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I. MI ITT A KÉRDÉS?

1. Miért rejtélyes a fortély?

1.1 A címrõl: A know-how angol-amerikai 
szakkifejezésnek a francia savoir-faire kivé-
telével nemigen van fordítása más nyelvek-
re. A 80-as években történt, hogy valaki egy 
szakmai vita kapcsán javasolta a know-how 
magyar megfelelõjének a ‘fortély’ kifejezést. 
Ez sugall valamit a lényegbõl, de talán ravasz, 
tréfás hangulata miatt nem terjedt el.

A fortélyra rímelõ finnugor gyökerû, de 
nyelvújítás kori szavunk, a rejtély meg az üzleti 
titok lényegébõl sejtet meg valamit.

A derûs fõcímmel kicsit azt szeretném 
érzékeltetni, hogy e hozzászólással nem em-
pirikusan adatolt és irodalmi utalásokkal 
felfegyverkezett, elmélyült, tudományos igé nyû 
elemzést kívánok nyújtani e kimeríthe tetlenül 
gazdag és nagyfontosságú témáról, hanem 
inkább csak esszészerûen, oldott stí lusban 
hozzá kívánok szólni annak kollegiális szel-
lemû megbeszéléséhez.

1.2 Az apropó: Az alkalmat az adja, hogy 
a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) reformja kere-
tében az Igazságügyi Minisztérium honlapján  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hozzászólásra megjelent a Ptk. Javaslat, 
amelynek 2:120. §-a a magántitokhoz való 
jogról, ennek keretében az üzleti titokról 
szól. A Ptk. Javaslat hatodik része pedig a 
szellemi alkotásokon és egyéb szellemi java kon 
biztosított jogokról, ezek között 2:201. §-a a 
know-how-ról rendelkezik.

A Ptk. Javaslat e rendelkezései, különösen 
a know-how kapcsán tervezett kizárólagos 
jogi védelem számomra komoly jogi, nem-
zetközi és gazdasági aggályokat vetnek fel. 
Elsõsorban amiatt, hogy vélemé nyem szerint 
nincsenek összhangban az e téren kialakult 
nemzetközi renddel és trend del, különösen 
a Kereskedelmi Világszerve zet (WTO) kere-
tében nemzetközi kereske delmi elõnyöket 
nyújtó és szankciók terhe mellett hazánkat 
is kötelezõ, a szellemi tulaj donjogok keres-
kedelmi vonatkozásairól szóló Megállapo-
dással („TRIPS”), amelyet az 1998. évi IX. 
tör vény 1. C) Melléklete hir detett ki.

Észrevételeim a Ptk. Javaslatnak az IM 
hon lapján megjelent szövege alapján, ma-
gánemberként, fõként nemzetközi tapaszta-
lataimra támaszkodva készültek. 

1.3 Fogalmi elhatárolás: Mindenekelõtt 
különbséget kell tenni az üzleti titokvéde lem 
mint jogi mechanizmus és az annak egyik 
fontos tárgyát képezõ, az információ árut 
jelentõ know-how között. Ezek két kü-
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lönbözõ, de egybekapcsolódó fogalmi síkba 
tartoznak, mint a szabadalom (jog) és tárgya 
a találmány (tény).

Az üzleti titok azonban egyes vélemé-
nyek szerint tágabb, a szellemi tulajdonon 
túlterjedõ kategória, a know-how mellett 
felölelhet más információkat is (például ame-
lyek a jogosult gazdasági pozícióját érintik, az 
alkalmazottak személyzeti anyagai, az összes 
kimenõ és bejövõ e-mail).

Más álláspontok szerint az ilyen, nem 
forgalomképes, kereskedelmi csereértékkel 
nem bíró, bár üzleti vonatkozású informá-
cióknak a magántitok tágabb köréhez kell 
tartozniuk.

E hozzászólásban azonban csak az üzleti 
titok és a know-how összefüggéseivel foglal-
kozunk.

2. Miért fontos ez a téma?

2.1 Az innováció váltópénze: Az üzleti titok 
és a know-how mikénti szabályozása nagy 
jelentõségû egy ország szellemi tulajdon vé-
delmi rendszerében és nemzetközi együtt-
mûködésében, különösen egy „agyhatalmi” 
ambíciójú, tudásalapú nyílt piacgazdaságon 
alapuló információs társadalomban, ahol a 
gazdaság, a tudásipar egyik legfontosabb 
haj tóerejévé, lényegi és dinamikus összetevõ-
jévé az innováció imperatívusza, az innováció 
váltópénzévé pedig a tudományos-mûszaki 
ismeretáruk váltak.

Egy további szempont, hogy a mûszaki, 
funkcionális ismeretek, ezek között a talál-
mányok üzleti titokként, illetve know-how-
ként való kezelése egyre gyorsulóan, roham-
léptekben haladó technologizált korunkban 
– mint a nyilvános szabadalommal és más 
speciális nevesített szellemi tulajdonjogok-
kal szemben a titkosságra épülõ antitézis 
– nemzetközileg egyre szélesebb körben 
igény be vett általános, alternatív és komple-
menter szellemi tulajdoni háttérjogintéz-
ménnyé vált, egyesek szerint volumenében 
„a szellemi tulajdon egyik, titkos, zárt fele”. 

(Ennek megfelelõen a szabadalmi statisztika 
világszerte a szellemi termékvagyonnak csak 
egyik felét, a nyílt, hozzáférhetõ hánya dát 
tükrözi.)

