
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŰRLAP 

VERSENYKORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁS  

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 bemutatása 

Jelen űrlap a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmába (Tpvt. 11. §-a és az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke) ütköző magatartások bejelentésére 

szolgál.  

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bejelentett vállalkozás nem csak versenykorlátozó 

megállapodás részese, hanem egyéb versenyjogi jogsértést is elkövetett, kérjük ezt a megfelelő 

tematikus űrlap egyidejű kitöltésével és megküldésével jelezze. 

A Tpvt. szerint versenykorlátozónak minősül különösen az a vállalkozások közötti 

megállapodás, amely: 

a) a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett 

meghatározására; 

b) az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozására vagy 

ellenőrzés alatt tartására; 

c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének 

korlátozására, valamint a fogyasztók, üzletfelek meghatározott körének valamely áru 

beszerzéséből történő kizárására; 

d) a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési lehetőségek közötti 

választás korlátozására; 

e) a piacra lépés akadályozására; 

f) arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket 

megkülönböztetik, ideértve olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási vagy 

vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak 

a versenyben; 

g) a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételére irányul, 

amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem 

tartoznak a szerződés tárgyához. 

Egy versenykorlátozó megállapodás megkötéséhez minimum két akarategységben lévő piaci 

szereplő szükséges, de gyakran még több fél megegyezéséről beszélhetünk. A felek lehetnek 

versenytársak, de lehetnek egymással eladó-vevő viszonyban lévő piaci szereplők is. A 

megállapodásnak nem kell feltétlenül írásbeli alakot öltenie, de a bizonyítást természetesen 

megkönnyíti egy írásbeli szerződés vagy egyéb dokumentum (pl. feljegyzés, naptárbejegyzés) 

megléte. Megállapodásnak minősülhetnek a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött 

szervezetének, köztestületének, egyesülésének (szövetségek, kamarák) és más hasonló 

szervezetének ajánlásai, döntései is.  

A vállalkozásoknak egymástól függetleneknek kell lenniük. Ha egyik fél a másikat irányítja, 

egy vállalkozáscsoportba
3
 tartoznak és így nem függetlenek. Ekkor egymással kötött 

megállapodásaik sem ütközhetnek a Tpvt. 11. §-ába.  

A legtöbb megállapodás típusnál fontos szempont, hogy a felek milyen méretű piaci 

szereplők, a megállapodás szempontjából érintett piacon
4
 mekkora a piaci részesedésük. Ha 

                                                 
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; 

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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ugyanis piaci részesedéseiket összeadva 10 % alatti értéket kapunk, a megállapodás csekély 

jelentőségűnek minősül és nem tiltott. 

A csekély jelentőségű megállapodást az alábbi példa szemlélteti: 

 Két kisebb, egymástól független üzlet egymással beszerzési szövetséget hoz létre, 

tehát bizonyos áruk beszerzésénél közösen lépnek fel a beszállítók felé, együtt 

vásárolnak, nem pedig versenytársakként külön-külön. Figyelemmel az országban 

található több száz hasonló terméket forgalmazó üzletre, illetve az országosan 

jelenlévő nagy láncokra, nyilvánvaló, hogy a két szereplő piaci részesedése nem éri el 

a tíz százalékot. 

A törvény egyes magatartásokat attól függetlenül tilalmaz, hogy a részes versenytársak 

mekkora piaci részesedéssel rendelkeznek („kőkemény”, hard core kartellek). Ilyen a vételi 

vagy eladási árak meghatározása és a piac felosztása, mivel ezek veszélyeztetik leginkább a 

piaci versenyt. 

A vállalkozás piaci méretétől függetlenül tiltott megállapodásokat az alábbi példák 

szemléltetik: 

 Adott terméket forgalmazó vállalkozások megegyeznek, hogy az ország egyes 

területeit melyikük fogja kiszolgálni, továbbá, hogy egymás területeit tiszteletben 

tartják. Ebben az esetben a Tpvt. által tilalmazott piacfelosztó megállapodást 

valósítják meg a felek.  

 A kereskedő vállalkozások olyan megállapodást kötnek, mely alapján bizonyos ár alatt 

nem értékesítik az adott terméküket.5 Ebben az esetben tiltott árrögzítésről 

beszélhetünk. 

