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ŐRLAP
A KERESKEDELMI TÖRVÉNY
MEGSÉRTÉSÉT VÉLELMEZİ
BEJELENTÉSHEZ

Őrlap a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (2) bekezdése alapján,
a jelentıs piaci erıvel rendelkezı kereskedıknek a törvény 7. § szerinti visszaéléssel
kapcsolatos felügyelete tárgyában, a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvényben
foglalt eljárási szabályok – így különösen a 43/H. §-ának (1) bekezdése megfelelı –
alkalmazásával tehetı bejelentéshez.

Alkalmazandó 2006. június 1-tıl

BEVEZETİ TÁJÉKOZTATÁS
A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény1 (a továbbiakban Kertv.) 9. § (2) bekezdése
alapján, a jelentıs piaci erıvel rendelkezı kereskedıknek a törvény 7. § szerinti visszaéléssel
kapcsolatos felügyelete a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) feladata. A GVH a
jelentıs piaci erıvel történı visszaéléssel kapcsolatos felügyeleti feladatait a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.
törvényben (a továbbiakban Tpvt.) foglalt eljárási szabályok megfelelı alkalmazásával látja el oly
módon, hogy eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket
alkalmazza.
A Tpvt. legutóbbi módosítása2 átalakította a bejelentés korábbi intézményét. A módosítás
következtében – mely a Kertv.-n alapuló eljárásokban is alkalmazandó – kétféleképpen lehet a
GVH-hoz fordulni és eljárás megindítását kezdeményezni a Kertv.-be ütközı magatartás
észlelése esetén: vagy a GVH által közzétett formátumú őrlapon benyújtott bejelentéssel, vagy
pedig a formai követelményeket mellızve, egyszerő levélben (e-mailben).
E bevezetı tájékoztató kérdések és válaszok formájában a bejelentés új intézményével és a
bejelenéses őrlap kitöltésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról ad felvilágosítást.
A kereskedelmi törvény alapján milyen esetben lehet a GVH-hoz bejelentést tenni, milyen
ügyekben járhat el a GVH?
A kereskedelmi törvény alapján a GVH-hoz a Kertv. 7. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
szabályokat megsértı, a jelentıs piaci (vevıi) erıvel történı visszaélést elkövetı vállalkozás
ellen lehet bejelentést tenni.
A 7. § (3) bekezdése szerint a jelentıs piaci erı fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott
vállalatcsoport - ideértve a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és
leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget alkotó
vállalkozások összességét - kereskedelmi tevékenységébıl származó elızı évi konszolidált nettó
árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd forintot.
A 7. § (4) bekezdés szerint a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is fennáll a
kereskedı jelentıs piaci ereje, ha a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás
piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erıforrásai, kereskedelmi hálózatának kiterjedtsége,
üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb tevékenységeinek összessége
alapján a kereskedı vállalkozás, vállalatcsoport, illetve beszerzési szövetség a beszállítóval
szemben egyoldalúan elınyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül.
A Tptv.-ben foglalt szabályok alapján a Kertv. hivatkozott rendelkezéseibe ütközı magatartás
észlelése esetén bárki bejelentéssel vagy panasszal élhet a GVH-hoz.
Általában a beszállító vállalkozás és a kereskedı közötti szerzıdés megkötésével,
érvényességével, megszegésével, teljesítésével kapcsolatos egyéni polgári jogi jogviták
eldöntése nem tartozik a GVH hatáskörébe. Ez továbbra is a bíróság hatáskörébe tartozik.
Bejelentésének megtétele elıtt érdemes tájékozódnia arról, hogy a sérelmezett magatartás miatti
eljárás lefolytatása a GVH vagy más hatóság3 hatáskörébe tartozik-e.
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A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvényt 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el az
