Tájékoztató az üzleti titokra, illetve magántitokra vonatkozó nyilatkozatokról és a
titokmentes iratok benyújtásáról
1. Jelen tájékoztató a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 55/A. § szerinti, üzleti és magántitokkal kapcsolatos
nyilatkozatra, valamint a titokmentes iratváltozat készítésére vonatkozóan kíván gyakorlati
tanácsokat adni. Gyakorlati jelentőségére tekintettel a tájékoztató elsősorban az üzleti titokra
koncentrál, azzal, hogy az alább kifejtettek a magántitokra is értelemszerűen alkalmazandók.

2. A tájékoztató a Tpvt. versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályai alapján foglalja össze az
irányadó szabályokat, a Tpvt. rendszeréből fakadóan azok ugyanakkor megfelelően alkalmazhatók
az ágazati vizsgálat, valamint a panasszal, illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárás során
benyújtott, üzleti titkot tartalmazó adatszolgáltatással kapcsolatban is.

3. A tájékoztatónak nincs jogi kötőereje, és nem célja az üzleti titokkal kapcsolatban részletes
eligazítást adni, illetve az üzleti titkon kívüli egyéb – a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban:
GVH) által hivatalból észlelendő – védendő adatfajtákkal (pl.: ügyvédi titok, minősített adat,
banktitok stb.) sem foglalkozik.

4. Megjegyzendő, hogy 2014. július 1-jétől érdemben, több ponton módosulnak a Tpvt. adatkezelésre
és iratbetekintésre vonatkozó szabályai, amely változások a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazandók.1 Jelen tájékoztató a 2014. július 1-jétől hatályos szabályokra figyelemmel kíván
segítséget nyújtani.
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A Tpvt.-módosítás szabályai egyébként az új, megismételt eljárásokra vonatkoznak, a Tpvt. 95/C. § (5)
bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezése alapján azonban a korlátozottan megismerhető adatok kezelésére, az
iratokba való betekintésre és a döntés nyilvánosságra hozatalára vonatkozó új rendelkezéseket az e rendelkezések
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy az üzleti titokra hivatkozással az
iratokba való betekintés korlátozása iránti kérelem alapján az e rendelkezések hatálybalépésekor már jogerős
döntésben elrendelt korlátozás alá eső adatok tekintetében nem hozható a védett adatként kezelést megszüntető
döntés, az e rendelkezések hatálybalépésekor még el nem bírált iratbetekintés korlátozása iránti kérelmekben
üzleti titokként vagy magántitokként megjelölt adatokat megfelelően megjelöltnek kell tekinteni. Ez azt jelenti,
hogy a 2014. július 1-jéig el nem bírált ilyen kérelmek megfelelő időben tett nyilatkozatnak tekintendők, és azokat
az ilyen nyilatkozatokra vonatkozó általános szabályok szerint kezeli a GVH.

I. Bevezetés

5. A GVH a tényállás feltárása során bármely személytől és szervtől adatot, információt kérhet, iratok
szolgáltatását kérheti vagy maga is folytathat eljárási cselekményeket (például helyszíni szemlét,
kutatást végezhet, melynek során papír alapú vagy elektronikus iratokat foglalhat és másolhat le).2

6. A GVH a birtokába került iratokat a versenyfelügyeleti eljárás során felhasználhatja a vizsgált
jogsértés bizonyításához vagy az összefonódás versenyhatásainak megítéléséhez, ami egyben azt is
jelenti, hogy – ha csak az alábbiak alapján nem kerül sor az iratbetekintés korlátozására adott adat,
irat tekintetében – az iratok tartalma az irat jogosultján (titokgazdán) kívüli személyek számára is
megismerhetővé válhat például a következő esetekben:
–

a versenyfelügyeleti eljárás, valamint az összefonódás-bejelentéses eljárás ügyfelei
betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratokba és azokról feljegyzést, másolatot
készíthetnek,3

–

a GVH jogszabályi kötelezettsége alapján más hatóságoknak köteles kiadni vagy kiadhatja az
eljárása során keletkezett iratokat (például a nyomozó hatóságnak,4 bíróságnak,5 vagy az
Európai Bizottságnak, illetve más tagállami versenyhatóságnak6),

