ŰRLAP
A KERESKEDELEMRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI CLXIV.
TÖRVÉNY 7. § SZERINTI
JELENTŐS PIACI ERŐVEL VALÓ VISSZAÉLÉS
BEJELENTÉSÉHEZ1
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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.

BEVEZETŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
Mi a bejelentés célja?
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 bejelentést?
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.
H o g y an k e l l a b e j e l e n t é s i ű r l ap o t k i t öl t e n 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.
H o g y an k e z e l i a G V H a b e j e l e n t é s t ?
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 panaszként2 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.
M i l y e n j o ga i v an n ak a b e j e l e n t ő n ek ?
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.
M i l y e n k ö t e l e z e t t s é g e k h á r u l h a t n ak a b e j e l e n t ő r e ?
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.
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A panasz és bejelentés közötti különbségről bővebb információt a GVH honlapján (www.gvh.hu), a
Fogyasztóknak c. menüpont alatt talál.

A jelen űrlapon bejelenthető magatartások bemutatása
Jelen űrlap a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény3 (a továbbiakban Kertv.)
alapján, a jelentős piaci (vevői) erővel történő visszaélést elkövető vállalkozás
magatartásainak bejelentésére szolgál. A GVH a jelentős piaci erővel történő visszaéléssel
kapcsolatos eljárásai során a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket
alkalmazza.
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bejelentett vállalkozás nem csak jelentős piaci erejével élt
vissza, hanem egyéb versenyjogi jogsértést is elkövetett, kérjük ezt a megfelelő tematikus
űrlap egyidejű kitöltésével és megküldésével jelezze.
A GVH hatásköre nem terjed ki a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szembeni jelentős piaci erővel történő visszaélés tilalmának
vizsgálatára. Ezekben az ügyekben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jár el!
A Kertv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján a beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel
visszaélni tilos. A Kertv. 7. § (2) szerint visszaélésnek minősül különösen:
a) a beszállító indokolatlan megkülönböztetése;
b) a beszállító értékesítési lehetőséghez való hozzáférésének indokolatlan korlátozása;
c) a tisztességtelen, a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást
eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben, különösen a kereskedő üzleti
érdekeit is szolgáló - így raktározási, reklámozási, marketing és más - költségek aránytalan
áthárítása a beszállítóra;
d) a szerződéses feltételek beszállító hátrányára történő indokolatlan utólagos
megváltoztatása, illetve ilyen lehetőség kikötése a kereskedő részéről;
e) a beszállítónak a kereskedővel, illetve más kereskedővel kialakítandó üzleti kapcsolataira
vonatkozó indokolatlan feltételek előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek
alkalmazásának kikötése, ennek visszamenőleges érvényesítése, illetve annak előírása, hogy
azonos időszakra adott termékre csak az adott kereskedőnek biztosítson akciót, valamint a
kereskedő védjegyével vagy márkanevén árusított termék gyártásának előírása a beszállító
számára a beszállító bármely termékének forgalmazása érdekében;
f) a különféle - különösen a kereskedő beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való
bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendő - díjak egyoldalú
felszámítása a beszállítónak;
g) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt jelentő szerződéskötési
feltételek kikényszerítése érdekében;
h) harmadik személy beszállítók vagy a kereskedő saját külön szolgáltatója
igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra;
i) ha a termék nem a kereskedő tulajdona, a szerződésben megállapított számlázott átadási
ár alatt meghatározott eladási ár alkalmazása, ide nem értve a minőséghibás termék
értékesítése vagy a minőségmegőrzési határidő lejártát hét nappal megelőző kiárusítás során
alkalmazott ár, továbbá a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott bevezető ár, valamint a
legfeljebb tizenöt napig alkalmazott szezonvégi, illetve típus- és profilváltással vagy az üzlet
végleges bezárásával kapcsolatos készletkiárusítási ár alkalmazását.
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A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el az
Országgyűlés.

