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A törvényjavaslat 2 :47 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészüljön ki :

Módosító iavasla t
Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvrő l szóló T/7971 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő .

2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog . Know-how (védett ismeret) ]
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy a z
érintett gazdasági tevékenységet végz ő személyek számára nem könnyen hozzáférhet ő olyan
tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek álta l
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve ,
hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság
nem terheli .

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített,
vagyoni értéket képvisel ő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy eze k
összeállítása (e törvény alkalmazásában : védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét
sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra . E
védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az az t
lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vag y

b)jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata é s
elemzése útján

jutott hozzá.

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vag y
a védett ismeretet harmadik személytő l kereskedelmi forgalomban jóhiszem űen és ellenérték
fejében szerezte meg .

(4) Üzleti titok védelme nem akadályozhatja az információs önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szóló törvény alapján el őterjesztett, a nemzetivon körébe tartozó
vagyon feletti rendelkezés tartalma, 	 illetve a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásr a
vonatkozó tény vagy adat megismerésére irányuló kérelem teljesítését .



INDOKOLÁS

Dr. Péterfalvi Attila, az információszabadság hatóság elnöke 2012 . augusztus 31-én ajánlás t
bocsátott ki a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkez ő piaci szerepl ő gazdasági
társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról. Az ajánlás egyértelművé teszi, hogy a nemzet i
vagyonnal való rendelkezés és gazdálkodás körében a nyilvánosságot korlátozó jogszabályi
rendelkezéseket már a hatályos Ptk . 81 . §-a alapján is megszorítóan kell értelmezni.

Elfogadhatatlan, hogy a Ptk.-ban meghatározott „üzleti titok” fogalom nem zárja ki, hog y
üzleti titoknak minősülhessen olyan adat, ami az információszabadság törvény értelmébe n
közérdekű adat.

A módosító javaslat azt teszi egyértelművé, hogy a közérdekű vagy közérdekből nyilvános
adatként igényelt adatokat, információkat megismerhet ővé kell tenni, az ilyen igényeket az
üzleti titok védelme nem akadályozhatja .

Budapest, 2012 . szeptember	 . ."

Lendvai Ildikó
MSZP
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