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RÖVID INDOKOLÁS 

A szóban forgó javaslat különösen fontos, mivel fő célja azon szabályok meghatározása, 

amelyek az innováció révén javítják az európai vállalatok versenyképességét, és megerősítik a 

Európa vezető szerepét az ipar globális piacán.  

 

Az új ötletek, termékek vagy szolgáltatások felkutatása és kialakítása során számos 

információ létezik, amelyek alapvető fontosságúak az ötlet vagy a vállalat versenyképessége 

szempontjából, és amelyek nem tartoznak a szellemitulajdon-jogok védelmének körébe. 

 

Ezért az üzleti titkok kiegészítő védelmi eszközöknek tekinthetők, megszerzésüket, 

felhasználásukat vagy felfedésüket fontos és szükséges uniós szinten szabályozni. 

 

Az IMCO bizottság, miután értékelte a belső piaci és fogyasztóvédelmi vonatkozásokat, nagy 

többséggel elfogadott egy, a legproblematikusabb kérdésekkel kapcsolatosan rendkívül 

kiegyensúlyozott megoldásokat megállapító és valamennyi szóban forgó érdeket figyelembe 

vevő szöveget. 

 

A preambulumbekezdésbe olyan pontosításokat vezettek be, amelyek megkönnyítik a 

jogszabály értelmezését. Különösen azt tették egyértelművé, hogy az irányelvnek nincs 

negatív hatása az alapvető jogokra, a közérdekre, a munkavállalók mobilitására és a 

szakszervezetek tárgyalási jogára, ahogyan azt bizonyos tagállamokban elismerik.  

 

Fontosnak tartották továbbá azt is pontosítani, hogy ez a jogszabály nemcsak a termékekkel, 

hanem a szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti titkokra is alkalmazandó. 

 

Az üzleti titok meghatározását összhangba hozták az irányelvjavaslat címében szereplővel, 

így pontosítva azt, hogy az üzleti titok üzleti értékének ténylegesnek vagy potenciálisnak kell 

lennie, biztosítva ezáltal az irányelv hatályának megfelelő mértékű kiterjesztését.  

 

Az üzleti titok megszerzése, felhasználása vagy felfedése jogszerűnek tekintendő, 

amennyiben azt uniós vagy nemzeti jogszabályok írják elő, illetve ha ezt az üzleti titok 

jogosultja jogainak védelmére irányuló szabályok engedélyezik.  Ennek az irányelvnek tehát 

az a célja, hogy az üzleti titok védelme révén fokozza a vállalatok versenyképességét az új 

ötletek felkutatása és kialakítása során.  

 

A Bizottság azon javaslatától eltérően, hogy a felelősséget a vétkesség elve alapján állapítsák 

meg, azaz a szándékosság (csalás) vagy a gondatlanság (vétkesség) értékelése révén, a fent 

említett cél megerősítése érdekében az IMCO bizottság az objektív felelősség elvét támogatja 

annak érdekében, hogy az üzleti titkok és a vállalatok, különösen a kkv-k számára nagyobb 

védelmet lehessen nyújtani.  

 

Az egyik legproblematikusabb kérdést képező elévülési idő tekintetében a bizottság úgy 

határozott, hogy a Bizottság által javasolt minimális és maximális elévülési idővel szemben 

egyetlen elévülési időt fogad el, amelynek legmegfelelőbb időtartamát 3 évben állapította 

meg, amelyen belül el lehet indítani egy, az üzleti titok védelmére irányuló esetleges fellépést. 
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Az egyetlen elévülési idő meghatározása lehetővé teszi e fontos szempont összehangolását 

valamennyi nemzeti jogban, ily módon a gazdasági szereplők bárhol Európában ugyanolyan 

jogokat élveznének. A szóban forgó valamennyi érdek védelme szempontjából a 3 éves 

időtartam tűnt ésszerűnek. 

 

A munkavállalók és a munkavállalói mobilitás védelmét illetően az a megállapodás született, 

hogy megmarad a munkavállalók korábbi szakmai tevékenységekből származó információk 

és ismeretek felhasználására irányuló joga olyan korlátok között, amelyek a 3. cikk 

értelmében nem minősülnek jogosulatlannak. 

 

Hasonlóképpen fontosnak vélik, hogy ne kerüljön veszélybe az információk és az üzleti titkok 

tagállami hatóságok általi felhasználása, amikor azok a nemzeti vagy uniós jog által előírt 

feladataikat végzik.    

 

Végül fontosnak tartották megerősíteni az üzleti titok bizalmas jellegének a jogi eljárások 

során való megőrzését, korlátozva azon személyek számát, akik tudomást szerezhetnek az 

üzleti titokról. 

 

Az IMCO bizottság javasolt módosításai – amennyiben azokat az illetékes JURI bizottság 

elfogadja – lehetővé teszik ezen új eszköz hatékonyabbá tételét a kitűzött célok elérése 

szempontjából, különös tekintettel európai vállalataink, így a belső piac versenyképességének, 

illetve a fogyasztók védelmének megerősítésére. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:  

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nyílt innováció fontos ösztönzője az 

új tudás létrehozásának, továbbá elősegíti 

az együttesen létrehozott tudásra alapozott 

új és innovatív üzleti modellek 

kialakulását. A kutatás-fejlesztés és az 

innováció terén az üzleti titkoknak fontos 

szerepe van a tudás vállalkozások közötti, a 

belső piac határain belül vagy azokon 

átnyúlóan megvalósuló cseréjében. Az 

együttműködésen alapuló kutatás, ideértve 

a határokon átnyúló együttműködést is, 

(2) A nyílt innováció fontos ösztönzője az 

új tudás létrehozásának, továbbá elősegíti 

az együttesen létrehozott tudásra alapozott 

új és innovatív üzleti modellek 

kialakulását. A kutatás-fejlesztés és az 

innováció terén az üzleti titkoknak fontos 

szerepe van a tudás vállalkozások közötti, a 

belső piac határain belül vagy azokon 

átnyúlóan megvalósuló cseréjében. Az 

együttműködésen alapuló kutatás, ideértve 

a határokon átnyúló együttműködést is, 
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különösen fontos a belső piaci üzleti 

kutatás-fejlesztési tevékenység fokozása 

szempontjából. A nyílt innováció segíti az 

új ötleteknek a fogyasztók igényeit 

kielégítő és a társadalmi kihívásokat kezelő 

formában történő piacra jutását. A belső 

piacon, ahol az ilyen jellegű határokon 

átnyúló együttműködés korlátai 

minimálisak és ahol az együttműködés nem 

torzul, az intellektuális alkotás és 

innováció ösztönzi az innovatív 

folyamatok, szolgáltatások és termékek 

kifejlesztését. Az intellektuális alkotást és 

az innovációt ösztönző környezet fontos a 

foglalkoztatás növelése és az uniós 

gazdaság versenyképességének javítása 

szempontjából is. Az üzleti titok az 

intellektuális alkotás és az innovatív know-

how védelmének a vállalkozások körében 

egyik legelterjedtebb formája, ugyanakkor 

a hatályos uniós jogi keret nem védi 

hatékonyan az üzleti titkokat a harmadik 

felek általi jogosulatlan megszerzéstől, 

felhasználástól vagy felfedéstől. 