Országgyőlés.
2
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
szóló 2005. évi LXVIII. törvényt 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el az Országgyőlés.
3
Ilyen más hatóság lehet például a kereskedelmi törvény más rendelkezéseinek megsértése esetén a települési
önkormányzat jegyzıje, a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, a megyei fogyasztóvédelmi felügyelıségek, az
agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. §-ában szabályozott sajátos esetekben a
földmővelésügyi hivatalok.
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A GVH hatáskörérıl felvilágosítást a GVH ügyfélszolgálatán személyesen (Budapest, Alkotmány
u. 5.) vagy telefonon [(06-1) 472-8851] hétfıtıl csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:0014:00 óra között, valamint telefaxon [(06-1) 472-8905], írásban (1245. Budapest 5. Pf. 1036.) és
e-mailben (ugyfelszolgalat@gvh.hu) kérhet.
Ki tehet bejelentést a kereskedelmi törvény alapján?
Bejelentést bárki tehet. A bejelentés jogának gyakorlásához nem feltétel a bejelentı közvetlen
érintettsége, esetleges egyéni érdeksérelme, illetve annak igazolása. Ugyanakkor a bejelentési
eljárásnak nem is az egyéni érdeksérelmek orvoslása a célja, mivel a GVH csak a közérdek
védelme érdekében indít eljárást.
Hova fordulhat az, aki kifejezetten egyéni sérelmeinek orvoslását szeretné elérni?
A mások jogsértése eredményeképpen bekövetkezı egyéni sérelmek orvoslása (pl. kártérítés,
illetve szerzıdésszegésbıl, vagy szerzıdés érvénytelenségébıl eredı jogkövetkezmények
alkalmazásának formájában) a bíróságok elıtt, polgári per útján lehetséges. A sérelmet
szenvedett fél egyéni sérelmének orvoslása érdekében akkor is kezdeményezheti polgári peres
eljárás megindítását, ha a sérelem orvoslása érdekében nem fordult a GVH-hoz bejelentéssel,
illetve akkor is, ha a GVH a bejelentés alapján nem indított eljárást (azaz a bejelentést
„elutasította”).
Milyen formában tehetı bejelentés?
Bejelentés a Tpvt. 43/H. § -ának (1) bekezdése értelmében a GVH által közzétett formátumú,
megfelelıen kitöltött őrlap GVH-hoz történı benyújtásával tehetı. Az őrlap letölthetı a GVH
honlapjáról (www.gvh.hu), személyesen kérhetı a GVH ügyfélszolgálatán (1054 Budapest,
Alkotmány u. 5.), vagy külön kérésre4 a GVH postai úton kézbesíti. A kitöltött őrlap postai úton
vagy személyesen nyújtható be a GVH-hoz.5 A kitöltött őrlap e-mailen csak abban az esetben
nyújtható be, ha a bejelentést tevı személy rendelkezik az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú aláírással.6
Milyen jogai vannak a bejelentınek?
A bejelentınek joga van arra, hogy a bejelentését a GVH elbírálja. Kérheti, hogy ne fedjék fel a
személyét, illetve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt. Kérheti, hogy azokat az adatait, melyek
üzleti titkát képezik, a GVH ne tegye mások számára megismerhetıvé. A bejelentést elutasító
végzéssel szemben a bejelentı a kézhezvételtıl számított nyolc napon belül - a GVH-hoz
benyújtott – jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet a Fıvárosi Bíróság közigazgatási nemperes
eljárásban bírál el.
A bejelentés megtételébıl eredıen milyen kötelezettségek hárulhatnak a bejelentıre?
A bejelentés elbírálása érdekében a GVH a bejelentıtıl további adatszolgáltatást kérhet, illetve a
bejelentıt személyesen is meghallgathatja. Ha a bejelentı a közremőködést megtagadja, vele
szemben sem eljárási bírság, sem egyéb kényszerítı eszköz nem alkalmazható. Ilyen esetben a
GVH az eljárás esetleges megindításáról vagy a bejelentés elutasításáról a rendelkezésre álló
adatok alapján hozza meg döntését.
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Őrlapot a kérhet telefonon [(06-1) 472-8851] hétfıtıl csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra
között, valamint telefaxon [(06-1) 472-8905], e-mailen (ugyfelszolgalat@gvh.hu) vagy postai úton (levelezési cím:
1245. Budapest 5. Pf. 1036).
5
A GVH levelezési címe: 1245. Budapest 5., pf. 1036. Őrlapját személyesen a GVH ügyfélszolgálatán (Budapest,
Alkotmány u. 5.) nyújthatja be. Az ügyfélszolgálat hétfıtıl csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00
óra között áll rendelkezésére.
6
Ebben az esetben kitöltött és elektronikus aláírásával ellátott bejelentéses őrlapját a bejelentes@gvh.hu e-mail
címre juttathatja el.
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Mennyi idın belül kap választ a bejelentésére?
A GVH a bejelentést a beérkezésétıl számított hatvan napon belül bírálja el. Az elbírálási
határidıt a GVH indokolt esetben hatvan nappal meghosszabbíthatja. Errıl – az elsı hatvan nap
lejárta elıtt – a bejelentıt a GVH tájékoztatja.
Milyen eredményre vezethet a bejelentés?
A bejelentés alapján a GVH vizsgálatot indít a bejelentett ellen, ha a bejelentésben foglalt,
továbbá a bejelentési eljárásban beszerzett adatok alapján valószínősíthetı, hogy a
bejelentésben kifogásolt magatartás a Kertv. rendelkezéseit sérti, feltéve, hogy az eljárás a GVH
hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi. Nem
kötelezı tehát a vizsgálat megindítása, ha a jogsértés ugyan feltételezhetı, de az eljárás
lefolytatását a közérdek védelme nem indokolja. (Ilyen esetben a bejelentı egyéni sérelmét
bíróság elıtt, polgári perrel orvosolhatja.) Az eljárás eredményeképpen a GVH, ha megállapítja a
jogsértést, a jogsértıt eltilthatja a jogsértés folytatásától, és bírsággal sújthatja.
Miért szükséges az őrlap által kért adatokat megadni?
Az őrlapon megjelölt adatok – attól függetlenül, hogy azok megadása kötelezı vagy sem –
szükségesek ahhoz, hogy a GVH dönthessen afelıl, hogy valószínősíthetı-e a jogsértés, és így
indokolt-e az eljárás megindítása. Ezért fontos, hogy a bejelentı lehetıleg minden olyan adatot
adjon meg, amely a rendelkezésére áll, akkor is, ha az adott kérdésre a válaszadást az őrlap
nem tekinti kötelezınek. A kitöltés azokban a kategóriákban nem kötelezı, ahol a bejelentıtıl
nem feltétlenül várható el az adott tény vagy adat ismerete.
Mi a következménye annak, ha nem őrlapon, vagy nem megfelelıen kitöltött őrlapon
terjeszti elı beadványát?
Ha a sérelmet szenvedett fél a beadványt nem az őrlapon terjeszti elı, vagy elmulasztja
megfelelıen kitölteni az őrlap összes kötelezıen kitöltendı részét, a beadvány nem minısül
bejelentésnek.7 Az ilyen beadványt a GVH panaszként kezeli. A panasznak minısülı beadványt
a GVH a beérkezésétıl számított harminc napon belül megvizsgálja, és amennyiben alaposnak
bizonyul, dönt az eljárás megindításáról, s errıl a panaszost tájékoztatja. A panasz, mint
beadvány-forma választásának elınye az egyszerőség, a formai és tartalmi kötöttségek hiánya.
Ennek következménye viszont az is, hogy a panasz elbírálása is egyszerőbb eljárásban történik,
aminek egyik eleme az, hogy az eljárás „egyfokú”, vagyis a GVH döntését nem lehet bíróság elıtt
megtámadni. Hangsúlyozandó viszont, hogy ha az eljárás megindításának feltételei fennállnak,
arra éppúgy sor fog kerülni akkor is, ha a jogsértést a GVH panaszon keresztül észlelte, mintha
ez bejelentés formájában történt volna meg.
Mely kérdések megválaszolására kell különösen figyelnie?
A bejelentı és a bejelentett azonosíthatóságához, elérhetıségéhez szükséges adatok
megadásának hiányában a bejelentés érdemi vizsgálata nem lehetséges. A feltételezett
jogsértést megvalósító magatartás pontos meghatározása pedig ahhoz szükséges, hogy a GVH
hatásköre az ügyben megállapítható legyen. Ha olyan magatartást sérelmez, amelyre a Kertv.
hatálya, vagy a GVH hatásköre nem terjed ki, akkor a GVH nem indít eljárást.