–

a versenyfelügyeleti eljárástól és az összefonódás-bejelentéses eljárástól független harmadik
személy betekinthet a GVH eljárásában keletkezett iratokba, ha igazolja, hogy az irat
megismerése jogszabályban biztosított joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy
hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges,7

–

az 1. pont értelmében megszerzett információk a GVH döntésében is megjelenhetnek, és
azokat – a döntés nyilvánosságra hozatala esetén – a széles közvélemény is megismerheti.8
II. Az üzleti titkot megjelölő nyilatkozattal kapcsolatos főbb szabályok

7. A GVH-nak csak abban az esetben van módja az üzleti titok korlátozottan megismerhető adatként
való kezelésére, és ilyen módon az azt tartalmazó iratokba való betekintés, az azokról való másolat2

A GVH vizsgálati jogosítványait a Tpvt., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései határozzák meg.

3

Lásd a Tpvt. 55. § (1) bekezdését.

4

Lásd a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XI. törvény 71. §-át, 178/A. §-át.

5

Lásd a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 192. §-át.

6

Lásd a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi
rendelet 12. cikkét (HL L 1., 2003.1.4., 1.o.).

7

Lásd a Tpvt. 55. § (3) bekezdését.

8

Lásd a Tpvt. 80. § (5) bekezdését.
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vagy feljegyzéskészítés korlátozására, ha az adat benyújtásakor pontosan megjelölik az üzleti
titokként kezelendő adatot és – az egyes adatok tekintetében külön-külön – ennek indokait, így
különösen azt a védendő érdeket, amely az adat jogosulatlan személy általi megismerése esetén
sérülne.9

8. Fontos, hogy a nyilatkozatot főszabály szerint már az adat szolgáltatásával egyidejűleg meg kell
tenni. Ha erre nem kerül sor, a GVH az eljárás folyamán – az egyéb törvényi feltételek fennállása
esetén – betekintést enged az iratba.

9. Két esetben nem szükséges az adatok szolgáltatásával egyidejűleg nyilatkozni az iratok üzleti titok
jellegéről: ha a GVH helyszíni kutatás (rajtaütés) alkalmával vesz birtokba több iratot, akkor a GVH
az iratok birtokosát utóbb hívja fel arra, hogy a bizonyíték-összefoglalóban szereplő iratok
tekintetében nyilatkozzon azok üzleti titok tartalmáról.10

10. A másik kivétel az, amikor az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
–

alaposan feltehető, hogy valamely adat üzleti titoknak minősül,

–

az adatjogosult személye megállapítható, és a jogosult nem azonos az adatot szolgáltató
személlyel, valamint

–

az adatszolgáltató személy nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot.

11. Egyéb esetben a GVH nem gondoskodik hivatalból az üzleti titoknak látszó adatok védelme
érdekében, nem köteles erre vonatkozó nyilatkozattételi felhívást sem kibocsátani, hiszen az
adatok védelme a titokjogosult elsőrendű érdeke.

12. Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatban adatonként pontosan meg kell jelölni a titoknak
minősülő adatokat, szükség esetén a titok jogosultját (ha eltér az adatszolgáltatótól), valamint a
titoknak minősülést alátámasztó indokokat, így különösen azt a védendő érdeket, amely az adat
jogosulatlan személy általi megismerése esetén sérülne.

13. Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat beérkezésétől kezdődően a GVH a nyilatkozat által érintett
iratot úgy kezeli, hogy az nem megismerhető, abba nem lehetséges betekinteni addig, amíg döntés
nem születik. A GVH emellett a beérkezést követően megvizsgálja az üzleti titokra vonatkozó
nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényi követelményeknek, illetve hogy
az abban megjelölt adatok tekintetében valóban teljesülnek-e az üzleti titokként kezelés törvényi
feltételei, és amennyiben a törvényi követelmények teljesülnek, dönt az üzleti titokként kezelés

9

Lásd a Tpvt. 55/A. § (2) és (4) bekezdését.

