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Tájékoztató az üzleti titokra tekintettel történő iratbetekintés korlátozása iránti 

kérelmekről és a titokmentes iratok benyújtásáról 

 

I. Bevezetés 

1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a tényállás feltárása során 

magánszemélyektől és vállalkozásoktól adatot, információt kérhet vagy maga is folytathat eljárási 

cselekményeket (például helyszíni szemlét végezhet, melynek során papír alapú vagy elektronikus 

iratokat foglalhat és másolhat le) a tényállás felderítése érdekében.
1
  

2.  A GVH a birtokába került iratokat a versenyfelügyeleti eljárás során felhasználhatja a vizsgált 

jogsértés bizonyításához vagy az összefonódás engedélyezésének megítéléséhez, ami egyben azt is 

jelenti, hogy az iratok tartalma az irat birtokosán kívüli személyek számára is megismerhetővé 

válik például a következő esetekben: 

 a versenyfelügyeleti eljárás ügyfelei betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratokba és 

azokról feljegyzést, másolatot készíthetnek,
2
 

 a GVH jogszabályi kötelezettsége alapján más hatóságoknak köteles kiadni vagy kiadhatja 

az eljárása során keletkezett iratokat (például a nyomozó hatóságnak,
3
 bíróságnak,

4
 vagy az 

Európai Bizottságnak, illetve más tagállami versenyhatóságoknak
5
), 

 a versenyfelügyeleti eljárástól független harmadik személy betekinthet a GVH eljárásában 

keletkezett iratokba, ha igazolja, hogy joga érvényesítéséhez vagy jogszabályok vagy 

hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez az adat megismerése szükséges,
6
 

 az 1. pont értelmében megszerzett információk a GVH döntésében is megjelenhetnek, és 

azokat – a döntés nyilvánosságra hozatala esetén – a széles közvélemény is megismerheti.
7
 

3. Ha a GVH birtokába kerülő iratok üzleti titkot tartalmaznak, az ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevői üzleti titok védelmére hivatkozással kérhetik az iratokba való betekintés, valamint az 

iratokról másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását.  

                                                 
1
 A GVH vizsgálati jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi 

LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezései, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései határozzák meg.  
2
 Ld. a Tpvt. 55. § (1) bekezdését 

3
 Ld. a Tpvt. 55. §-ának (2) bekezdését 

4
 Ld. Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 192. §-át 

5
 Ld. 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.). 
6
 Ld. a Ket 68. §-ának (3) bekezdését 

7
 Ld.a Tpvt. 80- §-át. 
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4. Általános szabályként rögzíthető, hogy a GVH csak kérelemre jár el az üzleti titoknak minősülés 

kérdésében, így az érintettnek kifejezetten nyilatkozni kell arról, hogy a Tpvt. 55. §-ának (3) 

bekezdése alapján üzleti titokra hivatkozással kéri-e valamely adat, információ vonatkozásában az 

iratokba való betekintés, az iratokról másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását. Ilyen 

kérelem hiányában a GVH nem köteles az adatokat üzleti titokként kezelni, ezért az üzleti titokként 

kezelendő adatok beazonosítása és megfelelő kezelésének kérése az  érintett feladata. 

5. Ha a GVH helyt ad a jogosult kérelmének, a kérelemről való döntéssel egyidejűleg a vizsgáló, 

illetve az eljáró versenytanács kötelezheti az ügyfelet, illetve az eljárás egyéb résztvevőjét olyan 

iratváltozat elkészítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot. Ez az iratváltozat lesz mások számára 

is megismerhető. Az iratbetekintés korlátozását elutasító végzés ellen külön jogorvoslatnak van 

helye. 

6. Jelen tájékoztatónak nem célja, hogy részletes eligazítást adjon az üzleti titok fogalma kérdésében, 

pusztán a fogalom legalapvetőbb elemeire kívánja felhívni a figyelmet, és arra, hogy a titokmentes 

iratváltozatot milyen módon tanácsos elkészíteni. Ezen túlmenően a jelen tájékoztató kitér a 

kérelem benyújtásának fontosabb kérdéseire. 