 A közbeszerzési eljáráson induló vállalkozások olyan megállapodást kötnek, melyben 

előre egyeztetik, hogy az egyes tendereken a vállalkozások milyen ajánlattal indulnak, 

továbbá abban is megállapodnak, hogy alvállalkozóként vonják be azt a vállalkozást, 

amelyik esetlegesen távol marad az adott közbeszerzési eljárásról. Ebben az esetben a 

közbeszerzési eljárásokban a vállalkozások közötti összejátszás merül fel, annak 

érdekében, hogy egymást biztos nyeréshez segítsék (ez az ún. körbenyerés, bid 

rigging).  

A versenytörvény szerint a kőkemény kartellről nélkülözhetetlen információt szolgáltató 

személyek informátori díjra lehetnek jogosultak a törvényben meghatározott feltételek 

mellett. Erről többet ezen az oldalon tudhat meg.  

További információkat a versenykorlátozó megállapodások megítéléséről a www.gvh.hu 

címen találhat. 

 

                                                                                                                                                         
4 Érintett piac: Az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell 

meghatározni.  
5 Lásd pl. Vj 57/2007 sz. versenyfelügyeleti eljárás.  

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&pg=86&st=1&m5_doc=6429
http://www.gvh.hu/
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ŰRLAP FELTÉTELEZETT VERSENYKORLÁTOZÓ MEGÁLLAPODÁS 

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!!
66
  

   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 

1.3. Milyen viszonyban áll a bejelentett(ekk)el? Kérjük jelölje a bejelentett nevét. 

  A bejelentett árujának, szolgáltatásának vevője, felhasználója vagyok 

  A bejelentett versenytársa vagyok 

  A bejelentett beszerzési szövetségének tagja vagyok 

  A bejelentett beszállítója vagyok 

  A bejelentett a beszállítóm 

  A bejelentett (volt) alkalmazottja, tulajdonosa, ügyvezetője, stb. vagyok. Kérjük, jelölje meg pontosan 

viszonyát a bejelentettel:       

  Egyéb:       

                                                 
6
 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 BEJELENTETTRE VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. Azonosító adatok 

 

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aazz  öösssszzeess,,  aa  mmeeggáállllaappooddáássbbaann  rréésszzeess  ÖÖnn  áállttaall  iissmmeerrtt  

vváállllaallkkoozzáásstt  ttüünntteessssee  ffeell!!    

1. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

2. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:       

3. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

4. Név [cégnév]:       

Cím [székhely]:        

2.2. Amennyiben valamely bejelentett vállalkozás vállalkozáscsoport tagja, kérjük, nevezze meg a 

vállalkozáscsoportot7 és nevezze meg a vállalkozáscsoport Ön által ismert többi tagját! 

  Nincs tudomásom róla, hogy valamely bejelentett vállalkozáscsoport tagja. 

  Tudomásom szerint                                               (bejelentett) vállalkozáscsoporthoz tartozik. A 

vállalkozáscsoport neve:       

Tagjai: 

1. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

2. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:       

3. Név [cégnév]:        

Cím [székhely]:        

2.3. A bejelentett (bejelentettek) főtevékenysége és annak kifejtésének földrajzi területe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 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; 

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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3. A SÉRELMEZETT MAGATARTÁS BEMUTATÁSA 

Kérjük, mutassa be részletesen, hogy milyen magatartást sérelmez és miért! 

Ismertesse, hogy milyen, a bejelentett jogsértést alátámasztó dokumentumokról (pl. megállapodások, 

szerződések, találkozókról készített feljegyzések, körlevelek, számlák, e-mailek, más egyéb 

dokumentumok) vagy információkról van tudomása! 

Ha tudomása van róla, ismertesse a megállapodás betartásának ellenőrzését szolgáló mechanizmust, illetve 

az erre vonatkozó bizonyítékokat. 

Ha közbeszerzések (versenyeztetések) kapcsán valósult meg a feltételezett jogsértés, jelölje meg a 

közbeszerzési eljárásokat, pályázatokat is beazonosítható módon. 

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aa  rreennddeellkkeezzéésséérree  áállllóó  ddookkuummeennttuummookk  mmáássoollaattáátt  ccssaattoolljjaa  aa  bbeejjeelleennttéésshheezz!! 
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3.1. Tudomása szerint mióta áll fenn, illetve ha már befejeződött, mettől meddig állt fenn a 

sérelmezett magatartás? 

       

 

3.2. Mely termék(ek)re vonatkozik az Ön által sérelmezett magatartás? 

       

 

3.3. Jellemezze az érintett kereskedelmi piacot és azon a bejelentett vállalkozás (vállalkozások) 

helyzetét. Válaszát indokolja! 

