VERSENYJOGI SZABÁLYZAT
MINTA
1. Általános rendelkezések
Vállalatunk támogatja a tisztességes és nyílt versenyt, egyúttal ellenzi a versenyjog
bárminemű megsértését. Meggyőződésünk, hogy a verseny a hatékony üzleti
működés legfőbb ösztönzője, mivel elősegíti az innovációt és biztosítja az ügyfelek
számára a legjobb választás lehetőségét. A versenyjog tiltja a versenyellenes
megállapodásokat, gyakorlatokat és magatartást, mint például a versenytársak közti
összejátszást vagy a piaci erőfölénnyel való visszaélést, mivel ezek magasabb árakat
vagy alacsonyabb termelékenységet eredményezhetnek, egyúttal visszafogják az
innovációt és a technológiai fejlődést. A fentiek alapján vállalatunk elkötelezett a
hatékony verseny biztosítása és a versenyjog bárminemű megsértésének elkerülése
iránt.
Vállalatunk és dolgozói, képviselőink, megbízottaink és üzleti partnereink nem
vehetnek részt törvénytelen gyakorlatokban. A versenyjog hatálya alá tartozó üzleti
tranzakciók során tartózkodunk a tisztességtelen eljárásoktól, amelyek hátrányosan
érintenék versenytársainkat vagy más piaci szereplőket.
A versenyjogi megfelelés érdekében biztosítani kell, hogy vállalatunk tevékenységét
a versenytársaitól függetlenül végezze. Tudjuk és tiszteletben tartjuk, hogy független
vállalatok között szigorúan tilos minden olyan megállapodás (legyen az szóbeli vagy
írásos) vagy összehangolt magatartás (”kimondatlan” megállapodás), amely a
verseny korlátozására irányul vagy azt eredményezi.
A fentiek ellenére a versenyjogi szabályok nem zárják ki a versenytársakkal való
kapcsolattartást, azonban az ilyen jellegű kapcsolatok alapos előzetes vizsgálatot
igényelnek a versenyjogi megfelelés biztosítása érdekében. Társaságunk vállalja,
hogy körültekintően jár el a versenytársakkal való kapcsolatai során.
Annak megállapításához, hogy egy adott interakció
releváns-e, az alábbiakat szükséges mérlegelni:

versenyjogi

szempontból

- CÉL:
Mi
az
adott
interakció
célja?
A
versenytárssal
való
találkozónak/együttműködésnek van törvényes indoka?
 A versenytársakkal folytatott bárminemű együttműködésnek világos
és törvényes célja kell, hogy legyen!
- TARTALOM: Az adott magatartás Üzleti körökben általánosnak tekinthető?
Megosztunk stratégiai információkat a
versenytárssal?
A
megadott
információból a versenytársunk kitalálhatja stratégiai megfontolásainkat?
 Soha ne közöljünk versenytárssal üzletileg érzékeny információkat,
különös tekintettel az üzleti stratégiára!
2. Versenytársakkal való megállapodások
Vállalatunk nem engedélyez semmilyen, versenytárssal kötött megállapodást, kivéve,
ha a megállapodás versenyjogi szempontból való vizsgálata azt állapította meg, hogy
a megállapodás összhangban van a versenyjogi előírásokkal, továbbá azt a társaság
felsővezetése is támogatta. E szabály megsértése súlyos következményekkel járhat
az egyén (munkajogi következmény) és a vállalat (kártérítési kötelezettség, bírság, jó
hírnév elvesztése) számára egyaránt.
3. Információk megosztása
Versenytársak között tilos üzletileg érzékeny vagy bizalmas információk közvetlen
vagy közvetett (harmadik feleken keresztül történő) megosztása, ideértve az
árazásra, költségstruktúrára, értékesítési mennyiségekre, engedményekre vagy
kedvezményekre, egyéb kereskedelmi feltételekre vonatkozó tájékoztatást, valamint
mindazon információkat, amelyek az egyes ügyfelekre és/vagy beszállítókra

vonatkoznak és üzleti szempontból érzékenyek, illetve amelyek az üzleti stratégiához
kapcsolódnak. Versenyjogi szempontból az is aggályos lehet, ha egy vállalat
egyoldalúan közzétesz stratégiai információt (például nyilvános bejelentést tesz azzal
a céllal, hogy jelzést adjon versenytársainak várható piaci magatartásáról).
A munkatársak kötelesek mérlegelni a fentieket, mielőtt bármilyen, nyilvánosan nem
elérhető információt megosztanának versenytárssal. Ha felmerül bármilyen aggály az
információ érzékeny jellegét illetően, a felsővezetéshez kell fordulni.