különösen fontos a belső piaci üzleti 

kutatás-fejlesztési tevékenység fokozása 

szempontjából. A nyílt innováció segíti az 

új ötleteknek a fogyasztók igényeit 

kielégítő és a társadalmi kihívásokat kezelő 

formában történő piacra jutását. A belső 

piacon, ahol az ilyen jellegű határokon 

átnyúló együttműködés korlátai 

minimálisak és ahol az együttműködés nem 

torzul, az intellektuális alkotás és 

innováció ösztönzi az innovatív 

folyamatok, szolgáltatások és termékek 

kifejlesztését. Az intellektuális alkotást és 

az innovációt ösztönző környezet fontos a 

foglalkoztatás növelése és az uniós 

gazdaság versenyképességének javítása 

szempontjából is. Az üzleti titok az 

intellektuális alkotás és az innovatív know-

how védelmének a vállalkozások körében 

egyik legelterjedtebb formája, ugyanakkor 

a hatályos uniós jogi keret nem védi 

hatékonyan az üzleti titkokat a harmadik 

felek általi jogosulatlan megszerzéstől, 

felhasználástól vagy felfedéstől. A tudás és 

az információ terjesztése alapvető 

fontosságúnak tekintendő a dinamikus, 

kedvező és egyenlő üzleti fejlesztési 

lehetőségekhez, különösképpen a kis- és 

középvállalkozások esetében.  

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Helyénvaló uniós szabályokról 

rendelkezni a tagállami jogrendszerek 

közelítése érdekében, biztosítva ezáltal azt, 

hogy az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzése, felhasználása vagy felfedése 

esetére megfelelő és egységes szintű 

jogorvoslati eszközök álljanak 

rendelkezésre a belső piac egészén. Ennek 

érdekében fontos megalkotni az üzleti titok 

egységes, a visszaéléssel szembeni 

(8) Helyénvaló uniós szabályokról 

rendelkezni a tagállami jogrendszerek 

közelítése érdekében, biztosítva ezáltal azt, 

hogy az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzése, felhasználása vagy felfedése 

esetére megfelelő és egységes szintű 

polgári jogi jogorvoslati eszközök álljanak 

rendelkezésre a belső piac egészén. Ennek 

érdekében fontos megalkotni az üzleti titok 

egységes, a visszaéléssel szembeni 
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védelem tárgyi hatályát nem korlátozó 

fogalommeghatározását. A fogalmat tehát 

úgy kell megalkotni, hogy lefedje az üzleti 

információkat, a technológiai 

információkat és a know-how-t, feltéve, 

hogy egyrészt jogos érdek fűződik az üzleti 

titok bizalmas jellegének fenntartásához, 

másrészt jogos elvárás a bizalmas jelleg 

megőrzése. Jellegéből adódóan a 

fogalommeghatározás tárgyából ki kell 

zárni a nyilvánvaló információkat, és az 

alkalmazottak által a foglalkoztatásuk 

rendes keretei között szerzett tudást és 

know-how-t, amely az ilyen jellegű 

információval foglalkozó körökben 

dolgozó személyek számára általában 

ismert vagy hozzáférhető. 

védelem tárgyi hatályát nem korlátozó 

fogalommeghatározását. A fogalmat tehát 

úgy kell megalkotni, hogy lefedje az üzleti 

információkat, a technológiai 

információkat és a know-how-t, feltéve, 

hogy egyrészt jogos érdek fűződik az üzleti 

titok bizalmas jellegének fenntartásához, 

másrészt jogos elvárás a bizalmas jelleg 

megőrzése. Ezen információnak vagy 

know-how-nak továbbá tényleges vagy 

potenciális üzleti értékkel kell bírnia, és 

annak felfedése valószínűleg sértené az 

adott információ feletti ellenőrzés 

gyakorlására feljogosított személy jogos 

gazdasági érdekeit. Jellegéből adódóan a 

fogalommeghatározás tárgyából ki kell 

zárni a nyilvánvaló információkat, és a 

munkavállalók által a foglalkoztatásuk 

rendes keretei között szerzett tudást és 

készségeket, amelyek az ilyen jellegű 

információval foglalkozó körökben 

dolgozó személyek számára általában 

ismertek vagy könnyen hozzáférhetők. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Ez az irányelv nem érinti továbbá az 

uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti 

joggal és gyakorlatokkal összhangban 

lévő, kollektív megállapodásokkal 

kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 

megkötéséhez és érvényesítéséhez való 

jogot, valamint a szervezett fellépéshez 

való jogot. 

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Az üzleti titok megszerzése vagy 

felfedése valamely állami szerv által, 

függetlenül attól, hogy azt a törvény 

elrendeli vagy megengedi, nem tekinthető 

törvénytelen felhasználásnak vagy 

felfedésnek. Az ilyen megszerzésnek vagy 

felfedésnek azonban egyértelműen az 

érintett állami szerv megbízatásának 

körébe kell tartoznia; e megbízatás 

túllépését jogosulatlan cselekedetnek kell 

tekinteni. 

Indokolás 

Egyértelművé kell tenni, hogy az üzleti titok megszerzése vagy felfedése nem jogosulatlan, ha 

a törvény írja elő az állami szerv információkérését. 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az arányosság elvével összhangban az 

üzleti titok védelmét szolgáló 

intézkedéseket és jogorvoslati eszközöket a 

kutatás és az innováció zökkenőmentesen 

működő belső piacának megteremtésére 

irányuló céllal összhangban kell kialakítani 

anélkül, hogy más célkitűzés vagy a 

közérdek sérelmet szenvedne. E 

tekintetben az intézkedések és a 

jogorvoslati eszközök biztosítják azt, hogy 

az illetékes igazságügyi hatóságok 

figyelembe vegyék az üzleti titok értékét, 

az üzleti titok jogosulatlan megszerzését, 

felhasználását vagy felfedését 

eredményező cselekedet súlyosságát, 

illetve annak következményét. Biztosítani 

kell továbbá, hogy az illetékes 

hatóságoknak legyen lehetőségük 

(11) Az arányosság elvével összhangban az 

üzleti titok védelmét szolgáló 

intézkedéseket és jogorvoslati eszközöket a 

kutatás és az innováció zökkenőmentesen 

működő belső piacának megteremtésére 

irányuló céllal összhangban kell kialakítani 

különösen úgy, hogy elrettentő hatásuk 

legyen az üzleti titkok jogosulatlan 

megszerzésére, felhasználására és 

felfedésére, anélkül, hogy az alapvető 

jogok és szabadságjogok vagy a közérdek, 

mint a közbiztonság, a fogyasztóvédelem, 

a közegészség és a környezetvédelem 
sérelmet szenvedne, továbbá a 

munkavállalók szabad mozgáshoz való 

jogának sérelme nélkül. E tekintetben az 

intézkedések és a jogorvoslati eszközök 

biztosítják, hogy az illetékes igazságügyi 
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mérlegelni a peres eljárásban érintett felek, 

illetve harmadik felek, köztük – adott 

esetben – a fogyasztók érdekeit. 

hatóságok figyelembe vegyék az olyan 

tényezőket, mint például az üzleti titok 

értéke, az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzését, felhasználását vagy 

felfedését eredményező cselekedet 

súlyossága, illetve annak következménye. 