A globalizált piac éles versenynyomása 
által is kikényszerített gyors technikaváltás, 
a termékek piaci életciklusának csökkenése, 
valamint a szabadalmazás szigorú követel-
ményei, bizonytalansága, elhúzódása, költsé-
gessége miatt a kis- és középvállalkozások, 
továbbá a találmányokkal való rendelkezési 
jogot – az USA Bayh-Dole-törvényének 
kö vetése nyomán – a központi költségve-
tésbõl szponzorált eredményekre világszer te 
el nyerõ költségvetési kutatóhelyek, egye te-
mek, akadémiai intézetek, sõt egyes multi-
nacionális cégek (pl. Microsoft) is egy aránt 
növekvõ mértékben használják az oltalom-
nak ezt az alternatív lehetõségét. Nemcsak a 
kisebb innovációs jelentõségû találmányok 
és a kapcsolódó periferiális know-how te-
kintetében, hanem általában a növekedésük, 
versenyképességük, sõt né ha túlélésük szem-
pontjából döntõ fontossá gú kutatási-fejlesz tési 
eredményeik, ezek között a különösen a 
tudásintenzív mikro elektronikai, biotech-
nológiai és egyéb csúcs technikai alkotásaik 
védelmére és értékesí tésére is.

2.2 Az oltalom egyensúlya: A szabályozá-
son múlik, hogy miként alakul a know-how 
jogi oltalmának egyrészt a jogosultat érintõ 
protektív oldala, a piaci felhatalmazás, más-
részt a harmadik személyeket korlátozó pro-
hibitív oldala, s ennek folytán a versenytila lom 
egyensúlya, különösen a további fejlesz tésre 
és együttmûködésre való felhasznál hatóság 
lehetõsége és a szabályozás nemzetközi 
kompatibilitása. 

Minden összehangolatlanság a polgári 
jogi, tisztességtelen verseny elleni és egyéb 
normák között bármely tisztázatlan, nemzet-
közileg nem illeszkedõ, egyéni, kísérle tezõ sz-
abályozás kontraproduktív, elbi zonyta lanító 
lehet az alkotó és innovációs tevé keny ségre, 
s perek sokaságát idézheti elõ.
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3. Hogyan is van ez nemzetközileg?

3.1 TRIPS: Az üzleti titok és a know-how védel-
mének – mint ahogy korábban már említettük 
– hosszú ideje léteznek nemzeti szabályozásai, 
és mûködik egy kialakult nemzetközi szakmai 
konszenzuson és az azt rögzítõ hatályos globá-
lis egyezményen, a TRIPS-en alapuló rendje. 

A TRIPS a kereskedelmi vonatkozású 
ne vesített szellemi tulajdonjogok egyik, 
nem zetközi piaci szankciókkal alátámasztott 
jog intézményeként követeli meg a titkos és 
ezért kereskedelmileg értékes, titokban tar-
tott információkként megjelölt know-how 
közvetett, áttételes oltalmát az eltulajdonítás 
ellen, a tisztességtelen versennyel szembeni 
hatékony védelem biztosítása során, az üzleti 
titokvédelem eszközeivel. 

E tekintetben az alapvetõ, ránk nézve is 
kötelezõ nemzetközi, globális érvényû „ve-
zérnorma” a TRIPS 39.1 és 2. cikke, amely a 
következõképpen szól: „Nyilvánosságra nem 
hozott adatok vé delme

(1) A tisztességtelen versennyel szem beni 
hatékony védelemnek a Párizsi Egyez mény 
(1967) 10 bis cikkében elõirt módon történõ 
biztosítása során a Tagok oltalmat bizto-
sítanak (»Members shall protect« – mond ja 
az eredeti angol szöveg, tehát kell nekik 
biztosítani) a 2. pont szerint nyilvánosságra 
nem hozott információnak és a 3. pont szerint 
a kormányok vagy kormányzati szervek 
rendelkezésére bocsátott adatoknak.

(2) A természetes vagy jogi szemé lyek-
nek lehetõséget kell adni arra, hogy a jogo san 
ellenõrzésük alá tartozó információnak a 
tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellen-
tétes módon, hozzájárulásuk nélkül má sok 
által való megszerzését vagy felhasz nálását és 
nyilvánosságra hozatalát meg akadályoz zák 
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 ismer-

hetõ meg az olyan körökben mozgó 
sze mélyek számára, akik rendes körülmé-
nyek között az említett információval 
foglalkoznak;

– kereskedelmi értékkel rendelkezik, mivel 
titkos; és

– titokban tartása érdekében az adatok felett 
ellenõrzés gyakorlására feljogosított sze-
mély a körülményekhez képest ész-szerû 
lépést tett.”
A TRIPS normáit ismertetõ egyik, az in-

terneten közzétett magyarázat e téma kap-
csán a következõket mondja: „Üzleti titkok: a 
bizalmas üzleti informá ciók, mint klienslisták 
és receptek, egy vál lalat legértékesebb va-
gyontárgyai lehetnek. A legtöbb törvényho-
zás polgári jogi és bün tetõjogi szankciókat ír 
elõ a bizalmas mûszaki vagy kereskedelmi 
információk jogosulatlan közzététele vagy 
hasznosítása ellen. Ez esetben nincs szó 
kizá rólagos jogról, ha nem csak egy indi-
rekt típusú oltalomról, amely az információ 
ténybeli jel lemzõjén (titkos természetén) és 
üzleti érté kén alapul. A szabadalmaktól elté-
rõen, az üzleti titkok csak addig részesülnek 
oltalom ban, ameddig az információt titokban 
tartják.”

3.2 A TRIPS elõzményei: A TRIPS 39. 
cikkének rendelkezése lényegében azon a 
hosszú idõ alatt kiérlelt, nem zetközi konszen-
zuson alapul, amelyet a Nemzetközi Keres-
kedelmi Kamara (ICC) 1961. évi határozata, 
majd lényegében azo nos tartalommal a nagy 
tekintélyû és jelentõs kormányzati befolyású 
Nemzetközi Szellemi Tulajdoni Egyesület 
(AIPPI) Kongresszusa, mintegy globális szel-
lemi tulajdoni „szakmai zsinata” által 1970-
ben, Mexikóban elfoga dott Q 53A határozat 
fejez ki (www. aippi.org). 

A hivatkozott határozat a know-how jogi 
oltalmának elvei tekintetében az alábbiakat 
mondja ki (kivonatos közlés):

„A know-how gazdasági vagyontárgy, 
amely azt illeti meg, aki kidolgozta, vagy 
jogszerûen megszerezte.
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A know-how szerzõdéssel vagy más mó-
don átruházható a nemzeti jog szerint.

