
Az üzleti titokra vonatkozó jogosultság nem értelmezhető kiterjesztően, az üzleti titokkal 

rendelkező gazdasági társaság tagja, illetve ügyvezetője – akár közvetett módon – nem 

tekinthető az üzleti titok jogosultjának. 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 3: 188. § (1) bekezdése, 3: 112. § (2) bekezdése , Ütv. 2. § 2. 

pontja, 11. § (1) bekezdése b) pontja) 
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A P.I.H.Kft.. (társaság) tizenöt millió forint törzstőkével, a felperesek, valamint a K-f.Kft. és 

az alperes tagságával működik. A törzstőkéből a felperesek 3.750.000- 3.750.000 forint, a K-

f. Kft 6 millió Ft., míg az alperes 1500.000 forint törzsbetéttel részesedik, ennek megfelelően 

a taggyűlésen a szavazatok a felperesek és a másik két tag között 50-50% arányban oszlanak 

meg. A P.I.H.Kft.. tagjai a 2016. december 27. napján megtartott taggyűlésen az 1/2016. (XII. 

27.) számú határozattal az I. rendű felperes mellett a  K-f.Kft. tag ügyvezetőjét, H.G.-t is a 

társaság ügyvezetőjévé választották együttes képviseleti joggal. Az 5. napirendi pont tárgyalása 

során az I. rendű felperes ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy a kontakt (zöld) hűtőrendszer 

kifejlesztése az ő és a II. rendű felperes tag szellemi terméke. A felperesek a taggyűlési 

jegyzőkönyv aláírásával nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a kontakt (zöld) hűtőrendszer 

technológiáját, mint saját szellemi terméküket (know how) átruházzák a társaság részére. Az 

5/2016. (XII. 27.) számú határozattal a P.I.H.Kft.. tagjai egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a 

felperesek által kifejlesztett kontakt (zöld) hűtőrendszer technológiával kapcsolatos minden 

jog- és a hűtőrendszer hasznosítása, gyártása, értékesítése és az értékesített termék 

karbantartása kizárólag a társaságot illeti meg. 

 

A felperesek keresetükben annak megállapítását kérték, hogy az alperes az üzleti titkaikhoz 

fűződő jogaikat megsértette, azzal, hogy értékesítés útján saját maga hasznosította a felperesek 

által kifejlesztett, védett ismeret körébe tartozó P.I. hűtőrendszer részét képező hűtőtálcát. 

Kérték ezen túl az alperes  jogsértés abbahagyására kötelezését, a további jogsértéstől eltiltását 

és a jogsértő áru kereskedelmi forgalomból történő kivonását. Keresetükben előadták, hogy 

saját ötletük és anyagi ráfordításuk útján speciális, gyümölcsök és zöldségek hűtésére és frissen 

tartására szolgáló új terméket fejlesztettek ki, melyet kontakt hűtőrendszernek neveztek el P. I. 

márkanévvel. A termék gyártására és értékesítésére hozták létre a P.I.H.Kft..-t, melybe a 

tőkebevonás érdekében 2016. december 27. napján lépett be az alperes és a K-f.Kft. A 

kifejlesztett kontakt hűtőrendszer Franciaország területére történő értékesítésére irányuló 

tárgyalások során derült ki, hogy a remélt francia vevő részére az alperes szállítja a 

hűtőrendszer  részét képező tálcákat. A felperesek keresetüket az üzleti titok védelméről szóló 

2018. évi LIV. törvény (Ütv.) 6. § (1), (4), (6) bekezdéseiben foglaltak megsértésére 

hivatkozással, a 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása iránt 

terjesztették elő. 

 

A felperesek egyben ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő a Polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 103. § (1) bekezdése d) pontjára 

hivatkozással. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben az alperes jogsértő magatartás 

abbahagyására kötelezését kérték, arra a különös méltánylást érdemlő helyzetre tekintettel 

hogy a jogsértő magatartás további folytatása előre nem látható károkat okozhat a társaság 

részére, melynek mindkét felperes a tagja. 
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Az alperes az ideiglenes intézkedés iránti kérelem elutasítását kérte azzal érvelve, hogy a 

P.I.H.Kft.. 5/2016. (XII. 27.) számú határozatával megtörtént jogátruházást követően az állított 