A Kertv. 7. §-ának (3) bekezdése szerint a jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben,
ha az adott vállalatcsoport – ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyaés leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget alkotó
vállalkozások összességét – kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált
nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd
forintot.
A Kertv. 7. §-ának (4) bekezdése szerint a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is
fennáll a kereskedő jelentős piaci ereje, ha a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a
vállalkozás piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erőforrásai, kereskedelmi hálózatának
kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb tevékenységeinek
összessége alapján a kereskedő vállalkozás, vállalatcsoport, illetve beszerzési szövetség a
beszállítóval szemben egyoldalúan előnyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül.
A Kertv. 7. §-ában tilalmazott jelentős piaci erővel való visszaélés törvényi tényállása
teljesüléséhez ugyanakkor két feltételnek kell egyidejűleg fennállnia:
1)

az adott vállalkozás a Kertv. 7. §-ának (3) vagy (4) bekezdése alapján jelentős piaci
erővel rendelkezik, és

2)

olyan magatartást tanúsított, amely alapján megállapítható, hogy visszaélt jelentős piaci
erejével.

Ahhoz, hogy a GVH versenyfelügyeleti eljárást indítson mindkét fenti feltétel egyidejű
fennállását valószínűsíteni kell. Bármely feltétel hiánya esetén a jelentős piaci erővel való
visszaélés fogalmilag kizárt, a GVH nem indít versenyfelügyeleti eljárást.
Egy kereskedő piaci erejének megítélésekor a kereskedelmi tevékenységből származó
árbevételen túl vizsgálni kell többek között a piac sajátosságait, a piac struktúrája, a piaci
szereplők számát, esetleges piacra lépési korlátokat, költségeket. E kérdéskör kapcsán
kulcsfontosságú az érintett piac4 meghatározása, amelyen a bejelentett vállalkozás piaci
helyzetét meg kívánjuk vizsgálni. Hangsúlyozandó, hogy önmagában az a tény, hogy egy
beszállító a termékeinek jelentős részét egy adott kereskedő értékesíti, azaz a szóban forgó
kereskedő a beszállító szerződéses partnerei között kiemelt helyet foglal el, még nem
feltétlenül minősül jelentős piaci (vevői) erőnek is egyben.
Nem valószínű a jelentős piaci erő például, ha:
a kereskedő kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált nettó
árbevétele 100 milliárd forint alatt van,
a beszállító számára más értékesítési lehetőségek is rendelkezésre állnak, lehetőségük
van más kereskedő(k)höz fordulni.
Nem minősülnek jelentős piaci erővel való visszaélésnek az alábbi magatartások:
Egy adott területen jelen lévő kereskedők egyike az árukészletébe való bekerülésért
egyes beszállítók esetén díjat számít fel, továbbá személyes ismeretségre való
hivatkozással különbséget tesz egyes beszállítói között. Az adott területen jelen lévő
más kereskedők nem alkalmaznak ilyen díjtételt és különbségtételt. A szóban forgó
kereskedő árbevétele jóval 100 milliárd alatti. A kereskedő árbevétele, továbbá a piac
struktúrája – a beszállítók számára más értékesítési lehetőségek is elérhetőek, más
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Érintett piac: Az érintett piacot az adott magatartás szempontjából releváns áru és a földrajzi terület
figyelembevételével kell meghatározni. E körben a sérelmezett magatartást tanúsító vállalat tevékenységi köre,
az általa forgalmazott, a bejelentéssel érintett termék, valamint az értékesítési, forgalmazási terület megjelölése
szükséges.

kereskedőkön keresztül is értékesíthetik termékeiket – alapján a szóban forgó
kereskedő nem rendelkezik jelentős piaci erővel, ezért az, hogy különbséget tesz a
beszállítói között és az árukészletébe való bekerülésért díjat számít fel, nem minősül
jelentős piaci erővel való visszaélésnek.
Egy kereskedő egyoldalúan módosítja a beszállítójával kötött szerződést, ami
hátrányosan érinti a beszállítót. A piacon a beszállító számára egyéb értékesítési
lehetőségek is rendelkezésre állnak. Ez azért nem tekinthető jelentős piaci erővel való
visszaélésnek, mert a beszállító számára más alternatívák is rendelkezésére állnak
termékei értékesítésére. Mivel jelentős piaci erő nem valószínűsíthető, így az azzal
való visszaélés sem merülhet fel. A kedvezőtlen helyzetet elszenvedő vállalkozás
dönthet úgy, hogy felmondja a szerződést és mással köt szerződést.
Az adott piacon egyedüli kereskedő objektív külső körülményekre hivatkozva a
beszállító termékeire eső raktározási költség egy minimális részét áthárítja a
beszállítóra. A raktározási költség áthárítása ebben az esetben azért nem tekinthető
visszaélésszerű magatartásnak, mert csekély mértékű, és objektíven indokolható.
További információkat a jelentős piaci erővel való visszaélés megítéléséről a www.gvh.hu
címen találhat.