A know-how oltalmat élvez az eltulajdo-
nítással (misappropriation) szemben.

Különösen az alábbi tilos:
a titokban tartott know-how jogtalan 

nyilvánosságra hozatala,
a mást megilletõ know-how jogosulatlan 

megszerzése és használata.”
3.3 WIPO: Ugyanezek az elvek jelennek 

meg a nemzeti törvényekben, a Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (WIPO) mintatör-
vényeiben (Szabadalmi mintatörvény 1980, 
a Tisztességtelen verseny elleni olta lomra 
vonatkozó modellszabályok, 1994) és a 
szellemi tulajdonvédelmet oktató, illetve nép-
szerûsítõ számos szakkönyvében, vala mint 
a WIPO Magazine üzleti titok és know-how 
témájú szakcikkeiben, amelyek az Interneten 
elérhetõk (www.wipo.int).

A WIPO-nak a kis- és középvállalkozások 
számára készült, a szellemi tulajdonnal kap-
csolatos tudatosodásukat, szenzibilizálásukat 
szolgáló, a honlapján elérhetõ információs 
anyagai a know-how védelmi formájaként 
a szellemi tulajdonjogok között („IP Rights”) 
az üzleti titkot jelölik meg aláhúzva, hogy 
ebben az esetben sehol a világon nincs szó 
kizárólagos jogokról. Kizárólagos jogok csak 
az alternatív, nevesített, speciális szelle mi 
tu lajdonjogok révén biztosíthatók a törvé nyi kö-
vetelményeknek megfelelõ szellemi javakra.

4. Hogy is van ez nálunk? 

4.1 A szabályozás kemény magja: Magyar or-
szágon alapvetõen két ágon történik a TRIPS 
„vezérnorma” kötelezõ alkalmazása az üzleti 
titokvédelem szabályozása kereté ben.

Egyrészt a tisztességtelen piaci verseny-
elõny szerzésére törekvõkkel szemben a tisz-
tességtelen verseny elleni védelem köré ben. 
Az 1996. évi LVII. törvény a tisztesség telen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilal máról (a 
továbbiakban a tisztességtelen ver seny elleni 
törvény) tartalmazza e normákat.

Másrészt a magánélet, a személyes érde-
kek körében a Ptk. nyújt oltalmat a polgári 
jogi magántitok és ezen belül az üzleti titok 
személyes sérelme elleni védelme során, 
bárkivel szemben. A kétféle (versenyjogi és 
polgári jogi) üzleti titokvédelem azonban a 
gyakorlatban összefolyik, ezért az egymással 
és a TRIPS normával való összehangolt szabá-
lyozásuk fontos kodifikációs követelmény.

4.2 A versenyjogi oltalom: A tisztesség-
telen verseny elleni törvény, amely a TRIPS 
szerint illetékes ezt a védelmet biztosítani, az 
üzleti titok fogalma tekintetében vissza utal a 
Ptk. 81. § (2) bekezdésére. 

A törvény 4. § (1) bekezdése azt tiltja, 
hogy az üzleti titkot tisztességtelen módon 
megszerezzék, vagy jogosulatlanul mással 
közöljék, vagy nyilvánosságra hozzák.

Nem tiltja azonban – összhangban a 
nemzetközileg elfogadott gyakorlattal – az 
üzleti titok tárgyának tisztességes módon 
való megszerzését.

4.3 Polgári jogi oltalom az üzleti titokra: 
A Ptk. Javaslat 2:120. § (3) bekezdése az 
alábbiakat tartalmazza (lényegében meg-
ismételve a Ptk. 81§(2) bekez dését):

„Üzleti titok megsértése alapján abban 
az esetben lehet igényt érvényesíteni, ha 
a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
tény, információ, megoldás vagy adat nyilvá-
nosságra hozatala, illetéktelenek által történõ 
megszerzése vagy felhasználása a jogosult 
jogszerû pénzügyi, gazdasági vagy piaci ér-
dekeit sérti vagy veszélyezteti, és a titokban 
tartás érdekében a jogosult a szükséges 
in tézkedéseket megtette. A jogi védelem 
nem terjed ki a közérdekû és a közérdekbõl 
nyil vános adatokra.”

4.4. Polgári jogi oltalom a szellemi alko-
tásokra:

4.4.1 A Ptk. Javaslat 2:200. §-a az aláb-
biakat tartalmazza: „(A szellemi alkotá sok 
védelme) A törvény kizárólagos jogot biz-
tosít a szellemi alkotáshoz és más szellemi 
javakhoz kapcsolódó személyhez fûzõdõ 
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és vagyoni érdekek védelmére. E jogok tar-
tal mát és korlátait, keletkezésük, elismerésük 
és gyakorlásuk feltételeit, továbbá a véde-
lemre jogosultak személyét a szerzõi jogra 
és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokra, a 
szabadalmi jogra, a növényfajtákon biztosí-
tott jogra, a védjegyre és földrajzi árujelzõkre, 
a formatervezési és használati mintákon, 
vala mint a félvezetõ termékek topográfiáján, 
to vábbá más nevesíthetõ szellemi javakon 
biz tosított jogokra vonatkozó törvények 
hatá rozzák meg.”

4.4.2 A Ptk. Javaslat 2:201. §-a a követke-
zõképpen szól: „(Know-how) (1) A törvény 
kizárólagos jogot biztosít a más jogcímen 
vé delem alá nem esõ, valamely mûszaki, gaz-
dasági vagy szervezési feladat megvalósítá-
sához lényeges és azonosítha tóan rögzített 
gyakorlati ismereteken, ame lyeknek titok ban 
tartása érdekében a jogo sult a hasznosí tás 
során a szükséges lépéseket megtette.