7

Tpvt. 43/G. § (1) bek., 43/I. § (1) bek.
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A BEJELENTİRE VONATKOZÓ ADATOK

1.
1.1.

A BEJELENTİRE VONATKOZÓ ADATOK
Azonosító adatok

Kötelezıen kitöltendı rovat!
Kérjük, kitöltött őrlapját ne
felejtse el az utolsó oldalon
aláírni, mert ez a bejelentés
megtételének kötelezı tartalmi
eleme!

Magánszemély esetén:
Név:
Cím:
Telefonszám napközbeni elérhetıséggel:
Telefax szám:
E-mail cím:
Vállalkozás esetén:
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Cím:
Telefonszám napközbeni elérhetıséggel:
Telefax szám:
E-mail cím:
Egyéb:8
Név:
Cím:
Telefonszám napközbeni elérhetıséggel:
Telefax szám:
E-mail cím:

8

A Tpvt. 43/G. §-ának (1) bekezdése alapján a GVH hatáskörébe tartozó ügyben bárki bejelentéssel élhet a
GVH-hoz. Bejelentést tehát nemcsak magánszemély vagy vállalkozás, hanem pl. érdekképviseleti szerv is tehet.
A nem magánszemélynek vagy vállalkozásnak minısülı bejelentık számára az „Egyéb” rovat kitöltése kötelezı.
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1.2.

A bejelentést milyen minıségben tette?

Kötelezıen kitöltendı rovat!
Kérjük, válaszát „X”-szel jelölje
és megfelelıen egészítse ki!

Saját nevében
A bejelentı törvényes képviselıjeként9, azaz
A bejelentı meghatalmazottjaként10, azaz
1.3.

A bejelentést benyújtó törvényes képviselıre Kötelezıen kitöltendı rovat,
amennyiben a bejelentı a
vagy meghatalmazottra vonatkozó adatok

bejelentést törvényes
képviselıjén vagy
meghatalmazottján keresztül
teszi!
Kérjük, hogy bejelentéshez
csatolja a meghatalmazást
igazoló okiratot!

Név:
Cím:
Telefonszám napközbeni elérhetıséggel:
E-mail cím:
1.4.

Milyen kapcsolatban áll a bejelentettel?

Kötelezıen kitöltendı rovat!
Kérjük, válaszát „X”-szel jelölje!

Ön [ az Ön által képviselt személy vagy szervezet] a bejelentett fogyasztója11
Ön [ az Ön által képviselt személy vagy szervezet] a bejelentett versenytársa
Ön [ az Ön által képviselt személy vagy szervezet] a bejelentett beszerzési
szövetségének tagja
Ön [ az Ön által képviselt személy vagy szervezet] a bejelentett beszállítója
Ön [ az Ön által képviselt személy vagy szervezet] a bejelentı érdekképviseleti szerve
Ön a bejelentett alkalmazottja [ volt alkalmazottja]
Egyéb:

9

Például a gazdasági társaságoknál a vezetı tisztségviselı a törvényes képviselı.
A Tpvt. 43/G. §-ának (2) bekezdése és 54. §-a szerint a GVH elıtti eljárásban meghatalmazottként a következı
személyek járhatnak el:
a) a bejelentıtárs (azaz, akivel bejelentését közösen teszi), továbbá annak törvényes képviselıje vagy
meghatalmazottja,
b) a bejelentı ügyfél hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- és
neveltgyermeke, örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülıje, testvére, élettársa, egyeneságbeli rokonának
házastársa, jegyese, házastársának egyeneságbeli rokona és testvére, valamint testvérének házastársa),
10

c) ügyvéd, ügyvédi iroda,
d) állami szerv ügyintézıje, az állami szerv tevékenységével kapcsolatos ügyekben,
e) a gazdálkodó szervezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a gazdálkodó szervezet ügyeiben,
f) az adott gazdasági tevékenységben érintettek érdekképviseleti szervezete,
g) akit erre jogszabály feljogosít.
11
A Tpvt. 8. §-a alapján a fogyasztó: a megrendelı, a vevı és a felhasználó.
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1.5.

Kéri személyének, illetve annak a ténynek a Kérjük, válaszát „X”-szel jelölje!
titokban tartását, hogy bejelentéssel élt a GVH- Felhívjuk a figyelmét, hogy
amennyiben nem jelöl meg választ,
nál?
a GVH nem kezeli titkosan
személyét, illetve a bejelentés
benyújtásának tényét!

Igen
Nem
A kérdés csak vállalkozásnak
minısülı bejelentıkre
vonatkozik és kitöltése
számukra sem kötelezı.

1.6.

Nevezze meg azon vállalkozásokat, amelyek fölött a
Tpvt. 23. §-a12 értelmében közvetett vagy közvetlen
irányítást gyakorol, illetve amelyek ilyen irányítást
gyakorolnak a vállalkozása felett!

1.7.

Nevezze meg vállalkozásának fıtevékenységét A kérdés csak vállalkozásnak
minısülı bejelentıkre
valamint, hogy azt mely földrajzi területen folytatja!
vonatkozik és kitöltése
számukra sem kötelezı.

12

A Tpvt. alkalmazásában közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha
a) a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetıleg a szavazati jogok
több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy
b) jogosult a másik vállalkozás vezetı tisztségviselıi többségének kijelölésére, megválasztására vagy
visszahívására, vagy.
c) szerzıdés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására, vagy
d) a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen képessé válik.
A Tpvt. alkalmazásában közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa
irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak.
Nem minısül ugyanakkor a Tpvt. alkalmazásában irányításnak a felszámoló és a végelszámoló tevékenysége.
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2.

A BEJELENTETTRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Azonosító adatok

Kötelezıen kitöltendı
rovat!

Név [cégnév]:
Cím [székhely]:
Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás
megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás.

2.2.

Nevezze meg azon vállalkozásokat, amelyek fölött a
bejelentett a Tpvt. 23. §-a értelmében közvetett vagy
közvetlen irányítást gyakorol, illetve amelyek ilyen
irányítást
gyakorolnak
a
bejelentett
felett!
Amennyiben a bejelentett vállalkozás valamely
vállalkozás csoport13 tagja, kérjük nevezze meg a
vállalkozáscsoportot.

2.3.

Nevezze meg azon beszerzési
amelynek a bejelentett tagja!

2.4.

Nevezze meg a bejelentett fıtevékenységét valamint, Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás
hogy azt mely földrajzi területen folytatja!

szövetséget14, Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás
megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás.

megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás.

13

Tptv. 15. § (2) Egy vállalkozás-csoportba 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 kettı vagy több közösen irányít.
14
Kertv. 2. § b) beszerzési szövetség: két vagy több vállalkozás által a beszerzési stratégiájuk érvényesítésére,
beszerzési tevékenységük részének vagy egészének végzésére, koordinálására kötött megállapodás;
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3.

A BEJELENTÉS TÁRGYA ÉS A FELTÉTELEZETT JOGSÉRTÉSSEL KAPCSOLATOS
TÉNYEK

A)

A feltételezett jogsértı magatartás meghatározása és a jogsértés által érintett
piacra vonatkozó adatok

3.1.