Biztosítani kell továbbá, hogy az illetékes 

hatóságoknak legyen lehetőségük 

mérlegelni a peres eljárásban érintett felek, 

illetve harmadik felek, köztük – adott 

esetben – a fogyasztók érdekeit. 

 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Aláásná a belső piac zökkenőmentes 

működését, ha a rendelkezésre álló 

intézkedéseket és jogorvoslati eszközöket 

az irányelv céljaival összeegyeztethetetlen 

illegális célok érdekében használnák fel. 

Biztosítani kell tehát, hogy az igazságügyi 

hatóságok rendelkezzenek megfelelő 

felhatalmazással ahhoz, hogy 

szankcionálni tudják a rosszhiszeműen 

eljáró és nyilvánvalóan megalapozatlan 

kereseteket benyújtó felperesek joggal való 

visszaélésre irányuló magatartását. Fontos 

továbbá, hogy a rendelkezésre álló 

intézkedések és jogorvoslati eszközök ne 

korlátozzák a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságát (amely magában 

foglalja a tömegtájékoztatásnak az Európai 

Unió Alapjogi Chartája 11. cikkének 

megfelelő szabadságát és sokszínűségét) 

vagy a visszaélések jelentését. 

Következésképp az üzleti titok védelme 

nem terjedhet ki azon esetekre, amikor az 

üzleti titok nyilvánosságra hozatala a 

kapcsolódó mulasztás vagy jogsértés 

felfedésén keresztül a közérdeket szolgálja, 

(12) Aláásná a belső piac zökkenőmentes 

működését, ha a rendelkezésre álló 

intézkedéseket és jogorvoslati eszközöket 

az irányelv céljaival összeegyeztethetetlen 

illegális célok, mint például a belső piac 

vagy a munkaerő mobilitása elleni 

indokolatlan akadályok létrehozása 
érdekében használnák fel. Biztosítani kell 

tehát, hogy az igazságügyi hatóságok 

rendelkezzenek megfelelő felhatalmazással 

ahhoz, hogy szankcionálni tudják a 

rosszhiszeműen eljáró és nyilvánvalóan 

megalapozatlan kereseteket benyújtó 

felperesek joggal való visszaélésre irányuló 

magatartását. Fontos továbbá, hogy a 

rendelkezésre álló intézkedések és 

jogorvoslati eszközök ne korlátozzák a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságát (amely magában foglalja a 

tömegtájékoztatásnak az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 11. cikkének megfelelő 

szabadságát és sokszínűségét) vagy a 

visszaélések jelentését. Következésképp az 

üzleti titok védelme nem terjedhet ki azon 

esetekre, amikor az üzleti titok 

nyilvánosságra hozatala a kapcsolódó 

mulasztás vagy jogsértés felfedésén 
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keresztül a közérdeket szolgálja, 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A jogbiztonság érdekében, továbbá 

figyelembe véve azt, hogy az üzleti titkok 

jogosultjaitól gondos magatartás várható el 

az értékes üzleti titkaik bizalmas jellegének 

megőrzése és az üzleti titkok 

felhasználásának nyomon követése 

tekintetében, helyénvalónak tűnik egy 

onnantól kezdődő meghatározott időszakra 

korlátozni az üzleti titok védelme 

érdekében tett intézkedések 

kezdeményezésének lehetőségét, amikor az 

üzleti titok jogosultja tudomást szerzett, 

vagy indokolt lett volna, hogy tudomást 

szerezzen az üzleti titok harmadik fél általi 

jogosulatlan megszerzéséről, 

felhasználásáról vagy felfedéséről. 

(13) Mind a belső piac zökkenőmentes 

működésének a kutatás és az innováció 

terén történő megőrzése, mind pedig a 
jogbiztonság megőrzése érdekében, 

továbbá figyelembe véve azt, hogy az 

üzleti titkok jogosultjaitól gondos 

magatartás várható el az értékes üzleti 

titkaik bizalmas jellegének megőrzése és az 

üzleti titkok felhasználásának nyomon 

követése tekintetében, helyénvalónak tűnik 

egy onnantól kezdődő hároméves 

időszakra korlátozni az üzleti titok védelme 

érdekében tett intézkedések 

kezdeményezésének lehetőségét, amikor az 

üzleti titok jogosultja tudomást szerzett, 

vagy indokolt lett volna, hogy tudomást 

szerezzen az üzleti titok harmadik fél általi 

jogosulatlan megszerzéséről, 

felhasználásáról vagy felfedéséről. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az üzleti titok harmadik fél általi 

jogosulatlan megszerzése rendkívül káros 

következményekkel járhat a jogosultra 

nézve, mivel az üzleti titok nyilvánosságra 

kerülését követően nincs mód az üzleti 

titok elvesztését megelőző állapothoz való 

visszatérésre. Emiatt létfontosságú olyan 

gyors és hozzáférhető ideiglenes 

intézkedésekről rendelkezni, amelyek 

révén az üzleti titok jogosulatlan 

(15) Az üzleti titok harmadik fél általi 

jogosulatlan megszerzése rendkívül káros 

következményekkel járhat a jogosultra 

nézve, mivel az üzleti titok nyilvánosságra 

kerülését követően nincs mód az üzleti 

titok elvesztését megelőző állapothoz való 

visszatérésre. Emiatt létfontosságú olyan 

gyors és hozzáférhető ideiglenes 

intézkedésekről rendelkezni, amelyek 

révén az üzleti titok jogosulatlan 
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megszerzése, felhasználása vagy felfedése 

azonnal megszüntethető. Ezen 

eszközöknek az ügy érdemi részére 

vonatkozó döntés kivárásának 

szükségessége nélkül elérhetőnek kell 

lennie, ugyanakkor az adott ügy 

sajátosságainak figyelembevételével 

megfelelőképpen tiszteletben kell tartani a 

védelemhez való jogot és az arányosság 

elvét. Elő lehet írni továbbá a 

megalapozatlan keresettel az alperesnek 

okozott költségek és károk megtérítéséhez 

elegendő mértékű garanciákat, különösen 

azon esetekre vonatkozóan, amikor az 

esetleges késedelem helyrehozhatatlan 

károkat okozna az üzleti titok jogosultja 

számára. 

megszerzése, felhasználása vagy felfedése 

azonnal megszüntethető, többek között 

akkor, ha az adott üzleti titok 

felhasználása szolgáltatásnyújtási célú. 

Ezen eszközöknek az ügy érdemi részére 

vonatkozó döntés kivárásának 

szükségessége nélkül elérhetőnek kell 

lennie, ugyanakkor az adott ügy 

sajátosságainak figyelembevételével 

megfelelőképpen tiszteletben kell tartani a 

védelemhez való jogot és az arányosság 

elvét. Elő lehet írni továbbá a 

megalapozatlan keresettel az alperesnek 

okozott költségek és károk megtérítéséhez 

elegendő mértékű garanciákat, különösen 

azon esetekre vonatkozóan, amikor az 

esetleges késedelem helyrehozhatatlan 

károkat okozna az üzleti titok jogosultja 

számára. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Ugyanezen okból kifolyólag fontos 

rendelkezni az üzleti titok további 

jogosulatlan felhasználásának vagy 

felfedésének megelőzését szolgáló 

intézkedésekről. Ahhoz, hogy a tiltó 

intézkedések hatékonyak legyenek, az 

intézkedések időtartamának – már 

amennyiben a körülmények miatt az 

időtartamot korlátozni kell – elegendőnek 

kell lennie ahhoz, hogy az intézkedés 

minden olyan üzleti előnyt megszüntessen, 

amelyre a harmadik fél az üzleti titok 

jogosulatlan megszerzése, felhasználása 

vagy felfedése révén szert tehetett volna. 

