
Ecommerce Hungary Egyesület

Versenyjogi  Szabályzat

Az Ecommerce Hungary Egyesület alábbi versenyjogi szabályai az Egyesület

alapszabályában megfogalmazott előírások alapján készültek, és azokat az Egyesület

elnöksége 1./2022.06.13. számú határozatában hagyta jóvá. Jóváhagyás előtt az elnökség

felkérte az Egyesület tagozatainak vezetőit, hogy a szabályzat tartalmát tagjaikkal ismertessék

és véleményeztessék. Az elnökségi jóváhagyás e vélemények megismerése után történt. Az

Egyesület elvárja valamennyi régi és új tagjától, hogy a jelen irányelveket ismerjék és

egyesületi munkájukban azokhoz igazodjanak, azok szellemében cselekedjenek. A

szabályzatot az Egyesület a honlapján és hírlevelében teszi közzé, annak megismerésére és

elfogadására felhívja az új tagok, illetve tagjelöltek figyelmét is. Az alapszabályban található

versenyjogi irányelvek a következők:

Versenyjogi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

Az Egyesület elkötelezett az iránt, hogy mind szervei, vezető tisztségviselői, mind tagjai a
magyar és európai versenyjogi előírásoknak megfelelően járjanak el.

Az Egyesület Elnöksége a versenyjogi szabálysértések megelőzése és a versenyjogi
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében kidolgozza és közzéteszi Versenyjogi
Szabályzatát, amely gyakorlati iránymutatást tartalmaz szervei, vezető tisztségviselői, illetve
tagjai számára az Egyesület működésében való részvétel során követendő, versenyjognak
megfelelő magatartásformák terén.

Az Egyesület vezető tisztségviselői, illetve tagjai az Egyesület működésében való részvétel
során kötelesek a versenyjogi jogszabályok, illetve az Egyesület Versenyjogi Szabályzata
szerint eljárni.

1. Bevezetés

A versenyjogi megfelelőség célja a tisztességes verseny biztosítása. A versenyjogi szabályok

tiltják az olyan jellegű egyezségeket, megállapodásokat, kereskedelmi szövetségek által

hozott döntéseket, összehangolt magatartásokat, amelyek a versenyt korlátozzák. A

kereskedelmi szövetségekben, tekintettel arra, hogy versenytársak együttesen vannak jelen,

versenyjogi szabályok betartására különös hangsúlyt szükséges helyezni.
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Versenyjog ellenes magatartást még írásbeli megállapodás, vagy egy szimpla „kézfogás”

hiányában is meg lehet valósítani. Hallgatólagos egyetértés is elég lehet egy esetleges

versenyjogba ütköző magatartás megvalósulásához. Ideértendők azok az esetek is, amikor

bárki nyomásra cselekszik, vagy nyomást fejt ki, annak érdekében, hogy valamely szereplő

versenyjogba ütköző módon cselekedjen. Fontos hangsúlyozni, hogy puszta információ

cserével is meg lehet valósítani versenyjogba ütköző magatartást.

Amennyiben versenyjogi kérdés merül fel, versenyjogban jártas jogászt szükséges bevonni.

Fontos észben tartani, hogy a versenyjogi szabályozások hasonlók a világon, de nem

ugyanazok. Bármilyen konkrét kérdés merül fel, minden esetben helyi versenyjogi

szakértővel (a továbbiakban „versenyjogász”) szükséges konzultálni.

2. Általános alapelvek

A versenyjogi szabályok a kereskedelmi szövetségekre, vállalatokra, valamint mint más piaci

szereplőkre, azok csoportjaira egyaránt vonatkoznak. Az alábbiak a versenyjogi szabályok

legsúlyosabb megsértésének számítanak:

● árrögzítés;

● közbeszerzési csalás, ajánlattételekben való összejátszás;

● csoportos bojkott;

● vevők vagy a piac felosztása.

Tisztában kell lenni azzal, hogy bizonyos, az Egyesületen belüli tevékenységekben való

részvétel is megalapozhat versenyjogi felelősséget, amennyiben nem megfelelő szándékkal

vagy nem a jogszabályoknak megfelelően történnek meg. Ilyenek lehetnek többek között:

● megbeszélés egy találkozón;

● információcsere / adatgyűjtés;

● munkacsoportok és projektek;

● normák meghatározása és önszabályozás; valamint

● tagsági ügyek.
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3. Találkozók szervezésének versenyjogi szabályai

● A találkozót napirend alapján szükséges lefolytatni, amit még jóval az egyes

találkozók előtt meg kell küldeni a résztvevőknek.

● Minden találkozóról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a találkozót követően a lehető

legrövidebb időn belül meg kell küldeni a résztvevőknek. Bármilyen észrevételt vagy

kiegészítési igényt a jegyzőkönyv kézhezvételét követő két héten belül jelezni kell a

találkozó elnökének.

● Ha a találkozón versenyjogi vonatkozású kérdés merül fel, a napirendet és

jegyzőkönyvet a megküldés előtt lehetőség szerint versenyjogásszal kell ellenőriztetni.

● A találkozó minden résztvevőjének tisztában kell lennie a jelen szabályzat előírásaival.

Ha a találkozón új résztvevő van jelen, akkor a találkozót levezető elnöknek, vagy az

esetleg jelen lévő versenyjogásznak ismertetnie kell az új taggal a jelen iránymutatást.

● A versenyjogi nyilatkozat a napirend első pontjaként szerepeljen. Minden

megbeszélésnek, ha a versenyjogi nyilatkozat nincs megjelenítve a hivatalos meghívó,

illetve a napirendi pontok elején, a versenyjogi nyilatkozat felolvasásával kell

kezdődnie, amit a levezető elnöknek kell felolvasnia, és ennek megtörténtét a

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. (Az 1. sz. melléklet tartalmazza a versenyjogi

nyilatkozat szövegét.)

