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MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI 

EGYESÜLET 
„Újabb változások az IP-t és a szellemi tulajdont érintő jogi 

környezetben” c. konferencia



Jogszabályi háttér - jelenleg

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról (Infotv.)

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (2:47. § [Az
üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)])



Jogszabályi háttér – 2018. 
június 1. után

• 2017. évi yyy. törvény az üzleti titok és védett ismeret
védelméről (T/18315. sz. törvényjavaslat)

 A nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok)
jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével
szembeni védelemről szóló 2016/943/EU irányelvet ülteti át.

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról (Infotv.)



Közérdekű adat
• Közérdekű adat (Infotv.): az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,

valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre,
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,
a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint
a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Személyes 
adat

Közérdekű 
adat



Közérdekből nyilvános adat
• Közérdekből nyilvános adat (Infotv.): a közérdekű adat fogalma alá nem

tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli

Személyes 
adat

Nyilvános 
adat

Közérdekből nyilvános adat



Üzleti titok (Ptk.)
• Hatályos Ptk. (Ptk. 2:47. §)
• Üzleti titok:
 a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
 minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet

végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető
 olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült

összeállítás,
 amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,

másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné,

 feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.



Üzleti titok (új tv.)
• Új törvény (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.



Üzleti titok (Ptk. – új tv.)
Üzleti titok (Ptk.)

a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző
személyek számára nem könnyen
hozzáférhető

olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra
hozatala a jogosult jogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené
vagy veszélyeztetné,
feltéve, hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen
rendelkező jogosultat felróhatóság nem
terheli.

Üzleti titok (új tv.)
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.



Ütköző érdekek

Az üzleti titok a „piaci verseny védelmét szolgáló eszköz” 
(425/A/1996)

Nyilvánosság a köz 
érdekében

Üzleti titok megőrzése



A közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez való jog

• Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét lehetővé kell
tenni (Infotv. 26. §)

• Kivételek a nyilvánosság főszabálya alól (Infotv. 27. § + más törvények)
• Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak

 a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós
támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az
állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, [azaz
„közpénznek” minősül]

 valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát
külön törvény közérdekből elrendeli.

• A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így
különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez
nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét. (Infotv. 27. § (3) bekezdés)



A közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez való jog II.

• Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely
személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal
összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra
vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A
tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra
hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. (Infotv. 27. § (3a)
bekezdés)



A közérdekű adatok 
nyilvánossága

Főszabály: a közérdekű adat / közérdekből nyilvános adat 
megismerhető 

Kivétel nem ismerhető meg (többek között), ami üzleti 
titoknak minősül

Alkivétel (
Főszabály)

közpénzekkel kapcsolatos adat nem minősül 
üzleti titoknak  megismerhető 

Kivétel az alkivétel 
aló ( Kivétel)

nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így 
különösen a védett ismerethez - való 
hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna

Kivétel az alkivétel 
kivétele alól (
Főszabály)

feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének 
lehetőségét



Ki dönti el, hogy mi az üzleti titok?

• Forrás: Index, „A piac negyedét akarja az állami mobilcég” (http://index.hu/belfold/2012/08/06/mobilceg/)



Milyen kérdéseket kell vizsgálni 
az adatigénylés kapcsán?

• 1. Mely adatokra vonatkozik az adatigénylés?
• 2. Tartalmaznak-e ezek az adatok üzleti titkokat?
• 3. Teljesíthető-e az adatigénylés az üzleti titkok felfedése nélkül?
• 4. Közpénzek felhasználásáról van-e szó vagy van-e egyéb törvényi

rendelkezés, amely alapján az üzleti titkot is fel kell fedni?
• 5. Ha a válasz IGEN a 4. kérdésre, az üzleti titok felfedése nem jár-e

aránytalan sérelemmel?
• 6. Akadályozza-e ez a közérdekből nyilvános adat megismerésének

lehetőségét?



NAIH gyakorlat
• A NAIH álláspontja (NAIH/2016//1911/V) szerint az üzleti titok

védelme szempontjából az alábbi kategóriákat lehet
megkülönböztetni:

 azon állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,
amelyeket jogszabály jelöl ki bizonyos feladatok ellátására: e cégek
e tevékenységük vonatkozásában nem hivatkozhatnak üzleti titokra.

 állami monopolfeladatokat ellátó társaságok: nem hivatkozhatnak
üzleti titokra a monopoltevékenységük kapcsán (hiszen e körben
nincs piaci verseny).

 piaci, profitorientált tevékenységet folytató állami cégek:
hivatkozhatnak arra, hogy bizonyos adatok nyilvánosságra hozatala
aránytalan sérelmet okozna nekik a piaci versenyben (nekik kell
bizonyítani és a megtagadás alapját szűken kell értelmezni).



Köszönöm a figyelmet!
.
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