(2) A gyakorlati ismereten biztosított ki-
zárólagos jog azt a személyt illeti, aki magának 
az ismeretet személyesen, tapasztala tok ér-
tékelésével, ill. munkaviszony alapján vagy jogot 
átruházó szerzõdéssel megszerezte.

(3) Megszûnik a jogvédelem, ha a gyakor lati 
ismeret kiterjedt felhasználása révén köz-
ismertté, ill. könnyen hozzáférhetõvé válik.”

4.5. Észrevételek:
4.5.1 A tisztességtelen verseny elleni tör-

vényünk összhangban van a TRIPS normával, 
amikor nem kizárólagos jogi védelmet nyújt, 
hanem a 4. § (1) bek. kimondja, hogy tilos üz leti 
titkot tisztességtelen módon meg sze rezni 
vagy felhasználni, valamint jogosu latla nul 
mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

4.5.2 A Ptk. Javaslat több vonatkozásban tér 
el a TRIPS hivatkozott cikkétõl:

– az üzleti titok meghatározása nincs öss-
zhangban a TRIPS 39.2 cikkével;

– a Ptk. Javaslat a hatályos Ptk. 86. § (3) 
bekezdését – helyeselhetõ módon 
– nem tartja fenn, mivel a bírói gyakorlat 
nem igényli a nevesített alkotásvédelem 

(szabadalom, szerzõi jog, védjegyjog stb.) 
körének kibõvítését a nem nevesített 
is meretekre is. Tegyük hozzá emellett, 
hogy a nevesítetlen szellemi termékek-
nek az üzleti titokvédelmen túlmenõ 
általános polgári jogi többletvédelme, 
nemzetközileg ismeretlen, és a piacgaz-
daság elveinek meg nem felelõ elõfelté-
telek alapján, ellentmond a szellemi tulaj-
don elfogadott elveinek és rendjének. 
Még inkább ellentmond, ha ez a több-
letvédelem kizárólagos joggá erõsödik. 

– A Ptk. Javaslat egyrészt a know-how fo-
galmának az üzleti titoktól elkülönülõ 
szabályozásával, másrészt a gyakor-
lati ismeretekre való beszûkítésével, 
har madrészt az oltalomnak a titokvédel-
men messze túlmenõen alanyi joggá, sui 
ge neris, abszolút szerkezetû kizárólagos 
jogi hatalmassággá való kitágításával el-
tér at tól, ami érdekünkben állna, amit a 
TRIPS megkövetel, és ami e téren a fejlett 
ipari országokban elfogadott. 

– A know-how definíciójára vonatkozó Ptk. 
Javaslat egyes, tartalmilag a Közös Piac 
léte óta hatályban lévõ, a know-how szer-
zõdések versenyjogi státusát szabályozó, 
kizárólag a monopoltilalom alóli csoport-
mentesítésre vonatkozó EU-rendeletek 
teljesen más célra, a mentesítés alá 
esõ know-how szerzõdés tárgyának 
megha tározására készült know-how 
definíció jának az összefüggésébõl való 
kiragadá sán és az oltalom céljára való 
indokolatlan átvételén alapul.

– Nem megalapozott ebbõl a szerzõdési 
célú meghatározásból azt a következte-
tést levonni, hogy ez a speciális, szer zõ-
dési illetve csoportmentesítési vonatko-
zású meghatározás a know-how új, 
oltal mi célokra is használható európai 
definí ciója, szemben az EU tagországokat 
is kötelezõ TRIPS normával.

– A polgári jogi és tisztességtelen verseny 
elleni szabályozás összhangja megköve-
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telné ennek a kizárólagos jogi konstruk-
ciónak a tükröztetését a tisztességtelen 
verseny elleni törvényben is, ami idegen e 
jogterület szellemétõl, hagyomá nyaitól.

– A gyakorlati, tehát mûködõ, funkcionális 
ismeretekre adni javasolt kizárólagos 
jog egy automatikus és korlátlan „Ptk. 
is meret-monopólium”, vizsgálat nélkül 
megszerezhetö easy patent veszélyét 
idézi fel.
4.5.3 A szellemi tulajdon összetartó ere jét, 

közös nevezõjét véleményem sze rint nem a 
kizárólagos jogok jelentik, mivel azok csak 
a kemény magot adják, hanem az, hogy bár 
különbözõ jellegû, de szellemi természe tû 
javak a tárgyuk és az oltalom két szintje, 
nevezetesen, egyrészrõl, az üzleti ti tokvéde-
lem révén egy, de facto, birtoksze rû, és, 
más részrõl, a szabadalom és más ne vesített 
kizá rólagos jogok révén egy, de jure, tulajdon-
szerû (property-like, mondják az amerikaiak, 
és innen a szellemi tulajdon me tafora) ma-
gánjogi elkülönítést eredményez nek.

Az elkülönítésnek ezek a módjai jelölik 
ki a szellemi tulajdonban a magánjogi szféra 
(private domain) és antitézise, a közkincs 
(public domain) határait. Ezért vonta a TRIPS 
az üzleti titokvédelmet taxatíve felsorolásá-
ban a szellemi tulajdon nevesített intézmé-
nyei közé mint a speciális jogok mellett 
al ternatív és komplementer szerepet betöltõ 
általános háttér-jogintézményt.

4.5.4 A Ptk. Javaslatnak az üzleti titokra 
vonatkozó szakasza (2:120. § (3) bek.) sze rint az 
információ nyilvánosságra hozatala, illetéktele-
nek által történõ megszerzése vagy felhasználása 
esetén lehet az üzleti titok meg sértése címén 
igényt érvényesíteni. Ez formai lag és tar-
talmilag közel áll a TRIPS normához.

Az illetéktelen, jogosulatlan kifejezések 
azonban a Ptk. javaslatban nem világosak 
abból a szempontból, hogy megengedik-e a 
titoknak a korábban hivatkozott tisztes séges 
módokon való megszerzését, és így öss-
zhangban vannak-e a TRIPS normával, a 

nemzetközi gyakorlattal és a tisztességtelen 
verseny elleni védelemre vonatkozó magyar 
szabályozással. 

