
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŰRLAP  

 

ÖSSZEFONÓDÁSHOZ SZÜKSÉGES 

ENGEDÉLYKÉRÉS ELMULASZTÁSÁNAK 

 

BEJELENTÉSÉHEZ
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Űrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény 43/G. §-ának (1) bekezdése és 43/H. §-ának (1) bekezdése szerinti bejelentés 

megtételéhez 

                                                 
1
 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Tpvt.) 43/H. §-a tartalmazza a Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: GVH) benyújtható 

bejelentésekre vonatkozó szabályokat. 

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&pg=8&m533_act=1&st=1
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BEVEZETŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

Mi a  beje lentés  cé lja?  

A bejelentés célja, hogy bárki jelzéssel élhessen a GVH felé, amennyiben olyan piaci 

magatartást észlel, amely felvetheti a GVH hatáskörébe tartozó jogszabályok 

rendelkezéseinek sérelmét.  

Ki tehet  beje lentést?   

Bejelentést bárki tehet. A GVH azonban a bejelentés alapján a közérdek védelmében, 

hivatalból indítja meg a versenyfelügyeleti eljárást, ezért sem a versenyfelügyeleti eljárás, 

sem az azt megelőző bejelentéses eljárás nem alkalmas egyedi érdeksérelmek orvoslására. 

Bejelentési űrlapot ezért akkor célszerű benyújtani, ha olyan magatartást kifogásol, mely a 

személyek vagy vállalkozások nagyobb csoportját érintheti és így a magatartás a közérdeket 

sértheti.   

Hogyan kel l  a  beje lentés i  űrlapot  ki töl ten i?  

A bejelentési űrlap valamennyi pontja kitöltendő. A bejelentéshez csatolni kell valamennyi 

rendelkezésére álló, a bejelentésben kifogásolt magatartás alátámasztására szolgáló 

bizonyítékot. A GVH a bejelentés alapján nem köteles külön bizonyítás lefolytatására, 

alapvetően a bejelentő által szolgáltatott információt veszi figyelembe a bejelentés 

elbírálása során. A bejelentést a GVH tartalma szerint bírálja el, ennek során nem köti a 

magatartás bejelentő általi minősítése. 

Hogyan kezel i  a  GVH a beje lentést?  

Ha a bejelentési űrlap a bejelentett magatartás megítéléséhez szükséges összes információt 

tartalmazza, a GVH köteles a benne foglaltakat megvizsgálni. Ha a GVH valószínűsíti a 

jogsértést, hivatalból vizsgálatot, ún. versenyfelügyeleti eljárást indít. Amennyiben nem 

valószínűsíthető jogsértés vagy a közérdek eljárás indítását nem indokolja, erről a GVH írásos 

végzést hoz, ami ellen a bejelentőnek jogorvoslati joga van.  

Az űrlap kitöltésekor vegye figyelembe, hogy ha a bejelentési űrlap érdemi információ 

tekintetében hiányosan van kitöltve, vagy nem tartalmazza a rendelkezésére álló 

bizonyítékokat, nincs aláírva, a bejelentést a GVH panaszként
2
 kezelheti. Ebben az 

esetben a GVH nem hoz végzést a bejelentés tárgyában. Ha a bejelentésben kifogásolt 

magatartás elbírálása más hatóság hatáskörébe tartozik, a GVH a bejelentést és az iratokat 

végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. 

Milyen jogai  vannak a  beje lentőne k? 

A bejelentő kérheti, hogy személyazonosságát, illetve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt, a 

GVH ne fedje fel mások előtt. A bejelentő üzleti titok védelmére hivatkozással kérheti az 

általa szolgáltatott iratokba való betekintés, azokról másolat vagy feljegyzés készítésének 

korlátozását. 

Milyen kötelezettségek  hárulhatnak a beje lentőre?  

A bejelentés elbírálása érdekében a GVH a bejelentőtől további adatszolgáltatást kérhet, 

illetve a bejelentőt személyesen is meghallgathatja. Ha a bejelentőtől további információt nem 

kap, a GVH a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a versenyfelügyeleti eljárás 

megindításáról. 

                                                 
2
 A panasz és bejelentés közötti különbségről bővebb információt a GVH honlapján (www.gvh.hu), a 

Fogyasztóknak c. menüpont alatt talál.  

http://www.gvh.hu/
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A jelen űrlapon bejelenthető magatartások ismertetése 

Jelen űrlap a Tpvt. 24. §-a (1) bekezdése szerinti vállalkozások összefonódásához szükséges 

engedélykérés elmulasztásának bejelentésére szolgál.  