ŰRLAP FELTÉTELEZETT JELENTŐS PIACI ERŐVEL VALÓ VISSZAÉLÉS
BEJELENTÉSÉHEZ
Minden mező kitöltése kötelező, kivéve, ha ellentétes megjegyzés szerepel!
1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓ ADATOK
1.1. 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:
1.2. A bejelentést benyújtó törvényes képviselőjére A bejelentéshez csatolja a képviseleti jogát
igazoló okiratot, illetve meghatalmazását!5
vagy meghatalmazottjára vonatkozó adatok
A bejelentést a magam nevében nyújtom be.
A bejelentést más képviseletében nyújtom be. A képviselő / meghatalmazott adatai:
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
1.3. Kéri személyének, ill. annak a ténynek a titokban tartását, hogy bejelentéssel élt a GVH-nál?
Igen

Nem

1.4. Milyen viszonyban áll a bejelentettel?
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:
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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.

2. A BEJELENTETTRE VONATKOZÓ ADATOK
1.1. Azonosító adatok
Név [cégnév]:
Cím [székhely]:
1.2. Amennyiben a bejelentett vállalkozás valamely vállalkozáscsoport tagja, kérjük, nevezze meg
a vállalkozáscsoportot6 és nevezze meg a vállalkozáscsoport Ön által ismert többi tagját!
Nincs tudomásom róla, hogy a bejelentett egy vállalkozáscsoport tagja.
Tudomásom szerint a bejelentett egy vállalkozáscsoporthoz tartozik. A vállalkozáscsoport neve:
Tagjai:
1. Név [cégnév]:
Cím [székhely]:
2. Név [cégnév]:
Cím [székhely]:
3. Név [cégnév]:
Cím [székhely]:
1.3. Nevezze meg azon beszerzési szövetséget7, amelynek a bejelentett tagja!
Nincs tudomásom róla, hogy a bejelentett egy beszerzési szövetség tagja.
Tudomásom szerint a bejelentett egy beszerzési szövetség tagja. A szövetség neve:

1.4. Nevezze meg a bejelentett (bejelentettek) főtevékenységét valamint, hogy azt mely földrajzi
területen folytatja (folytatják)!
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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.
7
Kertv. 2. § 2. beszerzési szövetség: két vagy több vállalkozás által a beszerzési vagy értékesítési stratégiájuk
érvényesítésére, beszerzési vagy értékesítési tevékenységük részének vagy egészének végzésére, koordinálására
kötött megállapodás.

3. A SÉRELMEZETT MAGATARTÁS BEMUTATÁSA
Kérjük, mutassa be részletesen, hogy milyen magatartást/magatartásokat sérelmez, mi a bejelentés
benyújtásának az oka!
Ismertesse, hogy milyen, a bejelentett jogsértést alátámasztó dokumentumokról (pl. levelek, szerződések,
árlisták, más egyéb dokumentum) vagy információkról van tudomása! Kérjük, hogy a rendelkezésére álló
dokumentumok másolatát csatolja a bejelentéshez!
Fennáll Ön és a bejelentett(ek) között szerződéses jogviszony? Amennyiben igen, úgy csatolja a
bejelentettel (bejelentettekkel) kötött szerződéseinek másolatát.

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:

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)

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!

BEJELENTÉSBEN VAGY A CSATOLT IRATOKBAN ÜZLETI TITOKKÉNT KEZELNI KÉRT ADATOK,
INFORMÁCIÓK

5. A

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 titok8 voltára tekintettel az azokba való betekintés és azokról másolat- vagy
feljegyzéskészítés korlátozását9 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
A bejelentettel kötött szerződések másolata
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.