4.5.5 A Ptk. Javaslatnak a know-how-
ra vonatkozó szakasza (2:201. §) viszont 
nincs összhangban a TRIPS normával, 
mivel ki mondja, hogy kizárólagos jogot 
biztosít a gyakorlati ismereteken, de rejtély, 
„feltá ratlan információ” maradt, hogy a jogi 
véde lem milyen cselekményekre (gyártás? 
fel használás? forgalomba hozatal? használat? 
a titok megszerzése? nyilvánosságra hozatal? 
stb.) vonatkozik. 

4.5.6 Általánosságban megállapíthatjuk, 
hogy a fentiekben vázolt hiányosságok csak 
úgy orvosolhatók, ha a magyar szabályozást 
a késõbbiekben részletesen tárgyalandó mó-
don – a TRIPS 39.2 cikkére alapozzuk. Ennek 
– a nemzetközi megállapodás betartásán 
kívül – az a nagy elõnye, hogy a magyar know-
how jogosultak a TRIPS összes, jelenleg 149 
tagállamában, s közöttük Magyarországon is, 
azonos elvek szerint igényelhetik üzleti titkaik 
védelmét.

Ezzel egyben, „zárókõszerûen” megtör-
ténhet a TRIPS-konform szabályozás az üzleti 
titok és know-how, a „szellemi tulajdon egyik, 
titkos, zárt fele” tekintetében is, aho gyan ez a 
nevesített szellemi tulajdonjogok, „a szellemi 
tulajdon másik, nyilvános, hoz záférhetõ fele” 
tekintetében már megtör tént.

II. MI LEGYEN A KNOW-HOW 
FOGALMA A MAGYAR SZ-

ABÁLYOZÁSBAN? 

5. A védelem tárgya az információ

5.1 Pre-TRIPS definíciókísérletek: A know-
how, illetve az üzleti titok tárgyának miben-
létét illetõen számos TRIPS elõtti definícióval 
rendelkezünk. 

Abban valamennyi definíció megegye zik, 
hogy a know-how mint az üzleti titok tárgya 
meghatározásában a genus proxi mum az, 
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hogy információ, ismeret, tudás, tapasztalat, 
tehát szellemi, eszmei, intellek tuális termé-
szetû szubsztancia. Abban is egyet értés van 
a definíciókban, hogy a know-how fogalmi 
elemeként nem követelmény a rögzítettség, 
azonosítás, letét vagy regisztráció.

Vitatott volt, hogy kell-e a know-how 
fogalmi jegyeként mûszaki, gazdasági, ipari, 
gyakorlati jelleget megkövetelni? 

Vitatott volt továbbá, hogy minden mû-
szaki-gazdasági ismeretáru („absztrakciós 
elmélet”), vagy csak a szabadalmi és más 
nevesített oltalomban nem részesülõ isme-
retek („maradékelmélet”) sorolandók a 
know-how fogalmi körébe.

5.2 A törvényi és egyezményes normatív 
definíció: Az amerikai szabadalmi jog alkot-
mányos eredetével szemben a trade secret 
még csak nem is szövetségi, hanem az egyes 
államokban a common law (szokásjog) 
ha gyományok alapján a bírósági eljárások 
malmában kiõrölt, és az egyes államok által 
szabályozott kérdés.

A lassú, sporadikus, inkoherens szabályo-
zás meggyorsítása és egységesítése céljából 
az Amerikai Ügyvédi Kamara (American Bar 
Association) 1979-ben kidolgozta az e téren 
kikristályosodott common law (tort of mis-
aproppriation) kodifikálásával az Egységes 
Üzleti Titok Törvényt (Uniform Trade Secret 
Act) mint modellt az egyes államok szá mára, 
amelyet az USA tagállamai többségük ben 
(2005-ig 44 tagállam) el is fogadtak.

Az Egységes Üzleti Titok Törvény szerint 
„üzleti titok bármely információ, amelynek 
kereskedelmi értékét az adja meg, hogy kor-
látozottan hozzáférhetõ, s amely titkossá gá nak 
megõrzésére az adott körülmények kö zött az 
ésszerû lépéseket megtették”. A hivat kozott 
modelltörvény az üzleti titok egyik tételeként 
tehát „szûk maradék” felfo gásban említi a 
know-howt, amely az üzleti titok más tárgyaival 
azonosan indirekt, nem pedig kizárólagos jogon 
alapuló védelmet élvez a titok tisztességtelen 
elsajátításával szemben.

Ez a definíció került azután bele a NAFTA-
ba (North American Free Trade Agreement, 
1992), majd a TRIPS-be, és vált globális nem-
zetközi normává, amelyet a tagállamoknak, 
köztük Magyarországnak be kell iktatnia saját 
nemzeti jogába. Ez annál inkább indokolt, 
mivel az EU-országok jogrendszerei és az EU 
szellemi tulajdoni tanácsadó szolgálata ugyan ezt 
az álláspontot képviseli, bár a har moni záció e 
téren formálisan nem történt meg. 

Ezzel a jogi normák szintjén nemzetközi-
leg minden korábbi, mûkedvelõ vagy tudo-
mányos üzleti titok és know-how definíció 
hatályát és az új normatív meghatározások 
keresése értelmét vesztette.

5.3 Az általánosított tárgy: A fentiek átte-
kintése után megállapítható, hogy a TRIPS 
nemzetközi normájának megfelelõen az 
üzleti titok tárgya az INFORMÁCIÓ.

E zseniálisan leegyszerûsített, ernyõ sze rûen 
minden üzleti titoktárgyat befedõ, azo kat szárnyai 
alá vevõ megjelölés mellé véle mé nyünk szerint 
nem kell semmi más fõnév (pl. adat, megoldás, 
ismeret) vagy jelzõ (pl. gyakorlati, ipari, gaz-
dasági, mûszaki).