Jelölje meg, hogy a bejelentett mely magatartását sérelmezi és töltse ki az
adott jogsértés-típusra vonatkozó blokkban feltüntetett kérdéseket!15
Jelentıs piaci
(vevıi) erıvel
történı visszaélés16
(Kertv. 7. §-ának
(1) és (2) bekezdése)

Kötelezıen kitöltendı rovat!
Kérjük, válaszát „X”-szel jelölje! (Több válasz is megjelölhetı.)

A bejelentett visszaélt jelentıs piaci (vevıi) erejével, amikor
a beszállítót indokolatlanul megkülönböztette;
a beszállító értékesítési lehetıséghez való hozzáférését indokolatlanul korlátozta;
tisztességtelen, a kereskedı számára egyoldalúan elınyös kockázatmegosztást
eredményezı feltételeket írt elı a beszállítóval szemben,
a kereskedı üzleti érdekeit is szolgáló - így raktározási, reklámozási, marketing és
más - költségeket aránytalanul áthárította a beszállítóra;
a szerzıdéses feltételeket a beszállító hátrányára indokolatlanul utólagosan
megváltoztatta, illetve ilyen lehetıséget kötött ki a kereskedı;
a beszállítónak a kereskedıvel, illetve más kereskedıvel kialakítandó üzleti
kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételeket írt elı, vagy a legkedvezıbb feltételek
alkalmazását kötötte ki, azt visszamenılegesen érvényesítette,
azt írta elı, hogy azonos idıszakra adott termékre csak az adott kereskedınek
biztosítson a beszállító akciót, valamint a kereskedı védjegyével vagy márkanevén
árusított termék gyártását írta elı a beszállító számára a beszállító bármely
termékének forgalmazása érdekében;
a különféle - különösen a kereskedı beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való
bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendı - díjakat
egyoldalúan számította fel a beszállítónak;
15

Bejelentésének megtétele elıtt érdemes tájékozódnia arról, hogy az Ön által sérelmezett magatartás miatti
eljárás a GVH vagy más hatóság (pl. földmővelésügyi hivatal, a települési önkormányzat jegyzıje,
Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség) hatáskörébe tartozik. A GVH-hoz bejelentéssel élni a kereskedelmi törvény
alapján csak a jelentıs piaci (vevıi) erıvel történı visszaélés gyanúja miatt lehet.
Azért érdemes tájékozódnia arról, hogy az Ön által sérelmezett magatartás elbírálása a GVH hatáskörébe
tartozik-e, mert bár amennyiben a GVH-nak nincs hatásköre az eljárásra, természetesen választ kap
bejelentésének elutasításáról, azonban a bejelentés elutasítása szükségtelen késedelmet okozhat Önnek
jogainak érvényesítésében.
A GVH hatáskörérıl felvilágosítást a GVH ügyfélszolgálatán személyesen (Budapest, Alkotmány u. 5.) vagy
telefonon [(06-1) 472-8851] hétfıtıl csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között, valamint
telefaxon [(06-1) 472-8905], írásban (1245. Budapest 5. Pf. 1036.) és e-mailen (ugyfelszolgalat@gvh.hu) kérhet.
16
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fogyasztó és a vállalkozás, illetve a vállalkozások közötti szerzıdés
megkötésével, érvényességével, megszegésével és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos egyéni jogviták (pl.
vita a szerzıdéskötéskor adott tájékoztatással, a szavatossággal, a jótállással, a garanciával kapcsolatban)
eldöntése nem tartozik a GVH hatáskörébe.
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a szerzıdés felbontásával fenyegetett, az egyoldalú elınyt jelentı szerzıdéskötési
feltételek kikényszerítése érdekében;
harmadik személy beszállítók vagy a kereskedı saját külön szolgáltatója
igénybevételét indokolatlanul kényszerítette rá a beszállító(k)ra;
a termék nem a kereskedı tulajdona volt, és a szerzıdésben megállapított
számlázott átadási ár alatt meghatározott eladási árat alkalmazott, ide nem értve a
minıséghibás termék értékesítése vagy a minıségmegırzési határidı lejártát hét
nappal megelızı kiárusítás során alkalmazott árat, továbbá a legfeljebb tizenöt napig
alkalmazott bevezetı árat és a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott szezonvégi-, típusés profilváltással vagy az üzlet végleges bezárásával kapcsolatos készletkiárusítási
árat.