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bejelentett vállalkozás(ok) nem csak az összefonódás 

engedélyeztetését mulasztották el, hanem egyéb versenyjogi jogsértést is elkövetett(ek), kérjük 

ezt a megfelelő tematikus űrlap egyidejű kitöltésével és megküldésével jelezze. 

A Tpvt. (a továbbiakban: versenytörvény) alkalmazásában vállalkozások összefonódása az 

alábbi esetekben jön létre: 

a) két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, vagy egyik a 

másikba beolvad, vagy a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás 

részévé válik, 

b) egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez 

további egy vagy több, tőle független vállalkozás egésze vagy része felett, vagy 

c) több, egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan 

vállalkozást, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját tartósan képes ellátni. 

 

A Tpvt. 23.§-a tehát az összefonódásnak négy alapesetét különbözteti meg: 

– a szervezeti egyesülést (összeolvadás, beolvadás); 

– a vállalkozás-rész megszerzését; 

– a másik vállalkozás feletti egyedüli vagy több vállalkozás általi (közös) irányítás 

megszerzését; 

– közös vállalkozás létrehozását. 

 

A versenytörvény alkalmazásában közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy 

több vállalkozás közösen, ha 

a) a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, 

illetőleg a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy 

b) jogosult a másik vállalkozás vezető tisztségviselői többségének kijelölésére, 

megválasztására vagy visszahívására, vagy 

c) szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására, 

vagy 

d) a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen képessé válik. 

 

A fenti esetek mellett tényleges irányítás minden olyan esetben bekövetkezhet, ha a 

kisebbségi szavazatok tulajdonosa – valamilyen oknál fogva – reálisan számíthat arra, hogy a 

másik társaság közgyűlésén (taggyűlésén) többségi szavazatot szerez. Ennek jellemző esete 

az, amikor a legnagyobb kisebbségi tulajdonos részesedése jelentősen meghaladja a sorban 

utána következő részesedését, és nagyszámú, szétaprózott további részesedése van. (Az, hogy 

milyen mértékű kisebbségi részesedés biztosít tényleges irányítási lehetőséget, általános 

érvénnyel nem határozható meg, hanem csak a körülmények átfogó vizsgálata alapján 

bírálható el.) 

 

A Tpvt. csak az egymástól független vállalkozások között lebonyolódó fenti tranzakciókat 

tekinti összefonódásnak, az egy vállalatcsoporton
3
 belüli átalakítások nem engedélykötelesek. 

                                                 
3
 Vállalkozáscsoport: Tpvt. 15. § (1) Nem függetlenek az egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások, 

valamint azok a vállalkozások, amelyeket ugyanazok a vállalkozások irányítanak. 

(2) Egy vállalkozáscsoportba tartozik a vállalkozás azokkal a vállalkozásokkal, 

a) amelyeket a 23. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltak szerint önállóan irányít; 
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Egymástól nem független vállalkozásnak a Tpvt. 15.§ alapján a tulajdonosi–irányítási 

viszonyok alapján egy gazdasági érdekeltségi körbe (vállalkozás-csoportba) tartozó 

vállalkozások minősülnek. 

 

A versenytörvény csak a tartós irányításszerzést minősíti összefonódásnak, vagyis nem 

minősül összefonódásnak a biztosítóintézet, a hitelintézet, a pénzügyi holding társaság, a 

vegyes tevékenységű holding társaság, a befektetési társaság vagy a vagyonkezelő szervezet 

átmeneti - legfeljebb egyéves - irányítás vagy vagyonszerzése, ha annak célja a 

továbbértékesítés előkészítése és irányítási jogaikat nem, vagy csak az ehhez feltétlenül 

szükséges mértékben gyakorolják. 