Mindenesetre az ilyen jellegű intézkedések 

nem végrehajthatók, ha az eredetileg üzleti 

titokként védett információ az alperesnek 

nem felróható okból került nyilvánosságra. 

(16) Ugyanezen okból kifolyólag fontos 

rendelkezni az üzleti titok további 

jogosulatlan felhasználásának vagy 

felfedésének megelőzését szolgáló 

intézkedésekről. Ahhoz, hogy a tiltó 

intézkedések hatékonyak és arányosak 

legyenek, az intézkedések időtartamának 

elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az 

intézkedés minden olyan üzleti előnyt 

megszüntessen, amelyre a harmadik fél az 

üzleti titok jogosulatlan megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése révén szert 

tehetett volna, többek között akkor, ha az 

adott üzleti titok felhasználása 

szolgáltatásnyújtási célú, és ezen 

intézkedéseket időben korlátozni kell a 

belső piaci verseny indokolatlan 

akadályainak létrehozása elkerülése 

érdekében. Mindenesetre az ilyen jellegű 

intézkedések nem végrehajthatók, ha az 
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eredetileg üzleti titokként védett 

információ az alperesnek nem felróható 

okból került nyilvánosságra. 

 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az üzleti titkot jogosulatlanul 

felhasználhatják olyan termékek vagy azok 

részeinek tervezéséhez, gyártásához vagy 

forgalmazásához, amelyek eláraszthatják a 

belső piacot, ezáltal hatással vannak az 

üzleti titok jogosultjának üzleti érdekeire és 

a belső piac működésére. Az említett 

esetekben, valamint amennyiben a szóban 

forgó üzleti titoknak jelentős hatása van a 

felhasználásával előállított termék 

minőségére, értékére vagy árára, vagy 

csökkenti annak előállítási költségeit, 

megkönnyíti vagy felgyorsítja a termék 

előállítási vagy forgalmazási folyamatait, 

fontos, hogy az igazságügyi hatóságok 

rendelkezzenek hatáskörrel olyan 

megfelelő intézkedések elrendeléséhez, 

amelyek révén biztosítható, hogy a szóban 

forgó termékek ne kerüljenek a piacra, 

vagy kivonják azokat a piacról. 

Figyelembe véve a kereskedelem globális 

jellegét, ezen intézkedések között 

szerepelnie kell a szóban forgó termékek 

Unióba történő behozatala tilalmának, 

valamint a piacon történő felkínálás vagy 

forgalomba hozatal céljából történő 

raktározása tilalmának is. Tekintettel az 

arányosság elvére, amennyiben más járható 

megoldások is rendelkezésre állnak – mint 

például a termék jogsértő jellemzőjének 

eltávolítása vagy a termékek piacon kívül 

történő elhelyezése, például adományként 

jótékonysági szervezetek által –, a 

korrekciós intézkedéseknek nem feltétlenül 

(17) Az üzleti titkot jogosulatlanul 

felhasználhatják olyan termékek vagy azok 

részeinek tervezéséhez, gyártásához vagy 

forgalmazásához, amelyek eláraszthatják a 

belső piacot, ezáltal hatással vannak az 

üzleti titok jogosultjának üzleti érdekeire és 

a belső piac működésére. Azokban az 

esetekben, amikor a jogosulatlan 

információszerzést bizonyították, valamint 

amennyiben a szóban forgó üzleti titoknak 

jelentős hatása van a felhasználásával 

előállított termék minőségére, értékére 

vagy árára, vagy csökkenti annak 

előállítási költségeit, megkönnyíti vagy 

felgyorsítja a termék előállítási vagy 

forgalmazási folyamatait, fontos, hogy az 

igazságügyi hatóságok rendelkezzenek 

hatáskörrel olyan megfelelő intézkedések 

elrendeléséhez, amelyek révén biztosítható, 

hogy a szóban forgó termékek ne 

kerüljenek a piacra, vagy kivonják azokat a 

piacról. Figyelembe véve a kereskedelem 

globális jellegét, ezen intézkedések között 

szerepelnie kell a szóban forgó termékek 

Unióba történő behozatala tilalmának, 

valamint a piacon történő felkínálás vagy 

forgalomba hozatal céljából történő 

raktározása tilalmának is. Tekintettel az 

arányosság elvére, amennyiben más járható 

megoldások is rendelkezésre állnak – mint 

például a termék jogsértő jellemzőjének 

eltávolítása vagy a termékek piacon kívül 

történő elhelyezése, például adományként 

jótékonysági szervezetek által –, a 

korrekciós intézkedéseknek nem feltétlenül 
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kell a termékek megsemmisítésével járnia. kell a termékek megsemmisítésével járnia. 

 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Ezen irányelv nem érinti a versenyjogi 

szabályok, és különösen az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 101. és 

102. cikkének alkalmazását. Az ebben az 

irányelvben foglalt intézkedéseket nem 

lehet úgy alkalmazni, hogy az a versenyt a 

Szerződéssel ellentétesen, indokolatlanul 

korlátozza. 

(27) Ezen irányelv nem érinti a versenyjogi 

szabályok, és különösen az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 101. és 

102. cikkének alkalmazását. Az ebben az 

irányelvben foglalt intézkedéseket nem 

lehet úgy alkalmazni, hogy az a versenyt a 

Szerződéssel ellentétesen, tisztességtelenül 

korlátozza, késleltesse a belső piachoz való 

hozzáférést és/vagy akadályozza a 

munkaerő mobilitását. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával vagy 

felfedésével szembeni védelem céljából 

hozott intézkedések nem érintik a más 

területeket, ideértve a szellemitulajdon-

jogok, a magánélet, a dokumentumokhoz 

való hozzáférés és a szerződések joga 

területét szabályozó egyéb releváns 

jogszabályok alkalmazását. Amennyiben 

azonban a 2004/48/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv8 hatálya és ezen 

irányelv hatálya átfedik egymást, lex 

specialis-ként ezen irányelv elsőbbséget 

élvez, 

(28) Az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával vagy 

felfedésével szembeni védelem céljából 

hozott intézkedések nem érintik a más 

területeket, ideértve környezetvédelem és a 

környezeti felelősség, a fogyasztóvédelem, 

az egészségi és biztonsági előírások, az 

egészségvédelem, a szellemitulajdon-

jogok, a magánélet, a dokumentumokhoz 

és információhoz való hozzáférés és a 

szerződések joga területét szabályozó 

egyéb releváns jogszabályok alkalmazását. 