3.1.1. Írja le részletesen azokat a tényeket, eseményeket, Kötelezıen kitöltendı rovat!
amelyek megvalósítják az Ön által megjelölt jogsértést!

3.1.2.

Fennáll Ön és a bejelentett között szerzıdéses Kötelezıen kitöltendı rovat!
Kérjük, válaszát „X”-szel
jogviszony?
jelölje!

Igen
Nem
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3.1.3.

Az Ön által sérelmezett magatartás összefügg az Kötelezıen kitöltendı az
Ön és a bejelentett között létrejött szerzıdéses elızı kérdésre adott „igen”
válasz esetén!
jogviszonnyal? Ha igen, mennyiben?

3.1.4.

Tudomása szerint mióta áll fenn, illetve ha már Kötelezıen kitöltendı rovat!
befejezıdött, mettıl meddig állt fenn a
sérelmezett magatartás?

3.1.5.

Ön szerint miért érinti hátrányosan a beszállítót Kötelezıen kitöltendı rovat!
vagy a piaci versenyt az Ön által sérelmezett
magatartás?

3.1.6.

Mely termék(ek)re [szolgáltatás(ok)ra] vonatkozik Kötelezıen kitöltendı rovat!
az Ön által sérelmezett magatartás?
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3.1.7.

Jelölje meg, hogy Ön szerint mely földrajzi
területet érinti a jogsértés! Amennyiben az elsı
vagy harmadik választ jelöli meg, akkor határozza
meg azt is, hogy Ön szerint a jogsértés konkrétan
mely földrajzi területet érintheti!

Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás megindítása
szempontjából fontos lehet, így
ajánlott a válaszadás!
Kérjük, válaszát „X”-szel jelölje
és megfelelıen egészítse ki!

A feltételezett jogsértés…
Magyarország területének egy részét érinti, nevezetesen:
Magyarország egész területét lefedi.
Magyarország területén kívül is valószínősíthetı, nevezetesen:
3.1.8.

Indokolja az elızı pontban szereplı kérdésre Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás megindítása
adott válaszát!

szempontjából fontos lehet, így
ajánlott a válaszadás!

3.1.9.

Jellemezze az érintett kereskedelmi piacot és Kitöltése nem kötelezı, de a
azon a bejelentett vállalkozás helyzetét, válasz az eljárás megindítása
szempontjából fontos lehet, így
különösen
az
alábbi
szempontok ajánlott a válaszadás!
figyelembevételével:
 Mely termék(ek)et [szolgáltatás(oka)t] tekinti a
kifogásolt
magatartással
érintett
termék(ek)
[szolgáltatás(ok)]
ésszerő
helyettesítıjének
[helyettesítıinek]?
 Tudomása szerint kik a bejelentett fıbb versenytársai
az érintett termék(ek) [szolgáltatás(ok)] tekintetében?
 Amennyiben tudomása van róla, adja meg a bejelentett
piaci részesedését az érintett termék vonatkozásában
és adjon tájékoztatást arról, hogy az Ön által megadott
részesedést milyen információk alapján adta meg,
illetve hogyan számította ki!

 Tudomása

szerint
a
bejelentett
kereskedelmi
vállalkozás,
vállalatcsoport,
illetve
beszerzési
szövetség a beszállítóval szemben egyoldalúan
elınyös alkuhelyzetben van-e akár azért, mert kielégíti
17
a Kertv. 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, vagy a 7. §
18
alapján vélelmezhetı a kereskedı
(4) bekezdése
jelentıs piaci (vevıi) ereje. Milyen információkra
alapozza ezt a vélelmét.