 

A versenytörvény alapján vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, 

amelynek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez. A legegyszerűbb az az eset, 

amikor egy gyáregység kerül át egyik vállalkozástól a másik vállalkozáshoz. Egy ilyen 

egység ugyanis szinte szükségszerűen rendelkezik adott tevékenység önálló végzésének 

műszaki-gazdasági feltételeivel, amit a jövőben az átadó helyett az átvevő vállalkozás 

hasznosíthat majd. Tartalmát és eredményét tekintve nem különbözik a teljes gyáregység 

megvásárlásától az az eset, amikor adott áru előállításához szükséges és elégséges gépek-

eszközök kerülnek át az egyik vállalkozástól a másik vállalkozáshoz. A gyártáshoz – 

forgalmazáshoz kapcsolódó jogok (védjegyek, ipari minták, know-how) is vállalkozásrésznek 

minősülnek (akár önmagukban, azaz a gyártáshoz szükséges eszközök átadása nélkül is), ha 

azok átengedése következtében az azok felhasználásával előállítható áruk piacán a jövőben az 

átvevő vállalkozás jelenik meg az átadó vállalkozás helyett. 

 

A vállalkozások összefonódásához ugyanakkor csak abban az esetben kell a GVH engedélyét 

kérni, ha az érintett vállalkozáscsoportok előző évi nettó árbevétele együttesen meghaladja a 

tizenöt milliárd forintot, és van közöttük legalább két olyan vállalkozáscsoport, melyek 

előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van. (Egy vállalkozáscsoportba tartoznak 

azok a vállalkozások, amelyek között a Tpvt. 23. §-a szerinti irányítási kapcsolat van.) Az 

ötszázmillió forintos küszöbérték meghatározásakor figyelembe kell venni az összefonódás 

következtében az irányítását elvesztő vállalkozáscsoportba tartozott vállalkozásokkal az 

összefonódást megelőző két éves időszakban az irányítást megszerző vállalkozáscsoport által 

megvalósított - engedélykérési kötelezettség alá nem esett - összefonódásokat is (vagyis az 

ugyanazon vevő által az előző 2 évben az eladó vállalkozáscsoportjából megszerzett egyéb 

vállalkozásokat). 

 

A vállalkozások nettó árbevételének számítása során nem kell számításba venni az érintett 

vállalkozásoknak (26. §) vagy azok részeinek egymás közötti forgalmát (konszolidált 

árbevétel). 

 

Egy engedélyköteles összefonódás bejelentése elmulasztottnak akkor tekinthető, ha a Tpvt. a 

kérelmet a nyilvános ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés megkötésének vagy az 

irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbitól számított harminc napon 

belül nem nyújtotta be a GVH-hoz a kérelmet az arra köteles vállalkozás. 

 

 

                                                                                                                                                         
b) amelyek az a) pont szerint irányítják; 

c) amelyeket a b) pont szerinti vállalkozás az a) pont szerint irányít; 

d) amelyeket az a)-c) pont szerinti vállalkozások és a vállalkozás közül kettő vagy több közösen irányít. 
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ŰRLAP FELTÉTELEZETT  

ELMULASZTOTT ENGEDÉLYKÉRÉS  

BEJELENTÉSÉHEZ 

 

Minden mező kitöltése kötelező, kivéve, ha ellentétes megjegyzés szerepel! 

 

1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓ ADATOK    

Azonosító adatok                                 Vállalkozás    Magánszemély    Egyéb   

Név / Cégnév:       

Cím / Székhely:       

Cégjegyzékszám:       

Telefonszám (nem kötelező):       

E-mail cím (nem kötelező):       

Tevékenysége (ha vállalkozás) és tevékenységének földrajzi területe: 

 

1.1. A bejelentést benyújtó törvényes 

képviselőjére vagy meghatalmazottjára 

vonatkozó adatok 

AA  bbeejjeelleennttéésshheezz  ccssaattoolljjaa  aa  kkééppvviisseelleettii  jjooggáátt  

iiggaazzoollóó  ookkiirraattoott,,  iilllleettvvee  mmeegghhaattaallmmaazzáássáátt!!
44
  

   A bejelentést a magam nevében nyújtom be. 

       A bejelentést más képviseletében nyújtom be. A képviselő / meghatalmazott adatai: 

Név:       

Cím:       

Telefonszám:       

E-mail cím:       

1.2. Kéri személyének, ill. annak a ténynek a titokban tartását, hogy bejelentéssel élt a GVH-nál? 

   Igen                    Nem 

 

 

                                                 
4
 Meghatalmazotti státuszát, képviseleti jogát a következő módon igazolhatja: ügyvédnek, vagy megbízás alapján eljáró 

jogtanácsosnak adott írásbeli meghatalmazással, vagy a vállalkozás cégjegyzékben rögzített, képviseletre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányával. Ha a képviseletet a vállalkozással munkaviszonyban álló jogtanácsos látja el, 

jogtanácsosi igazolvány másolatával. 
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott 

meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra 

egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók.  