Amennyiben azonban a 2004/48/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv8 

hatálya és ezen irányelv hatálya átfedik 

egymást, lex specialis-ként ezen irányelv 



 

AD\1055868HU.doc 13/29 PE541.656v02-00 

 HU 

elsőbbséget élvez, 

__________________ __________________ 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 

2004. április 29-i 2004/48/EK irányelve a 

szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről 

(HL L 157., 2004.4.30., 45. o.). 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 

2004. április 29-i 2004/48/EK irányelve a 

szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről 

(HL L 157., 2004.4.30., 45. o.). 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

1. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával és 

felfedésével szembeni védelemre 

vonatkozó szabályokat állapít meg. 

Ezen irányelv a nem nyilvános know-how 

és üzleti információ (üzleti titok) 

jogosulatlan megszerzésével, 

felhasználásával és felfedésével szembeni 

védelemre vonatkozó szabályokat állapít 

meg. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

 2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „üzleti titok”: az alábbi követelmények 

mindegyikének megfelelő információ: 

1. „üzleti titok”: az alábbi követelmények 

mindegyikének megfelelő know-how és 

üzleti információ: 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) titkossága folytán üzleti értékkel 

rendelkezik; 

b) titkossága folytán tényleges vagy 

potenciális üzleti értékkel rendelkezik; 
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Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) titokban tartása érdekében az 

információk feletti ellenőrzés 

gyakorlására feljogosított személy a 

körülmények figyelembevételével 

elvárható lépéseket megtette. 

c) titokban tartása érdekében az üzleti titok 

jogosultja a körülmények 

figyelembevételével elvárható lépéseket 

megtette. 

Indokolás 

A cserét a 2. cikk (2) bekezdésében használt terminológiával való összhang indokolja. 

 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) olyan vizsgálatokra vagy más titkos 

adatokra vonatkozik, amelyek kidolgozása 

jelentős befektetéssel jár, és amelyek 

átadásához új vegyi anyagok használatát 

magával vonó vegyipari, gyógyszeripari 

vagy mezőgazdasági termékek forgalomba 

hozatalára vonatkozó engedély 

megszerzése szükséges. 

 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4) „jogsértő termék”: olyan termék, 4) „jogsértő termék”: olyan termék, 
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amelynek kialakítása, minősége, előállítási 

folyamata vagy forgalmazása jelentős 

mértékben a jogosulatlanul megszerzett, 

felhasznált vagy felfedett üzleti titokra 

épül. 

amelynek kialakítása, minősége, jellemzői, 

működése, előállítási folyamata vagy 

forgalmazása jogosulatlanul megszerzett, 

felhasznált vagy felfedett üzleti titokra 

épül. 

Indokolás 

A „jellemzői” és a „működése” kifejezésekkel való kiegészítés a termék minőségén túlmenő 

szempontokat foglal magában. Egy terméket jogsértőnek kell minősíteni, ha bármilyen módon 

előnyhöz jut az üzleti titok megsértésével, tekintet nélkül arra, hogy az mennyire volt „jelentős 

mértékű”. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az üzleti titoknak az üzleti titok 

jogosultjának beleegyezése nélküli 

megszerzése jogosulatlannak minősül, ha 

arra szándékosan vagy súlyos 

gondatlanságból kerül sor az alábbiak 

útján: 

(2) Az üzleti titoknak az üzleti titok 

jogosultjának beleegyezése nélküli 

megszerzése jogosulatlannak minősül, ha 

arra az alábbiak útján kerül sor: 

 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nem engedélyezett hozzáférés az üzleti 

titok jogosultjának jogszerű ellenőrzése 

alatt lévő olyan dokumentumokhoz, 

tárgyakhoz, anyagokhoz, vegyi 

anyagokhoz vagy elektronikus fájlokhoz 

vagy ezek másolatához, amelyek az üzleti 

titkot tartalmazzák, vagy amelyekből az 

üzleti titok kinyerhető; 

a) nem engedélyezett hozzáférés az üzleti 

titok jogosultjának jogszerű ellenőrzése 

alatt lévő olyan dokumentumokhoz, 

tárgyakhoz, anyagokhoz, vegyi 

anyagokhoz vagy elektronikus fájlokhoz 

vagy ezek másolatához, amelyek az üzleti 

titkot tartalmazzák; 
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Indokolás 

Egyértelművé kell tenni, hogy az üzleti titok jogosultja csak az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzése ellen részesül védelemben, és nem a műszaki visszafejtéssel szemben, ami 

jogszerű. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az üzleti titok felhasználása vagy 

felfedése jogosulatlannak minősül, 

amennyiben az üzleti titok jogosultjának 

beleegyezése nélkül, szándékosan vagy 

súlyos gondatlanságból valósul meg olyan 

személy által, aki megfelel az alábbi 

feltételek bármelyikének: 

(3) Az üzleti titok felhasználása vagy 

felfedése jogosulatlannak minősül, 

amennyiben az üzleti titok jogosultjának 

beleegyezése nélkül valósul meg olyan 

személy által, aki megfelel az alábbi 

feltételek bármelyikének: 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az üzleti titok felhasználása vagy 

felfedése akkor is jogosulatlannak minősül, 

ha valamely személy az üzleti titok 

felhasználásakor vagy felfedésekor 

tudatában volt vagy – a körülmények 

figyelembevételével – tudatában kellett 

volna lennie annak, hogy az üzleti titkot 

olyan másik személytől szerezte meg, aki 

az üzleti titkot a (3) bekezdés értelmében 

jogosulatlanul használta fel vagy fedte fel. 

(4) Az üzleti titok megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése akkor is 

jogosulatlannak minősül, ha valamely 

személy az üzleti titok megszerzésekor, 

felhasználásakor vagy felfedésekor 

tudatában volt vagy – a körülmények 

figyelembevételével – tudatában kellett 

volna lennie annak, hogy az üzleti titkot 

közvetlenül vagy közvetetten olyan másik 

személytől szerezte meg, aki az üzleti titkot 

a (3) bekezdés értelmében jogosulatlanul 

használta fel vagy fedte fel. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Jogsértő termékek tudatos és szándékos 

előállítása, kínálása vagy forgalomba 

hozatala vagy jogsértő termékek ilyen 

célból történő behozatala, kivitele vagy 

raktározása az üzleti titok jogosulatlan 

felhasználásának minősül. 

(5) A jogsértő termékek előállítása, 

kínálása vagy forgalomba hozatala vagy 

jogsértő termékek ilyen célból történő 

behozatala, kivitele vagy raktározása is az 

üzleti titok jogosulatlan felhasználásának 

minősül, amennyiben az ilyen 

tevékenységet végrehajtó személynek 

tudomása volt, vagy az adott körülmények 

között tudomása kellett hogy legyen arról, 

hogy az üzleti titok felhasználása a (3) 

bekezdés szerinti jogosulatlan 

felhasználás. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

4. cikk  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az üzleti titok megszerzése 

jogszerűnek minősül, ha arra az alábbiak 

valamelyike útján kerül sor: 