Más kérdés, hogy az életben a know-how 
magában foglal adatokat, megoldásokat, is-
mereteket, tapasztalatot és nagy tömegében 
ipari, mûszaki, gazdasági, gyakorlati, funk-
cionális jelleget hordoz, illetve minél közelebb 
van ehhez, annál inkább nyer kereskedelmi 
értéket. De ezek a leszûkítõ jelzõk nem sze-
repelnek a TRIPS szélesre tágított, rugalmas 
know-how definíciójában, és nem is lenne 
indokolt azokat oda beiktatni.

6. Az információ titkos és titokban tartott

6.1 A titok mint jogi státus A know-how tar-
talmát képezõ információ titkosságának szük-
ségességét a forgalomké pességhez valamikor 
vitatták az irodalom ban. A TRIPS lezárta a vitát: 
a know-how tit kos információ.

A követelménynek két aspektusa van:
– Az információ ne legyen közkincs, hanem 

legyen eleve és folyamatosan titkos, azaz 
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nem általánosan ismert vagy nem köny-
nyen megismerhetõ a szakmai körökben;

– titokban tartása érdekében tegyenek ésszerû 
lépéseket. 
Az elsõ, jogi státus aspektus azt jelenti, hogy 

– az abszolút újdonság megkövetelése nélkül 
– az információ nem lehet eleme, és nem válhat 
bárki hibájából részévé a köz kincsnek (public 
domain), egészében nem vehették onnan, at-
tól elkülönül, zárt, a köz számára fel nem tárt, 
és nem könnyen meg szerezhetõ ismeret.

Másrészt azonban ez nem jelenti az ab-
szolút titkosság követelményét, mivel eset leg 
más is kifejleszthette, és titokban tarthatja 
függetlenül, párhuzamosan ugyanazt az 
is meretet, vagy ilyen személytõl megszerez-
hette, továbbá bizalmas kezelés kötelezett-
ségével, üzleti tárgyalások során mást is 
beavathattak a titokba.

6.2 A titoktartás mint feladat Nem 
elég az ismeretáru eleve zárt, titkos, a 
közkincstõl egészében elkülönülõ jellege, 
hanem a jövõ beni, folyamatos titokban 
tartás érdekében a szükséges elkülönítõ, 
„körülkerítõ” lépé seket is meg kell tenni. Ezt 
fejezi ki a második, dinamikus, a titkos jogi 
státus fenntartására, megõrzésére irányuló 
aspektus. A legtöbb országban konkrét 
esetekben a bíróságok csak akkor ismerik 
el az üzleti titok minõséget, és akkor adják 
meg az oltalmat, ha bizo nyítható az infor-
máció birtokosa részérõl a szándék és az 
erõfeszítés a titkos ismeret e magánjogilag 
elkülönített státusának fel nem adására, 
e státus  megóvása érdekében az ismeret 
titkos kezelésére.

7. Az információnak titkossága miatt 
kereskedelmi értéke van

 A know-how üzleti, kereskedelmi értékét, 
tudástõke minõségét, ismeretvagyon jelle gét az 
teremti meg, hogy nincs a köz részére fel tárva, 
vagyis nem általánosan hozzáférhe tõ a tár-
sadalom számára. Ez ad neki verseny elõnyt, 
csereértéket, piaci forgalomképes séget. 

A know-how titkossága, újdonsága, áru-
potenciálja és kereskedelmi, üzleti értéke a 
fentieknek megfelelõen relatív. Például egy 
fejlõdõ országban know-how szerzõdés 
tár gya lehet az, ami egy fejlett ipari ország-
ban közkincsként hozzáférhetõ, mert egy 
beta nítás (show-how formájában) olcsóbb, 
gyor sabb és megbízhatóbb lehet, mint egy 
saját fejlesztés.

Az ismeretnek titkossága, korlátozott hoz-
záférhetõsége mellett közvetlen gyakorlati 
alkalmazhatósága, specialitása, az iránta mu-
tatkozó, esetleg régen fennálló szükséglet, 
a megoldás sürgõssége, fontossága adhat 
kiemelkedõ üzleti, kereskedelmi értéket, kül-
önleges árupotenciált, tudástõke-jelleget.

III. MI LEGYEN A KNOW-HOW 
OLTALOM TARTALMA

ÉS JELLEGE
A MAGYAR SZABÁLYOZÁSBAN?

8. A know-how„birtoklása”

8.1 A titok mint szellemi birtokállapot A 
know-how jogi oltalma kapcsán általá nosság-
ban megállapítható, hogy ez a nem zetközi leg 
kialakult rend szerint nem kizá rólagos jogok 
révén valósul meg, hanem közvetett módon, 
a titkos információ jogo sulatlan, ill. tisztes-
ségtelen eltulajdonítása (misappropriation) 
ellen irányul. Elismeré sével kapcso latban 
pozitív magatartás nem követelhetõ, csak a 
jogsértéstõl való tartóz kodás.

Ez a komplex, kombinált, többrétegû olta-
lom (multiple legal means) lényegében a 
versenyjognak és a polgári jognak az üzleti 
titokvédelemre vonatkozó szabályain, a 
pol gári jogi és munkajogi szerzõdési kiköté-
seken, a belsõ szervezeti szabályzatokon és 
a vonatkozó büntetõjogi rendelkezéseken 
alapul és ezek komplex együtthatásának 
ered ményeként, a helyzet realitását elismer-
ve, a posszesszorius birtokvédelemhez 
ha sonló módon, a „de facto szellemi birtok-
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állapotot”, a titkos információ ellenõrzés alatt 
tartását védi. 

Az információnak az üzleti titok révén 
megvalósított magánjogi elkülönítéséhez 
tehát birtokvédelemszerû oltalom fûzõdik, 
de annak nincs tulajdonkeletkeztetõ hatása 
senki számára.

8.2 A know-how „birtokvédelme” A 
TRIPS nem használja se az üzleti titok, se a 
know-how kifejezést, hanem fel nem tárt, 
nyilvánosságra nem hozott, (zárt)információ 
oltalmáról (Protection of undisclosed infor-
mation) beszél. A jogosultat, a „titok urát” 
pedig úgy jelöli meg, mint az információt 
jogszerûen ellenõrzése alatt tartó személyt.

