere is igazodik ehhez a koncepcióhoz, számos új elemmel gazdagítva a 

személyiségi jogsértésnél megszokott jogkövetkezményeket. 

 