(1) Az üzleti titok megszerzése 

jogszerűnek minősül, ha arra az alábbiak 

valamelyike útján kerül sor: 

a) független felfedezés vagy alkotás; a) független felfedezés vagy alkotás; 

b) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tett vagy jogszerűen az információ 

megszerzőjének tulajdonába került termék 

vagy tárgy megfigyelése, vizsgálata, 

szétszerelése vagy tesztelése; 

b) olyan termék vagy tárgy megfigyelése, 

vizsgálata, szétszerelése vagy tesztelése, 

amelyet a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tettek vagy amely 

jogszerűen került az információ 

megszerzőjének tulajdonába, akit nem 

terhel semmilyen, az üzleti titok 

megszerzésének korlátozását előíró 

érvényes jogi kötelezettség; 

c) a munkavállalók képviselőinek a 

tájékozódáshoz és a konzultációhoz való 

jogának gyakorlása az uniós és a nemzeti 

joggal és/vagy gyakorlattal összhangban; 

c) a munkavállalók képviselőinek a 

tájékozódáshoz és a konzultációhoz való 

jogának gyakorlása az uniós és a nemzeti 

joggal és/vagy gyakorlattal összhangban; 

c) egyéb, a körülményektől függően az 

üzleti tisztesség követelményeivel 

összeegyeztethető mód. 

d) egyéb, a körülményektől függően az 

üzleti tisztesség követelményeivel 

összeegyeztethető mód. 
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 Az üzleti titkok megszerzése, felhasználása 

és felfedése jogszerűnek tekintendő, 

amennyiben az ilyen megszerzést, 

felhasználást vagy felfedést uniós vagy 

nemzeti jogszabályok írják elő vagy azok 

rendelkezései teszik lehetővé, az üzleti 

titok jogosultja jogainak védelmével. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 

irányelvben meghatározott intézkedések, 

eljárások és jogorvoslati eszközök 

alkalmazása ne legyen elérhető, ha az 

üzleti titok állítólagos megszerzésére, 

felhasználására vagy felfedésére az alábbi 

esetek valamelyikében került sor: 

(2) Az üzleti titkok megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése jogszerűnek 

tekintendő, amennyiben az üzleti titok 

állítólagos megszerzésére, felhasználására 

vagy felfedésére az alábbi esetek 

valamelyikében került sor: 

a) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságának jogszerű érvényesítése; 

a) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságának jogszerű érvényesítése; 

b) a felperes mulasztásának, jogsértésének 

vagy illegális tevékenységének feltárása 

céljából, feltéve, hogy az üzleti titok 

állítólagos megszerzése, felhasználása 

vagy felfedése szükségszerű volt az 

említett feltáráshoz és az alperes 

közérdekből cselekedett; 

b) mulasztás, jogsértés vagy illegális 

tevékenység feltárása céljából, feltéve, 

hogy az üzleti titok állítólagos 

megszerzése, felhasználása vagy felfedése 

szükségszerű volt az említett feltáráshoz, 

és az alperes közérdekből cselekedett; 

c) az üzleti titkot a munkavállalók fedték 

fel a reprezentatív funkcióikat jogszerűen 

gyakorló képviselőik előtt; 

c) az üzleti titkot a munkavállalók fedték 

fel a reprezentatív funkcióikat jogszerűen 

gyakorló képviselőik előtt, az uniós és a 

nemzeti joggal és gyakorlatokkal 

összhangban; 

d) szerződésen kívüli kötelezettségnek való 

megfelelés céljából; 

 

e) jogos érdek védelme céljából. e) uniós vagy nemzeti jog által elismert 

jogos érdek védelme céljából. 

 (2a) Ez az irányelv nem érinti: 

 a) azon uniós vagy nemzeti szabályok 

alkalmazását, amelyek megkövetelik az 

üzleti titok jogosultjától, hogy közérdekből 

fedjen fel információt, többek között üzleti 

titkot a hatóságoknak feladataik 

ellátásához; 

 b) a munkavállalók által a korábbi 

munkájuk során szerzett tudás, 

képesítések és know-how használatát a 3. 

cikk által le nem fedettek erejéig.  
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Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nem hoz létre akadályokat a belső 

piacon folytatott jogszerű kereskedelem 

előtt; 

b) nem hoz létre akadályokat a belső 

piacon folytatott jogszerű kereskedelem, 

verseny és a munkavállalói mobilitás előtt; 

 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

7. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 

irányelvben meghatározott intézkedések, 

eljárások és jogorvoslati eszközök 

alkalmazása iránti keresetek legalább egy, 

de legfeljebb két évig legyenek 

benyújthatók attól számítva, hogy a 

felperes tudomást szerzett, vagy indokolt 

lett volna, hogy tudomást szerezzen a 

kereset alapjául szolgáló legutóbbi 

fejleményről. 

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 

irányelvben meghatározott intézkedések, 

eljárások és jogorvoslati eszközök 

alkalmazása iránti keresetek három éven 

belül legyenek benyújthatók attól számítva, 

hogy a felperes tudomást szerzett, vagy 

indokolt lett volna, hogy tudomást 

szerezzen a kereset alapjául szolgáló 

legutóbbi fejleményről. 

 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a felek, 

jogi képviselőik, bírósági tisztviselők, 

A tagállamok biztosítják, hogy a felek, jogi 

képviselőik, bírósági tisztviselők, tanúk, 
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tanúk, szakértők és az üzleti titok 

jogosulatlan megszerzésével, 

felhasználásával vagy felfedésével 

összefüggő jogi eljárásokban részt vevő 

egyéb személyek, illetve az említett jogi 

eljárások részét képező dokumentumokhoz 

hozzáférő személyek részére az általuk a 

fentiek szerinti részvételük vagy 

hozzáférésük révén megismert üzleti titok 

vagy állítólagos üzleti titok felhasználása 

vagy felfedése ne legyen megengedett. 

szakértők és az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával vagy 

felfedésével összefüggő jogi eljárásokban 

részt vevő egyéb személyek, illetve az 

említett jogi eljárások részét képező 

dokumentumokhoz hozzáférő személyek 

részére az általuk a fentiek szerinti 

részvételük vagy hozzáférésük révén 

megismert üzleti titok vagy állítólagos 

üzleti titok felhasználása vagy felfedése ne 

legyen megengedett. A tagállamok az ilyen 

intézkedések saját kezdeményezés alapján 

való meghozatalát is lehetővé tehetik az 

illetékes igazságügyi hatóságok számára. 

 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdésben említett 

kötelezettség megszűnik az alábbi 

körülmények bármelyikének fennállta 

esetén: 

Az első albekezdésben említett 

kötelezettség a jogi eljárás lezárultáig 

marad érvényben. E kötelezettség 
megszűnik azonban az alábbi körülmények 

bármelyikének fennállta esetén: 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ha az eljárás folyamán az állítólagos 

üzleti titokról megállapítást nyer, hogy 

nem tesz eleget a 2. cikk 1. pontjában 

meghatározott követelményeknek; 

a) ha az állítólagos üzleti titokról végleges 

határozat keretében megállapítást nyer, 

hogy nem tesz eleget a 2. cikk (1) 

bekezdésében pontjában meghatározott 

követelményeknek; 
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Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak biztosítják továbbá, hogy 

valamely fél megfelelően indokolt keresete 

alapján az illetékes igazságügyi hatóságok 

megtehessék a szükséges egyedi 

intézkedéseket az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával vagy 

felfedésével összefüggő jogi eljárásban 

felhasznált vagy hivatkozott üzleti titkok 

vagy állítólagos üzleti titkok bizalmas 

jellegének megőrzése érdekében. 