üzleti titoknak már nem jogosultjai, az Ütv. 2. § 2. pontjában meghatározott jogosultsággal és 

perbeli legitimációval nem rendelkeznek. Az Ütv. 14. § (1) bekezdése b) pontja szerint 

ideiglenes intézkedés csak akkor rendelhető el, ha a kérelmező – a Pp.-ben foglalt feltételek 

fennállásán túl – észszerűen elvárható mértékben valószínűsíti, hogy az üzleti titoknak 

jogosultja.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével az ideiglenes intézkedés iránti 

kérelmet elutasította. Határozata indokolásában – egyetértve az alperes ellenkérelmében 

foglaltakkal – megállapította, hogy a felperesek az ideiglenes intézkedés Ütv. 14. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételei közül nem valószínűsítették a b) pontban foglaltakat, 

azt, hogy az általuk hivatkozott üzleti titoknak jogosultjai. A keresetlevélhez mellékelt 

taggyűlési jegyzőkönyvbe foglalt 5/2016. (XII. 27.) számú határozattal ugyanis  a társaság 

tagjai úgy határoztak, hogy a felperesek által kifejlesztett kontakt hűtőrendszer 

technológiájával kapcsolatos minden jog  kizárólag a társaságot illeti meg. A törvényszék 

megítélése szerint a felperesek az ideiglenes intézkedés iránti kérelmükben nem 

valószínűsítették, hogy a jogátruházás ellenére továbbra is jogosultak az üzleti titok felett 

jogszerűen ellenőrzést gyakorolni, így az üzleti titok jogosultjai lennének. (Ütv. 2. § 2. pont) 

 

Elsődlegesen a végzés megváltoztatása és az ideiglenes intézkedés iránti kérelmüknek való 

helyt adás, míg másodlagosan annak hatályon kívül helyezése iránt a felperesek terjesztettek 

elő fellebbezést. Kifejtett álláspontjuk szerint az Ütv. 2. § 2. pontjában meghatározott jogosult 

fogalmát kiterjesztően kell értelmezni, mivel az üzleti titokhoz fűződő jogok megsértése 

jelentős érdekeket érint. Az ugyan nem vitatták, hogy a per tárgyát képező termékkel 

kapcsolatos valamennyi jog gyakorlását a társaságra ruházták át, tehát közvetlenül ezen 

társaság az üzleti titok jogosultja. Azonban a felperesek mint a társaság tagjai, vagy az I. rendű 

felperes mint ügyvezető a gazdasági társaságon belül döntéshozó jogkörrel rendelkeznek, 

amely kiterjed az üzleti titok tárgyát képező termékkel kapcsolatos döntésekre is. Ezért 

véleményük szerint – még ha a közvetett módon is – az üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést 

gyakorló személyek. A felperesek tagsági jogviszonyából kifolyólag a társaság eredményes 

működése esetén nekik járó osztalékra tekintettel ahhoz nem férhet kétség, hogy az üzleti 

titokhoz fűződő jog megsértése gazdasági, pénzügyi és üzleti érdekeiket sérti, mivel ezáltal a 

társaság által elérhető eredmény csökken.  

 

Az alperes a fellebbezésre előterjesztett észrevételeiben az elsőfokú végzés helybenhagyását 

kérte. Eljárásjogi észrevételei szerint a fellebbezés egyáltalán nem tartalmazta a Pp. 371. § (1) 

bekezdése c) pontja szerinti elemeket. Emiatt a fellebbezés elutasításának (visszautasításának) 

van helye. Anyagi jogi észrevételeiben részletesen hivatkozott a a P.I.H.Kft.. 2016. december 

27. napján megtartott taggyűlése 5. napirendi pontjában elhangzottakra, valamint az 5/2016. 

(XII. 27.) számú határozatra. Kiemelte, hogy a taggyűlési jegyzőkönyv idézett szövege, 

valamint a taggyűlési határozat alapján a felperesek a társaságra ruházták át (a megítélése 

szerint egyébként nem létező) üzleti titokhoz fűződő jogukat. Erre figyelemmel az Ütv. 2. § 2. 

pontjában meghatározott jogosultsággal és perbeli legitimációval sem rendelkeznek.  

 

 

A fellebbezés nem alapos.  
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Az ideiglenes intézkedés nem volt elrendelhető az üzleti titokhoz való jogosultság ésszerűen 

elvárható valószínűsítése hiányában. 