 A kifogásolt magatartással érintett termékek fő jellemzőinek ismertetése (pl. felhasználási kör, 

versenytárs márkák, árak alakulása, árazási gyakorlat stb.). 

      

 

      

 

 

 Mely termékeket, szolgáltatásokat tekinti a kifogásolt magatartással érintett termék, szolgáltatás 

ésszerű helyettesítőjének? 

      

 

Indokolás:  

      

 

 

 

 Tudomása szerint kik a bejelentett (bejelentettek) főbb versenytársai az érintett termékek, 

szolgáltatások tekintetében? 

      

      

 

 Adja meg a bejelentett(ek) piaci részesedését az érintett termék vonatkozásában. Kérjük, jelölje 

meg, hogy az információt mi alapján adta meg, illetve hogyan számította ki! (Nem kötelező) 

      

Információ forrása:       
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 Adja meg vagy becsülje meg a bejelentett vállalkozásnak vagy vállalatcsoportnak (ideértve: 

beszerzési szövetség) kereskedelmi tevékenységből származó előző évi konszolidált nettó 

árbevételét. Kérjük, jelölje meg, hogy az információt mi alapján adta meg! 

      

 

Információ forrása:       

 

 

 

3.4. Jelölje meg, hogy Ön szerint mely földrajzi területet érinti a jogsértés és válaszát indokolja! 

A feltételezett jogsértés… 

   Magyarország területének egy részét érinti, nevezetesen:       

 

   Magyarország egész területét lefedi. 

   Magyarország területén kívül is valószínűsíthető, nevezetesen:       

 

Indokolás:       

 

 

 

3.5. Jelölje meg, hogy kinek a birtokában lehetnek olyan dokumentumok, információk, amelyek a 

sérelmezett magatartást alátámasztják! Amennyiben lehetséges, adja meg ezeknek a 

személyeknek az elérhetőségeit. (nem kötelező) 
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4. A BEJELENTETT MAGATARTÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI BEADVÁNYOKRA ÉS ELJÁRÁSOKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

4.1. Sérelmezte-e már a GVH-nál a bejelentettnek a jelen bejelentésével nem azonos, de azzal 

összefüggő magatartását? Ha igen, kérjük, adja meg azt az ügyszámot, amely a GVH-nak az 

Ön korábbi beadványára adott válaszán szerepel, illetve ennek hiányában jelölje meg, hogy 

korábbi bejelentését vagy panaszát milyen ügyben tette!  

   Nem fordultam még a GVH-hoz a bejelentett magatartása miatt. 

   Tettem már bejelentést, panaszt a GVH-nál a bejelentettel magatartása miatt.  

Ennek oka:       

 

Kapott válasz iktatási száma (nem kötelező): 

4.2. Fordult-e már a jelen bejelentésben sérelmezett magatartás miatt a GVH-n kívül más magyar 

vagy külföldi hatósághoz, vagy indított-e polgári pert bíróság előtt, illetve jelezte-e sérelmét a 

bejelentett felé? 

  Igen, a következő szervekhez fordultam: 

      

 

  Nem  

4.3. Tudomása szerint a GVH-n kívüli más magyar vagy külföldi hatóság rendelkezik-e 

információval az Ön által sérelmezett magatartással kapcsolatban, illetve más hatóság előtt 

folyik vagy folyt olyan vizsgálat a bejelentettel szemben Magyarországon vagy külföldön, 

amelyet nem Ön kezdeményezett?  

   Igen 

   Nem 

   Nincs tudomásom róla 

4.4. Írja le a más hatóság vagy a bíróság előtti üggyel kapcsolatos információit, valamint adja meg 

a hatóság, bíróság nevét, illetve – ha tudomása van róla az ügyszámot, az ügyintéző nevét és 

elérhetőségét! 
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5. 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
8
 voltára tekintettel az azokba való betekintés és azokról másolat- vagy 

feljegyzéskészítés korlátozását
9
 az itt megjelölt indokok alapján: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző lista: 

 Az űrlapot teljes körűen kitöltöttem, aláírtam. 

 A szükséges mellékleteket becsatoltam. 

 Meghatalmazás, képviseleti jog igazolása  

 A bejelentett jogsértést alátámasztó dokumentumok 

 

 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 cégszerű aláírása:  

       

 

                                                 
8 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 
9 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