17

7. § (3) A jelentıs piaci erı fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport - ideértve a számvitelrıl
szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a
beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összességét - kereskedelmi tevékenységébıl származó elızı évi
konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd forintot.
18

7. § (4) A (3) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is fennáll a kereskedı jelentıs piaci ereje, ha a piac
struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erıforrásai,
kereskedelmi hálózatának kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb
tevékenységeinek összessége alapján a kereskedı vállalkozás, vállalatcsoport, illetve beszerzési szövetség a
beszállítóval szemben egyoldalúan elınyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül.
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B)

A feltételezett jogsértést alátámasztó bizonyítékok

3.2.

Ismertesse, hogy milyen, a bejelentett jogsértést
alátámasztó dokumentumokról (pl. megállapodások,
szerzıdések, találkozókról készített feljegyzések,
körlevelek, számlák, tájékoztatók, akciós újságok,
egyéb reklámhordozók stb.) vagy információkról van
tudomása!

Kötelezıen kitöltendı rovat
minden jogsértés-típus
megjelölése esetén!
Kérjük, hogy amennyiben a
megjelölt dokumentumok
rendelkezésére állnak, azok
másolatát csatolja a
bejelentéshez!

3.3.

Jelölje meg (amennyiben lehetséges névvel és
elérhetıséggel), hogy az elızı pontban megjelölt
dokumentumok, információk kinek a birtokában
vannak!

A kérdés minden jogsértéstípusra vonatkozik.
Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás megindítása
szempontjából fontos lehet,
így ajánlott a válaszadás!

3.4.

Jelölje meg azon személyeket (amennyiben
lehetséges, névvel és elérhetıséggel), akik Ön
szerint a bejelentésben megjelölt tényeket igazolni
tudják!

A kérdés minden jogsértéstípusra vonatkozik.
Kitöltése nem kötelezı, de a
válasz az eljárás megindítása
szempontjából fontos lehet,
így ajánlott a válaszadás!

EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.1.

Sérelmezte már a GVH-nál a bejelentettnek a jelen Kitöltése nem kötelezı!
bejelentésével nem azonos, de azzal összefüggı
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 milyen
ügyben tette!

4.2.

Fordult már a jelen bejelentésben sérelmezett
magatartás miatt a GVH-n kívül más hatósághoz,
indított polgári pert bíróság elıtt, kezdeményezett etikai
eljárást, illetve jelezte sérelmét a bejelentett felé?

4.3.

Tudomása szerint a GVH-n kívüli más hatóság
rendelkezik információval az Ön által sérelmezett
magatartással kapcsolatban, illetve más hatóság elıtt
folyik vagy folyt olyan vizsgálat a bejelentettel
szemben, amelyet nem Ön kezdeményezett?

Kitöltése nem kötelezı,
de a kérdés az eljárás
megindítása
szempontjából fontos
lehet, így ajánlott a
válaszadás!

Kitöltése nem kötelezı, de a
kérdés az eljárás
megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás!
Kérjük, válaszát „X”-szel
jelölje!

Igen
Nem
Kitöltése nem kötelezı, de a
kérdés az eljárás
megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás!

4.4.

A 4.2. és 4.3. pontban feltett kérdésre adott igenlı
válasz esetén írja le a más hatóság elıtti üggyel, vagy
etikai eljárással kapcsolatos információit, valamint
adja meg a hatóság nevét, jelölje meg az eljáró etikai
bizottságot, illetve – ha tudomása van róla az
ügyszámot, az ügyintézı nevét és elérhetıségét!

4.5.

Ismertetesse mindazon tényeket, amelyeket az ügy Kitöltése nem kötelezı, de a
kérdés az eljárás
szempontjából fontosnak tart!
megindítása szempontjából
fontos lehet, így ajánlott a
válaszadás!
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A bejelentés megtételének dátuma:

Kötelezıen kitöltendı!

A bejelentést tevı aláírása:

Kötelezıen kitöltendı!