10

Lásd a Tpvt. 65/B. § (3) bekezdését.
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fenntartásáról, ennek hiányában viszont megszünteti a védett adatként kezelést. A védett adatként
kezelést megszüntető végzés jogorvoslattal megtámadható. A GVH ilyen, az üzleti titokként
kezelést megszüntető végzést hoz akkor, ha véleménye szerint az üzleti titokként kezelés feltételei
nem állnak fenn, mert a nyilatkozat nem tartalmaz minden lényeges adatot (például az üzleti titok
jelleget alátámasztó részletes indokolást minden egyes érintett adat vonatkozásában), vagy a
nyilatkozat alapján nem állapítható meg, hogy valóban üzleti titoknak minősülne az érintett adat.

14. Ha a nyilatkozat megfelel a törvényi követelményeknek, akkor a vizsgáló, illetve az eljáró
versenytanács kötelezheti az adat jogosultját olyan iratváltozat elkészítésére, amely nem tartalmaz
üzleti titkot. Ez az iratváltozat lesz mások számára is megismerhető.

15. Kiemelendő, hogy ha a nyilatkozat hiányos, a GVH nem köteles a hiányosság pótoltatására, vagyis
nem köteles hiánypótlási felhívást kibocsátani vagy egyéb nyilatkozatot beszerezni, ehelyett az ügy
összes körülményei, az érintett adatok és rendelkezésre álló nyilatkozat alapján mérlegelhet, és
dönthet arról, hogy a védett adatként kezelés megszüntetése indokolt-e.
III. Gyakorlati tanácsok az üzleti titkot megjelölő nyilatkozatra vonatkozóan

1. Az üzleti titoknak minősülés feltételei
16. Meghatározott adat, ismeret, információ csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2:47. §-ában meghatározott feltételek fennállta, e feltételeknek való egyidejű megfelelés esetén
minősülhet üzleti titoknak, így kizárólag e fogalmi kritériumoknak megfelelő adatokat, ismereteket,
információkat tartalmazó iratokra vonatkozó nyilatkozat fogadható el. E kritériumok alapján üzleti
titok

a) a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás,

b) amely nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem
könnyen hozzáférhető,

c) amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy

d) a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem
terheli.

17. Bármely gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállítás (a továbbiakban együtt: adat) minősülhet üzleti titoknak. Olyan részadatok
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megszerzése is sérthet üzleti titkot, amelyek önmagukban nem minősülnek üzleti titoknak, de a
részadatok együttes ismerete már alkalmas a titokgazda pénzügyi, gazdasági és piaci érdekeinek
veszélyeztetésére.

18. Az üzleti titok fogalmának egyik eleme [d) pont], hogy a vele jogszerűen rendelkező jogosultat a
titok megőrzésével kapcsolatban felróhatóság nem terheli. E körben el kell különíteni két esetet:

a) Ha az adatot szolgáltató11 egyben a titok közvetlen jogosultja, ennek a kötelezettségének a
versenyfelügyeleti eljárás során akkor tesz eleget, ha az általa üzleti titoknak tartott adatok
vonatkozásában benyújtott nyilatkozatát érdemben, olyan mélységben indokolja, amely
lehetővé teszi a GVH számára annak megalapozott megítélését, hogy az adat illetéktelenek által
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala sértené
vagy veszélyeztetné-e a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit. Ez az üzleti titok
fentiek szerinti fogalmi elemeinek konkrétumokkal alátámasztott valószínűsítését követeli meg.
Az üzleti titok körébe tartozó adatok a vállalkozások olyan vagyoni értékű jogai közé tartoznak,
amelyek felfedésének legkisebb veszélye esetén az ésszerűen eljáró gazdálkodó szervezetektől
elvárható a veszély elhárításához szükséges intézkedések megtétele, így általában elvárható,
hogy egy adott hatósági eljárásban az ilyen adatok szolgáltatásakor a titokgazda megfelelő
szinten támassza alá a védettség meglétét, fenntartásának indokoltságát.

b) Ha a titok közvetett jogosultja a nyilatkozó, aki az üzleti titkot titoktartási kötelezettség
vállalása mellett vette át a titok közvetlen jogosultjától, akkor az adott helyzetben általában
elvárható, hogy miután az adatok átadására vonatkozó hatósági kötelezésnek eleget tesz,
hivatkozik arra, hogy a titkot titoktartási kötelezettség vállalása mellett vette át, megjelöli az
üzleti titoknak minősülő adatot, és megjelöli azt, hogy ki a titok közvetlen jogosultja. Az ilyen
átadott adat – megosztása ellenére – üzleti titoknak minősülhet, feltéve, hogy a titoknak
minősülés feltételeinek fennálltát megfelelően igazolják.