A tagállamoknak biztosítják továbbá, hogy 

valamely fél indokolt keresete alapján az 

illetékes igazságügyi hatóságok 

megtehessék a szükséges egyedi 

intézkedéseket az üzleti titok jogosulatlan 

megszerzésével, felhasználásával vagy 

felfedésével összefüggő jogi eljárásban 

felhasznált vagy hivatkozott üzleti titkok 

vagy állítólagos üzleti titkok bizalmas 

jellegének megőrzése érdekében. A 

tagállamok engedélyezhetik továbbá, hogy 

az illetékes igazságügyi hatóságok 

hivatalból meghozott intézkedéseket 

fogadjanak el. 

 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a felek vagy harmadik felek által 

benyújtott, üzleti titkot tartalmazó 

dokumentumokhoz való hozzáférés teljes 

körű vagy részleges korlátozása; 

a) a felek vagy harmadik felek által 

benyújtott, üzleti titkot tartalmazó 

dokumentumokhoz való hozzáférés teljes 

körű vagy részleges korlátozása, feltéve 

hogy azokhoz mindkét félnek vagy 

képviselőiknek hozzáférése van; 

Indokolás 

Annak biztosítására, hogy mindkét fél hozzáférhessen az eset tartalmára nézve lényeges 

információhoz 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az üzleti titkok felfedésére lehetőséget 

adó meghallgatásokhoz és az ezekről 

készített felvételekhez és leiratokhoz való 

hozzáférés korlátozása. Kivételes 

körülmények között és megfelelő 

indokoltság esetén az illetékes igazságügyi 

hatóság korlátozhatja a felek hozzáférését 

az említett meghallgatásokhoz, és 

elrendelheti, hogy a meghallgatásokat 

csak a felek azon jogi képviselőinek és 

azon engedéllyel rendelkező szakértőknek 

a részvételével bonyolítsák le, akik az 

(1) bekezdésben említett titoktartási 

kötelezettség hatálya alatt állnak; 

b) az üzleti titkok vagy állítólagos üzleti 

titkok felfedésére lehetőséget adó 

meghallgatásokhoz és az ezekről készített 

felvételekhez és leiratokhoz való 

hozzáférés olyan korlátozása, amelynek 

értelmében azokhoz csak korlátozott 

számú személy férhet hozzá, feltéve hogy 

biztosítják mindegyik fél részéről legalább 

egy személy – vagy annak ügyvédje vagy 
az eljárásban őt képviselő személy –, 

valamint a bírósági tisztviselők teljes körű 

hozzáférését a meghallgatásokhoz, 

felvételekhez és leiratokhoz; 

 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett kereset 

elfogadásáról vagy elutasításáról való 

döntésnél és az arányosság vizsgálatakor az 

illetékes igazságügyi hatóság figyelembe 

veszi a felek és – adott esetben – harmadik 

felek jogos érdekeit, valamint a kereset 

elfogadása vagy elutasítása esetén a feleket 

és – adott esetben – harmadik feleket érő 

potenciális károkat. 

(3) Az üzleti titok védelmére irányuló 

intézkedések elfogadásáról vagy 

elutasításáról való döntésnél és az 

arányosság vizsgálatakor az illetékes 

igazságügyi hatóság figyelembe veszi a 

hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 

eljáráshoz való jog garantálásának 

szükségességét, a felek és – adott esetben – 

harmadik felek jogos érdekeit, valamint a 

kereset elfogadása vagy elutasítása esetén a 

feleket és – adott esetben – harmadik 

feleket érő potenciális károkat. 

 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes igazságügyi hatóságok az üzleti 

titok jogosultjának kérésére az állítólagos 

jogsértővel szemben elrendelhessék az 

alábbi ideiglenes intézkedések és 

óvintézkedések bármelyikét: 

(A magyar változatot nem érinti) 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti)  

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

igazságügyi hatóságok az üzleti titok 

állítólagos jogosulatlan megszerzésének, 

felhasználásának vagy felfedésének 

folytatását az üzleti titok jogosultját 

megillető kártérítést biztosító garanciák 

nyújtásához köthessék. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 

igazságügyi hatóságok az (1) bekezdésben 

említett intézkedések alternatívájaként az 
üzleti titok állítólagos jogosulatlan 

megszerzésének, felhasználásának vagy 

felfedésének folytatását az üzleti titok 

jogosultját megillető kártérítést biztosító 

garanciák nyújtásához köthessék. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

9. cikkben említett intézkedések 

tekintetében az illetékes igazságügyi 

hatóságok rendelkezzenek a szükséges 

hatáskörrel ahhoz, hogy a felperestől 

ésszerűen elvárható bizonyíték benyújtását 

kérjék, amely alapján meggyőződhetnek az 

üzleti titok létezéséről, továbbá arról, hogy 

a felperes az üzleti titok jogosultja, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

9. cikkben említett intézkedések 

tekintetében az illetékes igazságügyi 

hatóságok rendelkezzenek a szükséges 

hatáskörrel ahhoz, hogy a felperestől 

bizonyíték benyújtását kérjék arról, hogy 

az ügy üzleti titoknak minősül, amely 

alapján kellő bizonyossággal 

meggyőződhetnek az üzleti titok 
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valamint, hogy az üzleti titkot 

jogosulatlanul szerezték meg, használták 

fel vagy fedték fel, illetve, hogy az üzleti 

titok közvetlenül ki van téve jogosulatlan 

megszerzés, felhasználás vagy felfedés 

veszélyének. 

létezéséről, továbbá arról, hogy a felperes 

az üzleti titok jogosultja, valamint, hogy az 

üzleti titkot jogosulatlanul szerezték meg, 

használták fel vagy fedték fel, illetve, hogy 

az üzleti titok közvetlenül ki van téve a 

jogosulatlan megszerzés, felhasználás vagy 

felfedés veszélyének. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

kereset elfogadásáról vagy elutasításáról 

való döntésnél és annak arányossága 

vizsgálatakor az illetékes igazságügyi 

hatóságok kötelesek legyenek figyelembe 

venni az üzleti titok értékét, az üzleti titok 

védelmében hozott intézkedéseket, az 

alperesnek az üzleti titok megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése kapcsán 

követett magatartását, az üzleti titok 

jogosulatlan felhasználása vagy felfedése 

következményét, a felek jogos érdekeit, 

továbbá a kereset elfogadásának vagy 

elutasításának a felekre gyakorolt 

lehetséges hatását, a harmadik felek jogos 

érdekeit, a közérdeket, valamint az 

alapvető jogokra, így a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságára vonatkozó biztosítékokat. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

kereset elfogadásáról vagy elutasításáról 

való döntésnél és annak arányossága 

vizsgálatakor az illetékes igazságügyi 

hatóságok kötelesek legyenek figyelembe 

venni az ügy valamennyi lényeges 

szempontját, többek között az üzleti titok 

értékét, az üzleti titok védelmében hozott 

intézkedéseket, az alperesnek az üzleti 

titok megszerzése, felhasználása vagy 

felfedése kapcsán követett magatartását, az 

üzleti titok jogosulatlan felhasználása vagy 

felfedése következményét, a felek jogos 

érdekeit, továbbá a kereset elfogadásának 

vagy elutasításának a felekre gyakorolt 

lehetséges hatását, a harmadik felek jogos 

érdekeit, a közérdeket, valamint az 

alapvető jogokra, így a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságára vonatkozó biztosítékokat. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes igazságügyi hatóságok a 