 

Elöljáróban az ítélőtábla az alperes eljárásjogi észrevételeire megjegyzi, hogy a felperesek  

végzés elleni  fellebbezése valóban nem tartalmazta a Pp. 389. § alapján alkalmazandó 371. § 

(1) bekezdése kötelező tartalmi elemei közül a c) pontban meghatározott másodfokú bíróságtól 

gyakorolni kért felülbírálati jogkört, az alapul szolgáló indokok kifejtésével. A felperesek 

elsődleges határozott fellebbezési kérelme (Pp. 371. § (1) bekezdése b) pontja) azonban a 

törvényszék ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasító végzése megváltoztatására irányult, 

és a határozott kérelem indokaiból egyértelműen kitűnt, hogy a felperesek a másodfokú bíróság 

anyagi jogi felülbírálatát igénylik. (Pp. 369. § (3) bekezdése) A Pp. 110. § (3) bekezdése 

szerinti tartalom szerinti elbírálás elve figyelembevételével az elsőfokú végzés tehát 

felülbírálható volt a fellebbezés hiányossága ellenére is. (A Kúria Új Pp. Konzultációs 

Testülete 45. állásfoglalása III. pont) 

 

Az ítélőtábla a törvényszék végzését a fellebbezési kérelem és az arra elő terjesztett 

észrevételek korlátai között bírálta felül (Pp. 370. § (1) bekezdése). A fellebbezésben a 

felperesek nem tértek ki arra, hogy milyen okból kérik másodlagosan a végzés hatályon kívül 

helyezését. A felülbírálat során a másodfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezési okot (a 

Pp. 389. § alapján alkalmazandó 380. §) nem észlelt és a fellebbezésben nem hivatkozott 

eljárási szabálysértést sem tapasztalt. (Pp. 370. § (3) bekezdése) Ezekre tekintettel az ítélőtábla 

csupán a fellebbezés elsőfokú végzés megváltoztatására irányuló, elsődleges kérelmét 

vizsgálta, és azt is csak a perorvoslati kérelemben kifejtett indokok alapján. (Pp. 371. § (1) 

bekezdése c) pontja) 

 

A felperesek fellebbezésében kifejtett módon az üzleti titokra vonatkozó jogosultság (Ütv. 2. 

§ 2. pontja, 11. § (1) bekezdése b) pontja) nem értelmezhető kiterjesztően, az üzleti titokkal 

rendelkező gazdasági társaság tagja, illetve ügyvezetője – akár közvetett módon – nem 

tekinthető az üzleti titok jogosultjának. 

 

Az Ütv.2. § 2. pontja szerint az üzleti titok jogosultja az üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést 

gyakorló személy, akinek a jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti érdekeit az üzleti titokhoz 

fűződő jog megsértése sértené. 

 

A felperesek által sem vitatott eljárási adatok szerint a felperesek a kontakt (zöld) hűtőrendszer 

technológát, mint saját szellemi terméküket (know how) átruházták a  P.I.H.Kft.. részére, így 

a technológia, valamint az annak részét képező hűtőtálcák feletti jogok (így: az üzleti titkok) 

ellenőrzésére a társaság a jogosult. 

 

A  P.I.H.Kft.. a tagjaitól elkülönült jogalanyisággal, vagyontömeggel rendelkező jogi személy. 

A társaság vagyonához a társasági szerződése 6. pontja szerint rendelkezésre bocsátott pénzbeli 

betéteken kívül – egyebek mellett – hozzátartoznak a rendelkezésére bocsátott kontakt 

hűtőrendszer technológiára vonatkozó jogok, valamint az azok üzleti titkaira vonatkozó 

jogosultságok is. 

 

A korlátolt felelősségű társaság vagyona felett valamennyi tagja ellenőrzést gyakorol, de csak 

annyiban, amennyiben a legfőbb döntéshozó szerv, a taggyűlés határozatai meghozatalára 

befolyással rendelkezik, azaz a szavazati jogai arányában. A korlátolt felelősségű társaság 

taggyűlése is a határozatait a taggyűlésen leadható szavazatok többségével (Ptk. 3: 19. §-a (3) 
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bekezdése) hozza meg, ezért a szavazatok többségével rendelkező tag (tagok) meghatározó 

befolyást (Ptk. 8: 2. § (1) bekezdése) gyakorolnak a meghozható döntésekre, így a társasági 

vagyonnal való rendelkezésre is.  