A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell 

ellátni. 
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2. A BEJELENTETT ÖSSZEFONÓDÁSBAN RÉSZTVEVŐ VÁLLALKOZÁSOK ADATAI 

2.1. Azonosító 

adatok 

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aazz  öösssszzeeffoonnóóddáássbbaann  kköözzvveettlleennüüll  rréésszzttvveevvőő  vváállllaallkkoozzáássookkaatt  ttüünntteessssee  

ffeell  aazz  öösssszzeeffoonnóóddáásstt  mmeeggeellőőzzőő  nneevvüükkkkeell,,  aaddaattaaiikkkkaall.. NNeevveezzzzee  mmeegg  aazz  

öösssszzeeffoonnóóddáássbbaann  rréésszzttvveevvőő  vváállllaallkkoozzáássookk  ffőőtteevvéékkeennyyssééggéétt,,  vvaallaammiinntt,,  hhooggyy  aazztt  mmeellyy  

ffööllddrraajjzzii  tteerrüülleetteenn  ffoollyyttaattjjáákk!!  

RRéésszzttvveevvőő  11  

Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

 

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

RRéésszzttvveevvőő  22  

Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

 

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

RRéésszzttvveevvőő  33  

Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

 

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

2.2. Ha az összefonódásban közvetlenül részt vevő vállalkozások valamely vállalkozáscsoport 

tagjai, kérjük, nevezze meg a vállalkozáscsoportot, amelyhez a közvetlenül résztvevő 

tartozott az összefonódás előtt és nevezze meg a vállalkozáscsoport Ön által ismert többi 

tagját. Nevezze meg a vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások főtevékenységét, valamint, 

hogy azt mely földrajzi területen folytatják! 

RRéésszzttvveevvőő  11  vváállllaallkkoozzáássccssooppoorrttjjaa:: 

1. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       
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2. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:       

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

3. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

4. Név [cégnév]:       

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

RRéésszzttvveevvőő  22  vváállllaallkkoozzáássccssooppoorrttjjaa:: 

1. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

2. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:       

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

3. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

4. Név [cégnév]:       

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

RRéésszzttvveevvőő  33  vváállllaallkkoozzáássccssooppoorrttjjaa:: 

1. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       
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2. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:       

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

3. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

4. Név [cégnév]:       

Cím [székhely]:        

Tevékenység, földrajzi terület:       

 

2.3. Adja meg vagy becsülje meg az összefonódásban részt vevő független 

vállalkozások/vállalkozáscsoportok Magyarországon utolsó naptári évben elért éves nettó és 

konszolidált nettó árbevételét (a nyilvános beszámolók alapján vagy becsült forgalmi 

adatot).
5
 

VVáállllaallkkoozzáássccssooppoorrtt  11:: A vállalkozások előző üzleti évben Magyarországon elért 

nettó árbevétele millió forintban 

Nettó árbevétel Konszolidált nettó árbevétel (nem 

kötelező) 

Tagjainak neve   

1.   

2.   

3.   

4.   

Összesen   

IInnffoorrmmáácciióó  ffoorrrráássaa::  

 

 

                                                 
5
 Ahhoz, hogy az engedély-kérelmezési kötelezettség fennálljon, az összefonódásban részt vevő 

vállalkozáscsoportok közül legalább kettőnek olyannak kell lennie, amelynek konszolidált nettó árbevétele 

meghaladja az 500 millió forintot, illetve az összes érintett vállalkozás konszolidált nettó árbevétele meg kell, 

hogy haladja a 15 milliárd forintot. 
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VVáállllaallkkoozzáássccssooppoorrtt  22::  AA  vváállllaallkkoozzáássookk  eellőőzzőő  üüzzlleettii  éévvbbeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  eelléérrtt  

nneettttóó  áárrbbeevvéétteellee  mmiilllliióó  ffoorriinnttbbaann  

Nettó 

árbevétel 

Konszolidált nettó árbevétel (nem 

kötelező) 

Tagjainak neve   

1.   

2.   

3.   

4.   