9. cikkben említett ideiglenes 

(A magyar változatot nem érinti.) 
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intézkedéseket a felperes által nyújtandó, 

megfelelő óvadéktól vagy azzal 

egyenértékű biztosítéktól tehessék függővé 

az alperes és – adott esetben – az 

intézkedés által érintett bármely másik 

személy által elszenvedett kár 

megtérítésének biztosítása érdekében. 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti)  

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben az igazságügyi hatóság 

határozata megállapítja az üzleti titok 

jogosulatlan megszerzésének, 

felhasználásának vagy felfedésének tényét, 

az illetékes igazságügyi hatóság a felperes 

kérésére a jogsértővel szemben 

elrendelhesse az alábbiakat: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben az igazságügyi hatóság 

határozata megállapítja az üzleti titok 

jogosulatlan megszerzésének, 

felhasználásának vagy felfedésének tényét, 

az illetékes igazságügyi hatóság a felperes 

kérésére a jogsértővel szemben 

elrendelhessen egyet vagy többet az alábbi 

intézkedések közül: 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nyilatkozat a jogsértésről; törölve 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk 
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szerinti tiltó és korrekciós intézkedések 

iránti kérelem mérlegelésekor és ezek 

arányossága vizsgálatakor az illetékes 

igazságügyi hatóságok figyelembe vegyék 

az üzleti titok értékét, az üzleti titok 

védelmében hozott intézkedéseket, a 

jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése kapcsán 

követett magatartását, az üzleti titok 

jogosulatlan felhasználása vagy felfedése 

következményét, a felek jogos érdekeit, 

továbbá a kereset elfogadásának vagy 

elutasításának a felekre gyakorolt 

lehetséges hatását, a harmadik felek jogos 

érdekeit, a közérdeket, valamint az 

alapvető jogokra, így a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságára vonatkozó biztosítékokat. 

szerinti tiltó és korrekciós intézkedések 

iránti kérelem mérlegelésekor és ezek 

arányossága vizsgálatakor az illetékes 

igazságügyi hatóságok kötelesek legyenek 

figyelembe venni a konkrét eset 

körülményeit. Ezen értékelésnek adott 

esetben ki kell terjednie az üzleti titok 

értékére, az üzleti titok védelmében hozott 

intézkedésekre, a jogsértőnek az üzleti 

titok megszerzése, felhasználása vagy 

felfedése kapcsán követett magatartására, 

az üzleti titok jogosulatlan felhasználása 

vagy felfedése következményére, a felek 

jogos érdekeire, továbbá a kereset 

elfogadásának vagy elutasításának a 

felekre gyakorolt lehetséges hatására, a 

harmadik felek jogos érdekeire, a 

közérdekre, valamint az alapvető jogokra, 

többek között a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságára vonatkozó 

biztosítékokra. 

 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az illetékes hatóságok 

korlátozzák a 11. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett intézkedés 

időtartamát, az időtartamnak elegendőnek 

kell lennie 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. 

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 

hatóságok a 11. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett intézkedés 

időtartamának korlátozásakor elegendő 

időtartammal rendelkeznek 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. 

Indokolás 

Ha az alperes már nem juthat üzleti előnyhöz a titoksértés révén, a tiltó végzés további 

meghosszabbítása csak az elrettentés és a szankcionálás célját szolgálja, miközben hátráltatja 

a versenyt és az innovációt. 
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Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a 11. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említettek elrendelése helyett 

vagyoni kártérítést rendelnek el, e vagyoni 

kártérítés összege nem haladhatja meg 

azon jogdíjak vagy díjazás összegét, amely 

a jogosultat megillette volna, ha az érintett 

személy engedélyt kért volna a szóban 

forgó üzleti titok felhasználására azon 

időtartamra, amelyre vonatkozóan az üzleti 

titok felhasználása megtiltható lett volna. 

Amennyiben a 11. cikk (1) bekezdésének 

a) és b) pontjában említettek elrendelése 

helyett vagyoni kártérítést rendelnek el, e 

vagyoni kártérítés összege nem haladhatja 

meg azon jogdíjak vagy díjazás összegét, 

amely a jogosultat megillette volna, ha az 

érintett személy engedélyt kért volna a 

szóban forgó üzleti titok felhasználására 

azon időtartamra, amelyre vonatkozóan az 

üzleti titok felhasználása megtiltható lett 

volna. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes igazságügyi hatóságok a sértett fél 

keresete alapján arra kötelezzék a jogsértőt, 

aki tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy 

üzleti titok jogosulatlan megszerzését, 

felhasználását vagy felfedését valósítja 

meg, hogy fizessen az elszenvedett 

tényleges kár mértékével arányos 

kártérítést az üzleti titok jogosultja 

számára. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes igazságügyi hatóságok a sértett fél 

keresete alapján arra kötelezzék a jogsértőt, 

aki tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy 

üzleti titok jogosulatlan megszerzését, 

felhasználását vagy felfedését valósítja 

meg, hogy fizessen a jogsértés 

következtében elszenvedett tényleges kár 

mértékének megfelelő összegű kártérítést 

az üzleti titok jogosultja számára. 

 A tagállamok nemzeti jogukkal és 

gyakorlatukkal összhangban 

korlátozhatják a munkavállalók 

munkáltatójukkal szembeni kártérítési 

kötelezettségét a munkáltató üzleti 

titkának jogosulatlan megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése tekintetében, 

ha a munkavállaló nem szándékosan 
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szerezte meg, használta fel vagy fedte fel 

azt. 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nyilvánosságra hozatallal 

kapcsolatos intézkedések elrendeléséről 

hozott döntésnél és annak arányossága 

mérlegelésekor az illetékes igazságügyi 

hatóságok figyelembe veszik – amennyiben 

a jogsértő természetes személy – az 

intézkedésnek a jogsértő magánéletét és jó 

hírnevét érintő lehetséges negatív 

következményeit, az üzleti titok értékét, a 

jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, 

felhasználása vagy felfedése kapcsán 

követett magatartását, az üzleti titok 

jogosulatlan felhasználásának vagy 

felfedésének hatását, valamint az üzleti 

titok jogsértő általi további jogosulatlan 

felhasználásának vagy felfedésének 

valószínűségét. 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések elrendeléséről hozott 

döntésnél és annak arányossága 

mérlegelésekor az illetékes igazságügyi 

hatóságok figyelembe veszik azt, hogy a 

jogsértőről rendelkezésre álló információk 

lehetővé tennék-e egy természetes személy 

azonosítását, és ha igen, hogy indokolt 

lenne-e ennek az információnak a 

nyilvánosságra hozatala, különösen a 

következő szempontok alapján: az 
intézkedésnek a jogsértő magánéletét és jó 

hírnevét érintő lehetséges negatív 

következményei, a jogsértőnek az üzleti 

titok megszerzése, felhasználása vagy 

felfedése kapcsán követett magatartása, 

valamint az üzleti titok jogsértő általi 

további jogosulatlan felhasználásának vagy 

felfedésének a valószínűsége. 
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