7. Az üzleti titkon kívül számos egyéb olyan adatfajtát
8
 nevesítenek jogszabályok, amelyek 

megismerése, az azokat tartalmazó iratokba való betekintés eleve korlátozottan lehetséges. Ezen 

adatok védelmét a GVH külön kérelem nélkül, hivatalból biztosítja, e körben kérelem 

előterjesztésének nincs helye, ami azonban nem zárja ki azt, hogy a GVH-nak adatot szolgáltató 

felhívja a GVH figyelmét arra, ha beadványa, iratai ilyen jellegű védelemben részesítendő adatot 

tartalmaznak. A jelen tájékoztató ezen adatokkal a továbbiakban nem foglalkozik. 

 

 

  

                                                 
8
 Például a személyes adat, magántitok, a banktitok, a biztosítási titok, az értékpapírtitok, a minősített adat, az ügyvédi 

titok. 
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II. Gyakorlati tanácsok a kérelem benyújtásához 

 

II.1. Az üzleti titoknak minősülés feltételei 

 

8. Meghatározott adat, ismeret, információ csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben meghatározott feltételek fennállta esetén, valamennyi feltételnek való egyidejű 

megfelelés esetén minősülhet üzleti titoknak, így kizárólag e fogalmi kritériumoknak megfelelő 

adatokat, ismereteket, információkat tartalmazó iratokba való betekintés korlátozása iránti kérelem 

fogadható el. E kritériumok alapján üzleti titok  

a) a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan nem közismert vagy az 

érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 

hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás ,  

b) amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 

közlése vagy nyilvánosságra hozatala  

c) 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.  

9. Bármely gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült 

összeállítás (a továbbiakban: adat) minősülhet üzleti titoknak. Olyan részadatok 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.  

10. 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 szolgáltató
9
 egyben a titok közvetlen jogosultja, ennek a kötelezettségének a 

versenyfelügyeleti eljárás során akkor tesz eleget, ha az általa üzleti titoknak tartott adatok 

vonatkozásában benyújtott kérelmét 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 kérelmező, 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, kéri az 

                                                 
9
 Ideértve azt is, akitől az adat a GVH birtokába jut pl. egy helyszíni kutatás során. 
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adatok üzleti titokként való kezelését, 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.  

11. Az iratbetekintés korlátozása főszabály szerint nem kérhető a dokumentumok, beadványok 

egészére vagy nagyobb egybefüggő részére, mivel az üzleti titoknak minősülő adatok köre is 

szükségszerűen korlátozott, az iratok egyéb részei betekintésének korlátozását pedig csak az ilyen 

adatok védelméhez feltétlenül szükséges körre indokolt fenntartani. Ez természetesen nem zárja ki 

azt, hogy kivételeses 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.  
 

II.2. A kérelem indokolása 

 

12. A kérelemben pontosan meg kell jelölni, mely irat mely része minősül a kérelmező álláspontja 

szerint üzleti titoknak, illetve az egyes adatok tekintetében külön-külön kell feltüntetni az üzleti 

titokként kezelés indokait, így különösen azt a védendő érdeket, amely az adat jogosulatlan 

személy általi megismerése esetén sérülne. Ezen felül olyan leírást kell adni a kérelmező szerint 

üzleti titoknak minősülő információk összegzésére, amely a betekinthető iratváltozatban az üzleti 

titkot tartalmazó szövegrész helyére kerülne, megkönnyítve a titokmentes iratváltozat 

összeállítását.  

13. A kérelmező az adat megjelölését, a kérelem 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/ 

bekezdés
10

 

Titokban tartási kérelem indoklása Javasolt összegzés 

2013. január 5-

én kelt 

beadvány, 5. 

oldal, 3. 

bekezdés 

A megjelölt bekezdés a vállalkozás jövőbeli 

üzleti stratégiájára vonatkozik, amely 

versenytársak általi megismerése kérelmező 

jövőbeli magatartását kiszámíthatóvá teszi 

versenytársai számára, és ezáltal indokolatlan 

versenyelőnyt eredményez. 

„a vállalkozás jövőbeli 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” 

2013, május 21-i 

adatszolgáltatás 

3. mellékletének 

konkrét adatokra 

A mellékletként becsatolt lista az eljárás alá 

vont beszállítóinak és vevőinek felsorolását 

tartalmazza a 2011-2012. évre. Egy 

vállalkozás vevőinek és beszállítóinak köre 

   

„eljárás alá vont beszállítói 2010-ben” 

„eljárás alá vont beszállítói 2011-ben” 
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 Összefonódások esetén az összefonódási űrlapban, illetve az ahhoz tartozó útmutatóban megjelöltek szerint célravezető 

eljárni (az ott jelölt megoldás értelemszerűen más ügyekben is alkalmazható). 
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vonatkozó részei  olyan érzékeny üzleti információ, amelyből 

beszerzési és értékesítési politikájára, 

stratégiájára, értékesítési csatornáira 

következtetések vonhatók le, és amelyek 

versenytársak általi megismerése 

versenyhátrányt okozna a kérelmező számára. 