2. Üzleti titoknak nem minősülő adatok
19. Jelen tájékoztató nem tér ki az üzleti titok fogalmának részletes elemzésére, ugyanakkor a GVH
általánosságban a következőkre hívja fel a figyelmet.

20. Nem lehet üzleti titok olyan adat, amely
–

eleve közismert vagy közismertté vált (pl. az az információ, hogy a kereskedelmi kommunikáció
hol jelent meg),

11

Ideértve azt is, akitől az adat a GVH birtokába jut pl. egy helyszíni kutatás során.
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–

az interneten elérhető (pl. a vállalkozás honlapján),

–

közhiteles nyilvántartásban szerepel (pl. a cégnyilvántartásban szereplő adatok: a nettó
árbevétel, a tulajdonos kilétére vonatkozó adatok, az éves beszámoló üzleti jelentés része),
vagy

–

az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára könnyen hozzáférhető adat (ide
tartozhat az olyan adat, amely a széles körű nyilvánosság előtt ugyan nem ismert, de a piaci
szereplők számára igen, vagy kis ráfordítással megismerhető,pl. meghatározott piaci adatoknak
a vállalkozás működése során való rendes felhasználási módja vagy a piac működésére
vonatkozó ismeretek), illetve az önmagukban nyilvánosan nem elérhető, de adott esetben –
kevés piaci szereplő és viszonylag átlátható piac esetén – publikus információkból viszonylag kis
ráfordítással összegyűjthető információk)].

–

valamely jogszabály (pl. közbeszerzési törvény) rendelkezése alapján nyilvános adat,

–

az olyan adat, amelyet a jogosult titoktartási kötelezettség nélkül harmadik személlyel közölt
(ideértve pl. ha egy termék vagy a szolgáltatás működését, felépítését a fogyasztó pusztán az
igénybevétel által megismerheti),

–

egyes régmúltbeli adatok, amelyek korábban üzleti titoknak minősültek egy bizonyos idő eltelte
(az adott piac jellegétől is függő időtartam, de a legtöbb esetben közelítőleg 5 év) után már
nem bírnak olyan relevanciával, amely alapján más általi ismeretük a jogosultnak hátrányt
okozna (pl. ilyenek lehetnek egyes régi piaci részesedési adatok, forgalmi adatok).

3. Az üzleti titkot megjelölő nyilatkozat indokolása
21. A Tpvt. 55/A. § (4) bekezdése alapján a nyilatkozatnak adatonként önálló indokolást kell
tartalmaznia. Nem fogadható el tehát általánosan megfogalmazott, sommás, az irat egészére
vagy túlnyomó részére vonatkozó nyilatkozat.

22. Megjegyzendő, az iratbetekintés korlátozása főszabály szerint nem lehetséges a dokumentumok,
beadványok egészére vagy nagyobb egybefüggő részére, mivel az üzleti titoknak minősülő adatok
köre is szükségszerűen korlátozott, az irat egyéb részeibe való betekintés korlátozása pedig nem
indokolt. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy kivételes esetben egy teljes dokumentum üzleti
titoknak minősüljön (például valamely vállalkozással kötött szerződés tényének üzleti titok volta
esetén ez a tény és a szerződés teljes szövege), azonban teljes dokumentum/beadvány üzleti
titokká minősíthetősége valóban kivételes eset.
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23. Az iratokon feltüntetett „titkos”, „bizalmas” és más hasonló tartalmú pecsét vagy jelzés, illetve az
e-mailekben található automatikus felelősségkorlátozó nyilatkozatok az üzleti titkot megjelölő
nyilatkozat megfelelő indokolásának, illetve az üzleti titoknak minősülő adatok pontos
beazonosításának követelményét nem elégítik ki, így önmagukban az üzleti titokként kezeléshez
nem elegendőek.

24. A nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni, mely irat mely része minősül az adatszolgáltató
álláspontja szerint üzleti titoknak (adat szövegszerű azonosítása), illetve az egyes adatok
tekintetében külön-külön kell feltüntetni az üzleti titokként kezelés indokait, figyelemmel a fenti
kritériumokra (egyediesített indokolás).

