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2018. évi LIV.  
törvény az üzleti 
titok védelméről

§ 1. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek 
összességeként nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni 
értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az 
azokból készült összeállítás, amelynek a titokban 
tartása érdekében a titok jogosultja az adott 
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

§ (2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak 
minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, 
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, 
megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.



Az üzleti 
titokhoz fűződő 

jog

§ 3. § A jogosultnak joga van az üzleti titok 
hasznosítására, mással történő közlésére és 
nyilvánosságra hozatalára (a közlés és 
nyilvánosságra hozatal együtt: az üzleti titok 
felfedése).

§ 4. § A jogosult az üzleti titokhoz fűződő jogot egészben 
vagy részben átruházhatja (üzleti titok jogátruházási 
szerződés), továbbá az üzleti titok hasznosítására 
másnak engedélyt adhat (üzleti titok hasznosítási 
szerződés).

A törvény indokolása szerint a szabályozás 
átalakítására a 2016/943/EU Irányelv rendelkezéseire 
figyelemmel került sor. Ennek megfelelően a definíciók 
egyszerűsödtek és az egyes fogalmak és a különböző
jogszabályok közötti átjárások finomhangolása történt 
meg. 



Mi a know-
how?

A know-how (vagy másként védett ismeret) az üzleti 
titok egy alfaja, tehát minden üzleti titokra vonatkozó 
rendelkezést alkalmazni kell a know-how-ra is.

1) Titkosság

§ belső titkosság: az adott információhoz a 
nyilvánosság tagjai nem férnek hozzá

§ külső titkosság: a jogosult a titokban tartáshoz az 
adott helyzetben általában elvárható magatartást 
tanúsította

2) Vagyoni érték: tágabb, mint a kereskedelmi 
érték

3) Azonosításra alkalmas módon való rögzítés

4) Műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, 
megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása

5) Nevesített iparjogvédelmi oltalom alatt nem áll



Mire figyeljünk 
oda?

§ Gyakorlati problémák 

§ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladatai: 
önkéntes nyilvántartás kérdésköre

§ Dokumentáltság

§ Titoktartási megállapodás fontossága: 

http://www.sztnh.gov.hu/hu/vallalkozoknak/tajekoztato-a-titoktartasi-megallapodasok-tipikus-tartalmi-elemeirol-valamint-az
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