A védelem, mint már említettük, a TRIPS 
39.2 cikkével összhangban arra kell irányul-
jon, hogy megakadályozzák az információ-
nak a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal 
ellentétes módon, a jogosult hozzájárulása 
nélkül való megszerzését vagy felhasználá sát 
és nyilvánosságra hozatalát.

A TRIPS 39.2 cikkéhez fûzött 10. számú 
értelmezés szerint: „A jelen rendelkezés al-
kalmazásában „a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlattal ellentétes mód” fogalom leg-
alább az olyan gyakorlatot jelenti, mint a szer-
zõdésszegés (breach of contract), bizalmas 
közlés megsértése (breach of confidence) 
és ezekre való rábírás, és tartalmazza a nyilvá-
nosságra nem hozott információk olyan, har-
madik felek általi megszerzését, akik tudták 
vagy súlyos gondatlanságból mulasztották 
el megtudni, hogy a megszerzés ilyen gya-
korlatot is magába foglal”.

A tisztességtelen módszerek (az USA 
jogában improper means) közé sorolhatók 
természetesen az ipari kémkedés, üzleti 
hír szerzés, „a titok pecsétjének” minden 
fel törése.

Az üzleti titok megsértése nem állapítha-
tó meg, ha a jogosult hozzájárult a jelzett 
cselekményekhez.

Másrészt nemzetközileg megengedett az 
információ tisztességes, jogszerû módon való 

megszerzése, mint amilyen a független kife-
jlesztés (independent development). illetve a 
mérnöki visszafejtés (reverse engineering) a 
kereskedelmi forgalomba hozott termékbõl, 
valamint a közkincsbõl való merítés.

8.3 A titok az alapállapot A titokvéde-
lem – a titoktól a nyilvánosság felé vezetõ 
fo lyamat irreverzibilitása miatt – a szellemi 
tulajdoni rendszer sorrendileg elsõ, naturális 
állapota, általános háttérintézménye, a szel-
lemi javak esetleg végleges tartózkodási he-
lye, vagy az alternatív, szabadalmi vagy más 
nevesített védelmének „elõszobája”, majd 
a kiegészítõ ismeretek, tapasztalatok védel-
mének komplementer jogi instrumentuma. 
Ez indokolja, hogy a know-how-ra irányuló 
üzleti titokvédelem általános szellemi tulaj-
doni „alapnormaként”, a speciális neve sített 
oltalmakat támogató, óvó, körülölelõ háttéri-
ntézményként kapjon helyet a Ptk.-ban.

A know-how oltalom a Ptk. Javaslatban 
jelenleg nem ezt a központi, alapnorma 
sze repet tölti be, hanem egy félreesõ, a 
mûszaki gyakorlati ismeretekre leszûkített, 
de kizá rólagossággal ok nélkül felfegyverzett, 
sui generis védelempótlékként jelenik meg, 
amelyben a „titokvédelem könnyûlovassá gát 
a szabadalmi kizárólagosság nehéztüzér ségi 
fegyvereivel látták el”. 

IV.  ÚJ LEHETÕSÉGEK NYÍLHAT-
NAK AZ AKADÉMIAI KUTATÁSOK 

ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN

Ismeretes, hogy az akadémiai követelmé nyek 
nyilvánosságorientáltsága és a szellemi tu-
lajdon titokirányultsága között van bizo nyos 
hagyományos feszültség.

A kutatói teljesítmény mérése, legitimá-
ciója, a tudományos közösségben való 
elis mertség, a tudományos karrier ugyanis 
szo rosan összefügg a publikációs kényszer-
rel (publish or perish), rangos folyóiratokban 
való megjelenéssel, a citátumok számával, a 
mások általi idézettséggel (ún. impakt fak-
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tor), bár a gyakorlatban hasznosítható ered-
ményeket, szabadalmakat is egyre in kább 
számításba veszik.

A nyilvánosságorientáltsággal szemben 
a szellemi tulajdon a titoktól a nyilvánosság 
felé vezetõ folyamat már említett irreverzibi-
litása, az újdonságrontás veszélye miatt, tehát 
a szabadalomnak a publikáció oltárán való 
feláldozása elkerülésére ajánlja: elõbb jelents 
be, azután publikálj (file before publish).

Ezzel a feszültséggel függ össze a kutatók 
igénye az ún. türelmi idõre (grace period), 
tehát hogy az önpublikációjuk bizonyos idõn 
belüli szabadalmi bejelentés esetén ne járjon 
számukra újdonságrontó hatással. A szaba-
dalom ugyanis országhoz és idõhöz kötött, 
míg a publikáció újdonságrontó hatása exter-
ritoriális és irreverzibilis.

 A türelmi idõ iránti igény fõként az 
alkal mazott kutatási-fejlesztési eredmények 
te kintetében jelentkezik, ahol az üzleti titok-
ként való kezelés, a nyilvánosságra hozatal 
vagy a szabadalmazás alternativái közötti 
választás lehetõsége elvileg fennállhat.

Alapkutatási eredményeknél (például 
egy kémiai, fizikai, biológiai felfedezésnél) 
azok absztrakt jellege és az innovációs ér-
téklánc kezdeti stádiumához tartozása miatt 
eddig sem az ipari alkalmazhatóságot köve-
telõ szabadalmazás, sem az ismeret gyakor-
lati jellegét túlhangsúlyozó know-how-ként 
való kezelés nem jöhetett számításba. Maradt 
az eredményt feltáró, nemzetközileg nyilvá-
nosságra hozó publikáció, amely a tudomá-
nyos közvéleményben való ismertséget, kap-
csolatokat, meghívásokat, díjakat, alapít ványi 
támogatásokat, a karrierben való elõre lépést 
eredményezhet a kutatónak.