25. Bár nem feltétele a titokként kezelésnek, célszerű lehet már az tárgybeli nyilatkozatban olyan – 31–
33. pont szerinti – leírást adni a nyilatkozó szerint üzleti titoknak minősülő információk
összegzésére, amely a betekinthető iratváltozatban az üzleti titkot tartalmazó szövegrész helyére
kerülne, megkönnyítve a későbbiekben a titokmentes iratváltozat összeállítását. Ilyen módon a
GVH-nak is lehetősége nyílik arra, hogy a körülírás megfelelőségét értékelje, és e tekintetben a
titokmentes iratváltozat későbbi elkészítésekor használható segítséget, tanácsot adjon az
adatszolgáltatónak.

26. A IV. rész szerinti titokmentes változatot tehát nem köteles az adatszolgáltató az
adatszolgáltatással és a nyilatkozattétellel egy időben megküldeni – különös tekintettel arra, hogy a
GVH felülbírálhatja azt, hogy mi is minősül ténylegesen üzleti titoknak –, azonban adott esetben
egyszerűbb, célszerűbb lehet az adatszolgáltatónak egyszerre elkészíteni, és megküldeni a
titokmentes változatot is. A titokmentes változat egyidejű megküldése azzal a további előnnyel is
járhat, hogy az adat beazonosítását, a nyilatkozat elfogadhatóságának megítélését sokkal
egyszerűbbé teszi, másrészt amennyiben az üzleti titokra hivatkozás kapcsán nem merülnek fel
aggályok, úgy később már nem lesz szükség az ilyen irányú felhívásra, ami az eljárást lassítaná.
Megjegyzendő, a jogosultnak is érdeke, hogy az adott adatok üzleti titok jellegére hivatkozás
tekintetében kellően tudatosan és átgondoltan járjon el, amit a titokmentes változat elkészítése
szükségszerűvé is tesz.
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27. A nyilatkozó az adat megjelölését, a nyilatkozat indokolását és a betekinthető változat
szövegezését az alábbi, táblázatos formában is előterjesztheti, ugyanakkor a GVH elfogad más
megoldást is, amennyiben abból a szükséges információk megállapíthatóak.
Iktatási szám/oldalszám/
12
bekezdés

Az üzleti titkot megjelölő nyilatkozat
indoklása

Javasolt összegzés (a betekinthető
13
változatban szereplő szöveg)

5-én kelt
oldal, 3.

A megjelölt bekezdés a vállalkozás
jövőbeli üzleti stratégiájára vonatkozik,
amely versenytársak általi megismerése a
nyilatkozó
jövőbeli
magatartását
kiszámíthatóvá
teszi
versenytársai
számára,
és
ezáltal
indokolatlan
versenyelőnyt eredményez.

„a vállalkozás 2015-2020. évi
stratégiájára vonatkozó információ”

2013.
március
6-i
adatszolgáltatás 5. kérdésre
adott
válaszának
sárga
háttérrel kiemelt részei

A megjelölt adatok a reklámkampány
sikerességére vonatkozó adatok, amelyek
versenytársak általi megismerése esetén a
piaci szereplők felmérhetik, hogy a
vizsgált szolgáltatással kapcsolatos akció
milyen megtérülést eredményezhet.

„a reklámkampány sikerességére
vonatkozó adat”

2014.
május
21-i
adatszolgáltatás
3.
mellékletének
konkrét
adatokra vonatkozó részei

A mellékletként becsatolt lista az eljárás
alá vont beszállítóinak és vevőinek
felsorolását tartalmazza a 2011-2013.
évre. Egy vállalkozás vevőinek és
beszállítóinak köre olyan érzékeny üzleti
információ, amelyből beszerzési és
értékesítési politikájára, stratégiájára,
értékesítési csatornáira következtetések
vonhatók le, és amelyek versenytársak
általi
megismerése
versenyhátrányt
okozna a nyilatkozó számára.