Összesen   

IInnffoorrmmáácciióó  ffoorrrráássaa::  

 

VVáállllaallkkoozzáássccssooppoorrtt  33 A vállalkozások előző üzleti évben Magyarországon elért 

nettó árbevétele millió forintban 

Nettó 

árbevétel 

Konszolidált nettó árbevétel (nem 

kötelező) 

Vállalkozáscsoport és tagjainak 

neve 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

Összesen   

IInnffoorrmmáácciióó  ffoorrrráássaa::  
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3. A BEJELENTETT ÖSSZEFONÓDÁS BEMUTATÁSA 

Mutassa be részletesen, hogy mely összefonódás bejelentésének elmulasztását sérelmezi, mi a 

bejelentés benyújtásának az oka! Kérjük térjen ki a következő kérdésekre: 

 Tudomása szerint az összefonódó vállalkozások között milyen szerződések, megállapodások 

jöttek létre, amelyek a vállalkozások irányítási viszonyainak megváltozását eredményezték. 

Amennyiben van tudomása az összefonódást létrehozó szerződés tartalmáról, ismertesse azt. 

Kérjük, hogy ha a megjelölt dokumentumok rendelkezésére állnak, azok másolatát csatolja a 

bejelentéshez vagy jelölje meg fellelhetőségük helyét! 

 Ismertesse, hogyan változtak az irányítási viszonyok az egyes vállalkozásokban az összefonódás 

által. 

 Milyen forrásból értesült az összefonódás létrejöttéről? 

 Tudomása szerint mely időponttól és eseménytől kezdődött az összefonódás? 



 

11 
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4. A BEJELENTÉS SZEMPONTJÁBÓL FONTOSNAK TARTOTT EGYÉB INFORMÁCIÓK (NEM KÖTELEZŐ) 

Amennyiben egyéb, a sérelmezett magatartással kapcsolatos információt (pl. az összefonódó felek piaci 

szerepének, kapcsolatainak, viselkedésének megváltozása, az összefonódó felek és más vállalkozások 

közötti szerződéses kapcsolatok felbomlása, szerződéses kapcsolatok feltételeinek jelentős megváltozás, 

az Ön által ismert azon vállalkozások, melyeket a kifogásolt magatartás hátrányosan érinthet) kíván 

közölni, illetve további releváns iratokat csatolni a bejelentéshez, kérjük itt foglalja össze és jelölje meg a 

csatolt dokumentumokat! 
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3. A BEJELENTÉSBEN VAGY A CSATOLT IRATOKBAN ÜZLETI TITOKKÉNT KEZELNI KÉRT ADATOK, 

INFORMÁCIÓK 

   A bejelentés és a csatolt dokumentumok nem tartalmaznak üzleti titkot 

 

   Kérem a bejelentési űrlap következő pontjaiban, illetve a következő csatolt iratokban (azok megjelölt 

részében) foglalt adatok üzleti titok
6
 voltára tekintettel az azokba való betekintés és azokról másolat- vagy 

feljegyzéskészítés korlátozását
7
 az itt megjelölt indokok alapján: 

      

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző lista: 

 Az űrlapot teljes körűen kitöltöttem, aláírtam. 

 A szükséges mellékleteket becsatoltam. 

 Meghatalmazás, képviseleti jog igazolása 

 Az összefonódás tényét, ill. engedélyköteles voltát alátámasztó dokumentumok (ha 

rendelkezésére állnak) 

 A megadott árbevétel adatok nyilvános forrásai 

 Egyéb dokumentumok: __________________________________________ 

 

 Jelöltem, amennyiben az iratok üzleti titkot tartalmaznak. 

Az űrlapot, valamint a csatolt dokumentumokat egy példányban kell a GVH-nak benyújtani a 

következő módok valamelyikén: 
 eredeti aláírt példány postai úton vagy személyesen: a 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 
címen, 

 hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben: az ugyfelszolgalat@gvh.hu email 
címre. 

A bejelentés kelte: 

              , 20     .            . 

A bejelentést tevő vagy képviselőjének aláírása:  

       

 

                                                 
6 Üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, 

gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges 

intézkedéseket megtette 
7 Kérjük adja meg az űrlap érintett pontjának, illetve a csatolt iratnak a 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. A bejelentési 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, 

és e helyen – a megfelelő indokolás megadása mellett – erre a tényre hivatkozik. 

mailto:ugyfelszolgalat@gvh.hu