A know-how TRIPS szerinti tágas, szellõs 
megfogalmazása (nem közkincs információ, 
amelyet titkosan kezelnek, és ezért keres-
kedelmi értékkel bír) elvileg megnyit egy 
új lehetõséget a tudományos eredmények, 
felfedezések, felismerések oltalmára és érté-
kesítésére.

Tényleges vagy potenciális kereskedel-
mi értéke és titokban tarthatósága ugyanis 
elvileg nemcsak a prompt alkalmazható, 
mû szaki gyakorlati ismereteket hordozó 
infor mációknak lehet, hanem az üzleti 
lehetõ sé get távlatilag felvillantó, ígéretes, 
perspekti vikus tudományos alapkutatási 
eredmé nyeknek, különösen a gyakorlati 
alkalmazást elõmozdító, a tudományos 
eredményt a ter melésbe transzponáló 
találmányok kiindu lópontját képezhetõ 
felfedezéseknek (pl. egy anyag biológiai 
hatásának felismerése, amire alapozva új 
gyógyszertalálmányok fejleszthetõk ki). Ez-
zel megnyílhat az út, hogy az ilyen alapku-
tatási jellegû eredmé nyek is értékesíthetõk 
legyenek üzleti titok ként kezelt know-
how-ként. Az USA-beli gyakorlat kapcsán 
kifejezetten megemlítik, hogy az üzleti 
titok körébe tartozó know-how fogalma 
nemcsak szabadalmazható ta lálmányokat, 
de tudományos képleteket (scientific formu-
lae) is felölel. Egyébként az USA szabadalmi 
gyakorlatában is megfi gyel hetõ e távlatos ér-
tékelés, amennyiben pél dául a biotechnoló-
giai találmányok sza badal mazhatóságához 
sem követelnek meg azon nali, direkt gya-
korlati alkalmazhatósá got, hanem elegendõ 
az elõre látható, „fejlõ dõ, kibontakozó 
hasznosság” (evolving utility).

A know-how fogalmának leszûkítése 
a mûszaki gyakorlati ismeretekre szembe 
menne ezzel az ígéretes tudományos ered-
ményeket is felkaroló nemzetközi gyakor-
lattal és a TRIPS normával.

A jelzett lehetõséggel való élés persze 
megköveteli, hogy az ilyen eredményekre 
vonatkozó, a tudományos karrierépítéshez 
és nemzetközi kapcsolatokhoz továbbra 
is szükséges publikációk a felhasználást 
lehe tõvé tevõ adatok, részletek mellõzé-
sével csak az elõnyleírásra, a gyakorlati 
alkalmazási lehetõségek és a távlati üzleti 
ígéretesség fel villantására szorítkozzanak, 
és ne veszé lyeztessék az eredmény üzleti 
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titkot képezõ know-how-ként való értéke-
sítését. 

V.  JAVASLATAIM ÖSSZEFOGLA-
LÁSA

Összefoglalóan és leegyszerûsítetten az aláb-
biakat javaslom a további kodifikációs munka 
során megfontolni:

– A Ptk. Javaslatnak a szellemi alkotások 
védelmére vonatkozó szabálya (2: 200. 
§) elsõ mondatát az alábbiak szerint kell 
átfogalmazni: „A törvény biztosítja a 
szellemi alkotásokhoz és más szellemi 
javakhoz kapcsolódó személyhez fûzõdõ 
és vagyoni érdekek védelmét.”

– A Ptk. Javaslatnak az üzleti titokra (a jogi 
forma) és a know-how-ra (a titok tárgya) 
vonatkozó szabályozását egyesíteni kell 
az üzleti titok védelme keretében a TRIPS 
követelménye szerint.

– Ki kell mondani, hogy az üzleti titok tár-
gya a titkos (nem a közkincshez tartozó) 
in formáció, amelyet titokban tartanak, 
ezért kereskedelmi értékkel bír.

– Az üzleti titok védelmet élvez a mások általi 
tisztességtelen (ill. jogosulatlan) köz zététel, 
megszerzés, felhaszná lás ellen.

– A tisztességtelen (illetve jogosulatlan) 
kifejezés alatt kell érteni különösen az 
olyan szándékos vagy gondatlan gyakor-
latot, mint a szerzõdésszegés, bizalmas 
közlés megsértése és szerzõdésszegésre 
való rábírás. 

– A jogi védelem nem terjed ki különösen 
a más címen védelem alá nem esõ, jog-

szerûen megismerhetõ termék elemzé-
sével vagy függetlenül létrehozott, illetve 
a közkincsbõl merített információra.

– A polgári és versenyjogi szabályozást 
– a legszükségesebb minimális eltéréssel 
– össze kell hangolni.

VI. A KNOW-HOW FORTÉ-
LYOSSÁGÁRÓL

 

S végül az olvasónak megköszönve, hogy 
idáig elolvasta ezt a hozzászólást, továbbá 
derûs befejezésként és egyben a know-how 
problematika fortélyosságára és rejtélyes-
ségére utalva idézném azt az amerikai, 
kicsit tréfás megjegyzést, hogy a know-how 
tág értelemben felöleli az alábbiakat is: 
„know-what, know-whom, know-when, 
know-where, know-why, know-why not 
(negatív know-how arról, hogy merre nem 
érdemes menni, mivel abban az irányban 
zsákutca van)”.

Ez utóbbiról szól ez a könnyed, oldott, 
hozzászólási célzatú eszmefuttatás, na meg 
arról, hogy itt az idõ, hogy a Ptk. 86. §-hoz ha-
sonló egyéni utakkal való kísérletezés he lyett 
az üzleti titokra és know-how-ra vo natkozó 
szabályozást összhangba hozzuk az e téren 
nemzetközileg elfogadott és orszá gunkat, 
valamint a gazdasági partnerorszá gokat is 
kötelezõ globális TRIPS normával.

Kulcsszavak: üzleti titok, know-how, Ptk, 
tisztességtelen verseny, Egységes Üzleti Titok 
Törvény, tudományos eredmények, TRIPS 
Megállapodás, WTO, WIPO, AIPPI
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