„eljárás alá vont vevői 2010-ben” 

„eljárás alá vont vevői 2011-ben” 

 

14. Az iratokon feltüntetett „titkos”, „bizalmas” és más hasonló tartalmú pecsétek vagy jelzések, 

illetve e-mailekben található automatikus felelősségkorlátozó nyilatkozatok a kérelem megfelelő 

indokolásának, illetve az üzleti titoknak minősülő adatok pontos beazonosításának követelményét 

nem elégítik ki, így önmagukban a kérelem elfogadásához nem elegendőek.  

 

II.3. Üzleti titoknak nem minősülő adatok 

 

15. Jelen tájékoztató nem tér ki az üzleti titok fogalmának részletes elemzésére, ugyanakkor a GVH 

általánosságban a következőkre hívja fel a figyelmet: 

a) Nem lehet üzleti titok olyan adat, amely eleve közismert vagy közismertté vált (pl. az az 

információ, hogy a kereskedelmi kommunikáció hol jelent meg), az interneten elérhető (pl. a 

vállalkozás honlapján), vagy közhiteles nyilvántartásban szerepel (pl. a cégnyilvántartásban 

szereplő adatok – mint például a nettó árbevétel, a tulajdonos kilétére vonatkozó adatok –, az 

éves beszámoló üzleti jelentés része), vagy amely 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 összegyűjthető információk)]. 

b) Valamely jogszabály (pl. közbeszerzési törvény) rendelkezése alapján nyilvános adatok nem 

minősülhetnek üzleti titoknak.  

c) Szintén nem lehet üzleti titok az olyan adat, amit 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.  

d) Egyes régmúltbeli adatok, amelyek korábban üzleti titoknak minősültek (pl. piaci részesedési 

adatok, forgalmi adatok) egy bizonyos idő eltelte (az adott piac jellegétől is függő időtartam, de 

jellemzően 5 év) után szintén nem minősülhetnek üzleti titoknak. 

 

III. Gyakorlati tanácsok a titokmentes iratváltozat elkészítéséhez 

16. Amennyiben a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács kötelezi az ügyfelet, illetve az eljárás egyéb 

résztvevőjét 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. 

17.  Kérjük, hogy a betekinthető változat formátuma egyezzen meg az eredeti dokumentuméval annak 

érdekében, hogy a titokmentes és az eredeti verzió könnyen összevethető legyen. 
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18. Amennyiben már rendelkezésre áll a GVH által iktatott verzió a dokumentum nem betekinthető 

változatáról, úgy az eredeti dokumentum iktatási számát is kérjük feltüntetni a titokmentes 

beadvány benyújtásakor. 

19. A titokmentes verzióban az üzleti titoknak minősített adatok helyére betekinthető összegzést kell 

illeszteni vagy az adatokat megismerhetetlenné kell tenni (pl. az adatok törlésével és „üzleti titok” 

utalással való helyettesítésével – lásd 20. pont). Az üzletititok-mentes változat elkészítésekor 

figyelemmel kell lenni arra, hogy az esetleges többi eljárás alá vont védekezéshez való jogának 

megfelelő érvényesülése miatt csak a legszükségesebb információk kerüljenek kitörlésre, így e 

megoldást 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 (számadatok 

tekintetében lásd a 22. pontot). Nem elegendő így pl. arra hivatkozni, hogy egy adat a vállalkozás 

üzleti stratégiájának része, szükséges annak beazonosítása, hogy pl. mely időszakra, mely üzletágra 

stb. vonatkozik az adat.  

20. Egyértelműen fel kell tüntetni, hogy hol kerültek helyettesítésre, törlésre az adatok a betekinthető 

változatban. A könnyebb értelmezhetőség végett a kitörölt adatok helyére érdemes lehet a 

következő utalást beilleszteni: „üzleti titok”.  

21. A titokmentesített dokumentum fejezeteinek címei és/vagy a táblázatok, illetve képek oszlopainak 

címsorai ne kerüljenek törlésre a titokmentesítés során. 

22. 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%) történhet
11

, 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]. 
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 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%]. 