 

A felperesek azonban – a létesítő okirat 11. pontja szerint – nem rendelkeznek a szavazatok 

többségével (sem külön, sem együttesen) a társaság taggyűlésén, így a fellebbezési érvelésük 

elfogadása esetén sem minősülhetnek a társaságot megillető üzleti titok felett ellenőrzést 

gyakorló személynek, az üzleti titok jogosultjának.  

 

Azonban az ítélőtábla álláspontja szerint valamely gazdasági társaságot megillető üzleti titokra 

vonatkozó jogosultság (Ütv. 2. § 2. pont) nem kettőződhet meg olyan módon, hogy azzal 

„közvetetten” rendelkezhet a gazdasági társaság tagja is. 

 

Mint ahogy a társaság tagja a saját nevében a gazdasági társaságot harmadik személyekkel 

szemben megillető követeléseket, igényeket nem érvényesíthet, (BH2004. 124., BDT 2006. 

1402.) úgy a gazdasági társaság tagját önállóan, külön nem illeti meg a társaság vagyonához 

tartozó üzleti titokra vonatkozó jogosultság sem. A tagnak csupán arra van jogi lehetősége, 

hogy a gazdasági társaság működésének belső szervezeti rendje szerint próbálja meg azt elérni, 

hogy a társaság érvényesítse a szerződésszegésből eredő, avagy szerződésen kívüli 

jogviszonyból származó igényét az üzleti titoksértés folytán a harmadik személlyel szemben.  

 

A társaság tagjának önálló igény érvényesítésére (a fellebbezésben is részletezett) abban az 

esetben sem kerülhet sor, ha a társaság tagja abban jelöli meg a hátrányát, érdeksérelmét, kárát, 

hogy a gazdasági társasággal szembeni jogsértés, és így a társaság vagyonvesztése a tagi 

üzletrésze, a társaságtól húzott eredménye (osztaléka) csökkenését, végső soron a 

magánvagyona értékcsökkenését eredményezi. Az ugyan nem kétséges, hogy a társasági tag 

magánvagyonához tartozik a társasági részesedés, valamint a társasági részesedés után a 

felosztható eredményből fizetendő osztalék is. Azonban a társaságnak okozott jogsértés (jelen 

esetben: a társaságot megillető üzleti titok állított megsértése) folytán keletkező hátrány, a 

társasági vagyon értékcsökkenése és a felperesek társasági részesedésének értékcsökkenés egy 

és ugyanazon hátrány, amely miatt a társaság tagja és a gazdasági társaság külön- külön nem 

érvényesíthet igényt. A kétszeres igényérvényesítés folytán ugyanis ugyanazon hátrány miatt 

az állított jogsértőnek kétszeresen kellene helytállnia. Amennyiben tehát a harmadik személy 

a gazdasági társaságnak szerződésszegéssel vagy más magatartással a társasági vagyon terhére 

hátrányt okoz, a társasági vagyon értékvesztése miatt a gazdasági társaság tagja nem 

érvényesíthet a harmadik személy személlyel szemben igényt arra hivatkozással, hogy a 

társasági részesedésében – amely a saját vagyonának is a része – is értékvesztés következett 

be.  

A Ptk. 3: 188. § (1) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaság és így a P.I.H.Kft.. 

tagjainak legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A 3: 112. § (1) alapján a társaság 

ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A 3: 112. § (2) bekezdése szerint az 

ügyvezető e minőségében a jogszabályoknak, létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve 

határozatainak van alávetve. 

 

Az említett törvényi rendelkezések alapján az I. rendű felperes mint ügyvezető a P.I.H.Kft.. 

működése során döntéshozói jogkörrel nem rendelkezik, a társaság irányítását a másik – 

együttes képviseleti joggal rendelkező – ügyvezetővel együtt (a cégnyilvánosságról, bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 8. §-a (2) bekezdése) a 
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társasági szerződés rendelkezései és a taggyűlés határozatai által meghatározott módon látja el. 

Emiatt az I. rendű felperesnek az ügyvezetői tisztségére tekintettel szintén nem keletkezik 

elkülönült jogosultsága a társaságot megillető üzleti titok felett.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 389. § alapján 

alkalmazandó 380. § (2) alapján helybenhagyta. 

 