● Ha a találkozó bármely résztvevője hangot ad azon véleményének, hogy a

megbeszélés további folytatása versenyjogba ütköző cselekményeket idézhet elő, az

adott megbeszélését be kell fejezni, vagy fel kell függeszteni mindaddig, amíg a

kérdés nem tisztázódik. A helyzet tisztázása érdekében célszerű lehet versenyjogászt is

bevonni.

4. Tiltott témák

A találkozókon az Egyesület tagjai nem beszélhetnek vagy oszthatnak meg kereskedelmi

értelemben vett érzékeny témákat. A tiltott témák közé tartoznak többek között az alábbiak:

● árakra vonatkozó információk: nem csak az aktuális eladási és vételi árakra, hanem

hogy azok milyen elemekből állnak össze, vagy az árpolitikára, például költségekre,

kedvezményekre, promóciós és kereskedelmi feltételekre vonatkozó információk;

● árváltozások, illetve múltbéli, vagy jövőbéli kereskedelmi feltételek;

● kapacitások, költségek, termelési volumenek;
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● üzleti tevékenységekkel összefüggő tervek, befektetések, továbbá termék, marketing

és hirdetési stratégiák;

● beszerzési stratégiák, illetve pályázatkiírási vagy pályázaton való részvételre

vonatkozó tervek, illetve más kereskedelmi stratégiák;

● eladási mennyiségek és értékek, részesedési kvóták/arányok;

● piaci részesedések;

● szabadalmaztatott műszaki fejlesztések;

● fogyasztókkal vagy vásárlói szövetségekkel és beszállítókkal kötött egyedi

megállapodások, beleértve az éves tárgyalások állapotát és tartalmát;

● összehangolt piaci magatartás meghatározott vevőkkel, beszállítókkal stb. szemben

(bojkott, feketelista stb.)

Az Egyesület találkozóival egybekötött társasági események során ugyanazokat az

alapelveket kell követni, mint a program hivatalos részében.

5. Információk egyeztetése és terjesztése

● Mielőtt bármilyen információ megosztására kerülne sor, meg kell győződni arról, hogy

az információcsere célja jogszerű és az Egyesület legitim céljainak megvalósításához

kapcsolódik.

● A résztvevők semmilyen körülmények között sem vehetnek át, illetve fogadhatnak el

bizalmas vagy üzletileg érzékeny információt más tagoktól vagy tagokról.

● Néhány esetben az információt meg lehet osztani egy független harmadik fél

közreműködésével, aki az információkat összegyűjti, anonimizálja, aminek

következtében az egyes vállalati információk nem lesznek megismerhetők.

Ugyanakkor minden ilyen információmegosztás veszélyekkel járhat, ezért ajánlatos

versenyjogász bevonása a folyamatba.

6. Munkacsoportok, projektek

A versenyjog hatálya az Egyesület keretein belül létrehozott munkacsoportokra, projektekre is

kiterjed: e csoportoknak is be kell tartaniuk a vonatkozó szabályokat és irányelveket

találkozóik és egyéb kapcsolódó tevékenységeik során.
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Versenyjogásznak szükséges ellenőriznie minden munkacsoportot a munkacsoport

munkájának megkezdése előtt, továbbá minden pilot projektet azok elindulása előtt. A

munkacsoportok, projektcsapatok munkája során született eredményeket nem lehet

megküldeni a tagoknak versenyjogász ellenőrzése és jóváhagyása nélkül.

7. Az egyesületi tagságra vonatkozó szabályok

● Az Egyesületben való részvétel önkéntes. Senkit sem helyezhetnek nyomás alá vagy

büntethetnek meg azért, mert nem csatlakozik hozzá, nem vesz részt a munkájában;

● Az egyesület tagjai szabadon dönthetnek arról, hogy más kezdeményezésekben is részt

vesznek, az elvárható etikai normák betartása mellett;

● Az Egyesülethez való csatlakozás minden vállalat és más szervezet előtt

diszkrimináció mentesen nyitott;

● Az Egyesület tagjai nem korlátozhatók üzleti tevékenységükben. Minden tag szabadon

dönthet saját üzleti ügyeiben.

1.sz. Melléklet: versenyjogi figyelemfelhívási nyilatkozat

Az alábbi nyilatkozatot ajánlott minden találkozó kezdetén felolvasni, vagy a szövegét a

találkozó meghívójának (napirendi pontjainak) elején megjeleníteni annak céljából, hogy

minden résztvevőben tudatosuljanak a versenyjogi megfelelőséggel kapcsolatos elvárások. A

felolvasás a találkozót levezető elnök feladata; nyilatkozat elhangzását rögzíteni kell a

jegyzőkönyvben.

Versenyjogi nyilatkozat

„Az Ecommerce Hungary Egyesület, illetve annak tagjai nem kezdeményezhetnek olyan

megbeszélést, nem folytathatnak olyan tevékenységet, nem tanúsíthatnak olyan magatartást,

mely akár az Egyesület, akár annak tagjai részéről bármilyen versenyjogi szabály megsértését

eredményezhetik. A tagok többek között nem beszélhetnek meg, és nem oszthatnak meg

semmilyen üzletileg érzékeny információt, beleértve az árakra, marketingstartégiára és

reklámstratégiákra, költségekre és bevételekre, harmadik felekkel alkalmazott kereskedelmi

feltételekre (ideértve a beszerzési stratégiára, szállítási feltételekre, kereskedelmi feltételekre

vagy disztribúciós stratégiára) vonatkozó információkat.”
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