„eljárás alá vont beszállítói 2011ben”

2013. január
beadvány, 5.
bekezdés

„eljárás alá vont beszállítói 2012ben”
„eljárás alá vont beszállítói 2013ban”
„eljárás alá vont vevői 2011-ben”
„eljárás alá vont vevői 2012-ben”
„eljárás alá vont vevői 2013-ban”

IV. Gyakorlati tanácsok a titokmentes iratváltozat elkészítéséhez

28. Amennyiben a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács kötelezi a titok jogosultját olyan iratváltozat
elkészítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot, úgy a végzésben meghatározott határidőn belül
kell azt benyújtani. Ennek hiányában a GVH a Tpvt. 61. §-a szerinti eljárási bírságot szabhat ki.

29. Kérjük, hogy a betekinthető változat formátuma egyezzen meg az eredeti dokumentuméval annak
érdekében, hogy a titokmentes és az eredeti verzió könnyen összevethető legyen. Egyértelműen
kérjük tehát feltüntetni, hogy hol látható helyettesítés, hol töröltek a betekinthető változatban.
12

Összefonódások esetén az összefonódás-bejelentési űrlapban, illetve az ahhoz tartozó útmutatóban megjelöltek
szerint célravezető eljárni, amely szerint a nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni az űrlap érintett pontjának,
illetve a csatolt iratnak az űrlapban meghatározott sorszámát, és az üzleti titokként kezelni kért adat, információ
szövegszerű azonosítására szolgáló adatokat, valamint – az egyes adatok, információk tekintetében külön-külön –
az üzleti titokként kezelés indokait, így különösen azt a védendő érdeket, amely az adat jogosulatlan személy általi
megismerése esetén sérülne. Az űrlapban, illetve – ahol megoldható – az egyéb dokumentumokban üzleti titokként
kezelni kért adatok, információk szövegszerű azonosítása olyan módon is történhet, hogy azokat szürke kiemeléssel
látja el az ügyfél, és e helyen – a megfelelő indokolás megadása mellett – erre a tényre hivatkozik.
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A számadatok összegzésére lásd különösen a 33. pontban foglaltakat.
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30. Amennyiben az a dokumentumot benyújtó számára ismert,14 úgy az eredeti dokumentum (a
dokumentum nem betekinthető változata) iktatási számát is kérjük feltüntetni a titokmentes
beadvány benyújtásakor.

31. A titokmentes verzióban az üzleti titoknak minősített adatok helyére betekinthető összegzést kell
illeszteni vagy – ha ez nem lehetséges – az adatokat megismerhetetlenné kell tenni. Az üzletititokmentes változat elkészítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az esetleges többi eljárás alá vont
védekezéshez való jogának megfelelő érvényesülése miatt csak a legszükségesebb információkat
töröljék, ezzel összefüggésben a teljes, illetve tartalmi összegzés helyett csupán a titokjellegre
utalást csak kivételes esetekben fogadja el a GVH. Általános esetben, vagyis ha a titok sérelme
nélkül készíthető betekinthető összegzés, úgy az összegzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy
megfelelően azonosítható legyen az összegzéssel helyettesített adat jellege. Nem elegendő így pl.
arra hivatkozni, hogy egy adat a vállalkozás üzleti stratégiájának része, szükséges annak
beazonosítása, hogy pl. mely időszakra, mely üzletágra, milyen típusú stratégiára stb. vonatkozik az
adat.

32. A titokmentesített dokumentum fejezeteinek címei és/vagy a táblázatok, illetve képek oszlopainak
címsorai törlése főszabály szerint nem helyes, nem indokolt.

33. Számadatok esetében a GVH intervallumok megadását fogadja el összegzésként, így pl.:
a) piaci részesedések esetében 5%-os intervallumok megjelölésével (pl. 3%-os részesedés
esetében [0-5%],

b) egyéb relatív mutatók (marzs, növekedés, két vállalat közötti különbségek) esetében az
intervallum meghatározása tág határokkal (10-30%) történhet15, végül

c) abszolút adatok (például X vállalkozás éves bevétele) esetében az intervallum meghatározása
igen tág határokkal (20-40%) történhet, például egy 900-as érték lehet [600-1100].

14

Pl. a titokmentes változat elkészítésére felhívó végzésből.

15

Az intervallum nagysága a kontextustól is függhet (pl. a transzparensebb adat esetében lehet kisebb). A határokat
nem pontosan és inkább „kerekítve” kell megadni, például egy 19%-os marzs lehet [15-25%].
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