Versenyjogi megfelelési kézikönyv és
szabályzat

Cél
A versenyjogi megfelelési program („Program”)
célja annak biztosítása, hogy a Magyar Lízing és
Finanszírozó Társaságok Szövetsége
(„Szövetség”) mindennapi tevékenysége során a
magyar és az európai versenyjogi előírásoknak
megfelelően járjon el. A Program célja a
versenyjogi szabálysértések megelőzésének
elősegítése, illetve világos szabályok kidolgozása
a versenyjogilag gyanús helyzetek észlelése és
jogsértés bekövetkezése esetére.

Jogszerű
tevékenység
azonosítása

A versenyjogi megfelelési program több elemből
áll. Annak kézikönyv része (ld. az 1. sz.
mellékletet) olyan gyakorlati tanácsokat fogalmaz
meg, amelyek segítségével a Szövetség, annak
tagjai, testületei és testületi tagjai, illetve
tisztségviselői és alkalmazottai azonosíthatják,
hogy a szövetségi tevékenység során mely
területeken különösen magas a versenyjogi
jogsértés elkövetésének lehetősége, milyen
szabályok betartására kell odafigyelni és milyen
esetekben érdemes további eligazítást kérni.

Versenyjogi
kockázat-felmérés

A Program eligazítást ad a tekintetben is, hogy
mit kell tenni akkor, ha a versenyhatóság
azonnali értesítés nélküli helyszíni szemlét (ún.
rajtaütést) tart a Szövetségénél (ld. a 2. sz.
mellékletet).
A Program részeként a Szövetség versenyjogi megfelelési szabályzatot
(„Szabályzat”) fogadott el a versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos eljárás
és felelősség pontos szabályainak rögzítése, illetve a versenyjogi oktatás
megfelelő biztosítása érdekében (ld. a 3. sz. mellékletet).

A versenyjogi szabályok betartása iránti elkötelezettség
A Szövetség a jelen nyilatkozat aláírásával deklarálja az európai és magyar
versenyjogi szabályok betartása iránti elkötelezettségét, mivel ezáltal
biztosítható, hogy a Szövetség a tisztességes verseny keretei között, a
fogyasztók érdekeit legteljesebb mértékben figyelembe véve járjon el
tagjainak képviselete során.
A Szövetség a Program és Szabályzat elfogadásával, valamint állandó
versenyjogi compliance felelős kijelölésével biztosítja azt, hogy megfelelő
anyagi és személyi erőforrások álljanak rendelkezésre a versenyjogi
jogsértések megelőzéséhez.

Versenyjogi szabályok betartásának kötelezettsége
A Szövetség kötelezőn előírja tagjai, munkavállalói, tisztségviselői és
testületeinek tagjai számára a Program és Szabályzat ismeretét és
megértését a versenyjogi szabályok betartásának biztosítása, illetve a
gyanús és bizonytalan esetek jelentése érdekében.
Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen, és ismerje meg a
legfontosabb versenyjogi szabályokat, mivel azok rendelkezéseit
maradéktalanul be kell tartania. Jelen Program csak általános áttekintést ad
a versenyjogi szabályokról, de nem tud választ adni minden kérdésre, ezért
ha kérdése van valamely szabállyal kapcsolatban, vagy bizonytalan abban,

Jogsértés
felismerése
és elkerülése

hogy szövetségi tevékenysége közben helyesen jár-e el, akkor forduljon a
versenyjogi compliance felelősnek kijelölt Főtitkárhoz.

A Program hatálya
A Program a Szövetségre, annak tagjaira, munkavállalóira, tisztségviselőire,
testületeire és testületeinak tagjaira egyaránt vonatkozik, mivel a
szövetségi keretekben kifejtett tevékenységért a Szövetség és a tagjai is
versenyjogi felelősséggel tartoznak.
A versenyjogi szabályok és a Szabályzat előírásainak megszegése etikai
eljárást von maga után, mely legsúlyosabb esetben akár a szövetségi tag
kizárásához vezethet.

Versenyjogi megfelelőségi nyilatkozat
Az 4. számú mellékletben foglalt megfelelőségi nyilatkozat
kitöltésével a Program hatálya alá tartozó szövetségi tagok és
személyek tanúsítják, hogy megismerték a Programot és a
Szabályzatot és szövetségi tevékenységük során betartják a
versenyjogi előírásokat és a Szabályzat rendelkezéseit.

Mit szabályoznak a versenyjoggal kapcsolatos jogszabályok?
Számos olyan jogszabály van, amely a tisztességes versennyel
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. A jelen Program
szempontjából versenyjogi szabályok alatt a következőket értjük:



a versenykorlátozó megállapodások tilalma;
erőfölénnyel való visszaélés tilalma.

A versenykorlátozó megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés
tilalmát az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés („EUMSz”) 101. és
102. cikke és valamennyi uniós tagállam saját versenyjogi törvénye is
tartalmazza. Magyarországon a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(„Versenytörvény”) 11. és 21. §-ai írják elő e tilalmakat.
Az EUMSz. és a Versenytörvény szabályai lényegében azonosak, így a
versenyjogi tilalmak köre is azonos mindkét jogszabály alapján. A két
jogszabály abban különbözik egymástól, hogy míg a Versenytörvény
a Magyarország területén tanúsított vagy Magyarországon hatást
kifejtő magatartásokra vonatkozik, az EUMSz. szabályait azokra a
magatartásokra kell alkalmazni, amik érinthetik a tagállamok közti
kereskedelmet.
A két jogszabály rendelkezéseit és a Szövetség által követendő
magatartást az 1. számú melléklet ismerteti részletesebben.

A törvények betartásának ellenőrzése
A versenyjogi szabályok betartását a versenyhatóságok ellenőrzik. A
Magyarország területén hatást kifejtő magatartások esetén fő
szabály szerint a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) jár el a
Versenytörvény és adott esetben párhuzamosan az EUMSz.
szabályainak alkalmazásával. Ha több tagállamot érint a kifogásolt
magatartás, akkor a GVH helyett az Európai Bizottság („Bizottság”)
közvetlenül is folytathat eljárást a Szövetség ellen az EUMSz. alapján.
A versenyhatósági eljárásban szélesek a versenyhivatalok vizsgálati
jogosítványai: előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást (úgynevezett
rajtaütést) tarthatnak (ld. erről bővebben a 2. számú mellékletet), papír
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alapú és elektronikus dokumentumokat foglalhatnak és másolhatnak le,
helyiségeket, tárgyakat vehetnek zár alá, ügyfél- és tanúmeghallgatást
tarthatnak, írásbeli nyilatkozattételre és dokumentumok szolgáltatására
hívhatják fel a vizsgált vállalkozásokat és harmadik személyeket, szakértőt
vehetnek igénybe eljárásaik során.

A versenyjogi szabályok megsértésének következményei
A versenyjogi szabályok megsértésének komoly következményei lehetnek a
Szövetségre és a szövetségi tagokra egyaránt.
A versenyjogi szabályok megsértése az alábbi következményeket vonhatja
maga után:


a versenyfelügyeleti eljárásban a Szövetség a tagvállalkozások előző
üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százalékáig terjedő
bírsággal sújtható;



ha a vele szemben kiszabott bírságot a Szövetség önként nem fizeti
meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, a versenyhivatal a
jogsértő döntés meghozatalában résztvevő szövetségi tagokat
egyetemlegesen kötelezheti a bírság megfizetésére
(mögöttes felelősség);



a Szövetség a jogsértéssel okozott károk megtérítésére
kötelezhető.

A versenyjogi jogsértés elkövetésének nemcsak anyagi vonzata
lehet. A jogsértés megállapításával járó negatív nyilvánosság
komoly reputációs kockázatot jelenthet a Szövetség számára.
Ha a jogsértés nem szövetségi döntés formájában valósul meg,
hanem a szövetség tagjai a szövetségi kereteket felhasználva
(pl. szövetségi ülésen) követnek el jogsértést, akkor nemcsak a
szövetségi tagok lesznek felelősek a jogsértés elkövetéséért,
hanem a Szövetség is. Ilyen esetben valamennyi jogsértő féllel
szemben önállóan kerülhet sor jogsértés megállapítására és
bírság kiszabására.

Versenyjogi oktatás
A Szövetség tisztában van vele, hogy a Program hatékonyságához az is
szükséges, hogy a versenyjogi kockázatoknak leginkább kitett
tisztségviselők, munkavállalók és testületi tagok megfelelő versenyjogi
képzésben részesüljenek.
A versenyjogi képzés szabályait a Szabályzat tartalmazza.

Compliance ellenőrzés, bejelentés
A Főtitkár a Szövetség compliance felelőseként folyamatosan ellenőrzi a
Szövetség tevékenységét, annak érdekében, hogy biztosítsa a
jogszabályi megfelelést és tevékenységéről évente beszámolót készít.
A Szövetség tagjai, tisztségviselői, munkavállalói és testületei a
Szabályzatban előírtaknak megfelelően kötelesek jelezni a Főtitkárnak,
ha versenyjogsértés gyanúja merül fel, illetve kötelesek egyeztetni a
Főtitkárral minden olyan esetben, amikor bizonytalanság merül fel a
versenyjogi szabályok értelmezését vagy saját tevékenységük
jogszerűségét illetően.
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A Főtitkár a versenyjogi előírások betartásának ellenőrzése érdekében ad
hoc vagy konkrét esetekhez kapcsolódó vizsgálatot folytathat le, kérdéses
versenyjogi esetekben pedig állásfoglalást ad ki.

Budapest, 2019. január 29.
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