3. számú melléklet:
Versenyjogi megfelelési
szabályzat
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1. §
A versenyjogi megfelelési szabályzat célja és hatálya

/1/ A versenyjogi megfelelési szabályzat („Szabályzat”) célja a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(Tpvt.) és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz.) 101. és
102. cikkében foglalt versenyjogi szabályok betartásának biztosítása és
ellenőrzése.
/2/ A Szabályzat hatálya a Szövetség tagjaira, tisztségviselőire,
munkavállalóira és testületeire (Közgyűlés, Elnökség, bizottságok), illetve
azok tagjaira (a szövetségi tagok képviselőire) terjed ki.

2. §
Felelősség

/1/ A Szövetség tagjai, tisztségviselői, munkavállalói, testületei és azok tagjai
a szövetségi tevékenységük során felelősek a versenyjogi szabályok
betartásáért, így különösen
a) kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely sérti Tpvt. és
az EUMSz. 101. és 102. cikkének előírásait;
b) a versenyszabályok betartása érdekében szükség esetén a 4. § szerint
egyeztetést folytatnak a Főtitkárral;
c) a szövetségi tevékenységükön kívüli kommunikációjukban kötelesek
tartózkodni minden olyan nyilatkozattól és kijelentéstől, amely azt a
benyomást keltheti, hogy a Szövetség jogsértést követ el.
3. §
A Szövetség compliance felelőse

/1/ A Szövetség Főtitkára a Szövetség versenyjogi compliance felelőse, aki
felel a Program szabályainak betartásáért és a jelen szabályzatban
megállapított versenyjogi compliance felelősi feladatok ellátásáért.
/2/ A Főtitkár folyamatosan ellenőrzi a Program működését. A Főtitkár
feladata különösen:
a) a Szövetség testületeinek (Elnökség, bizottságok) üléseire szóló
meghívók ellenőrzése a versenyjogilag érzékeny témák azonosítása
céljából;
b) a Szövetség testületi (elnökségi, bizottsági) üléseiről készített
jegyzőkönyvek ellenőrzése;
c) jelzi az Elnökségnek, ha a Szövetség Alapszabályának, SZMSZ-ének vagy
más szabályzatának módosítását versenyjogi szempontból véleményezni
szükséges;
d) a Szövetség tagja, tisztségviselője vagy testülete által felvetett,
versenyjogi kockázatot jelentő kérdésben állásfoglalás kialakítása (4. §
/4/ bek.);
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e) ad hoc vagy konkrét esetekhez kapcsolódó vizsgálat lefolytatása a
versenyjogi előírások betartásának ellenőrzése érdekében (5. §);
f) versenyjogi oktatás megszervezése;
g) a Szövetség versenyjogi megfelelési programjának átadása az új
Szövetégi tagok és tisztségviselők részére;
h) éves versenyjogi megfelelési beszámoló elkészítése és Elnökség elé
terjesztése.
/3/ A testületi ülésekre kiküldendő meghívók és az ülésekről készített
jegyzőkönyvek tervezetét a Főtitkárnak olyan időpontban kell megküldeni,
hogy kellő idő álljon rendelkezésre azok tartalmának ellenőrzésére a tagoknak
való kiküldés előtt.
/4/ Az Elnökség dönt arról, hogy a Szövetség Alapszabályának, SZMSZ-ének
vagy más szabályzatának módosítása során szükséges-e külső versenyjogi
tanácsadó véleményének beszerzése, amennyiben a Főtitkár jelzése alapján
a módosítás versenyjogi kérdéseket is érint.
/5/ A vizsgálatok lefolytatása és a versenyjogi állásfoglalással kapcsolatos
feladatok ellátása során a Szövetség tagjai, testületei és a szövetségi tagokat
képviselő személyek kötelesek együttműködni a Főtitkárral, így különösen
kötelesek az általa kért dokumentumokat átadni és a feladata ellátásához
szükséges információkat részére megadni.

4. §
Kötelező egyeztetés a compliance felelőssel

/1/ A 2. § /1/ bekezdésében megjelölt személyek és szervek kötelesek
bejelenteni a Főtitkárnak, ha gyanújuk merül fel arra vonatkozóan, hogy
a) a Szövetség, annak tagja, tisztségviselője, munkatársa, testülete vagy
testületének
tagja
szándékos
vagy
gondatlan
magatartásával
megsértette a versenyjogi szabályokat vagy jelen szabályzat előírásait;
b) a Szövetség vagy valamely testületének tagja, tisztségviselője vagy
munkavállalója
szövetségi kereteken kívüli tett nyilatkozata vagy
kijelentése azt a benyomást keltheti, hogy a Szövetség versenyjogi
jogsértést követett el.
/2/ A bejelentés
jogkövetkezmény.

megtétele

miatt

senkit

nem

érhet

hátrányos

/3/ A 2. § /1/ bekezdésében pontban megjelölt személyek és szervek
kötelesek egyeztetni a Főtitkárral minden olyan esetben, amikor
bizonytalanság merül fel a versenyjogi szabályok értelmezését vagy saját
tevékenységük jogszerűségét illetően.
/4/ A /3/ bekezdésben szabályozott megkeresésre a Főtitkár szóban vagy
írásban állásfoglalást ad ki. Amennyiben Főtitkár szerint az állásfoglalás
kialakításához külső versenyjogi tanácsadó igénybevétele szükséges,
előterjesztése alapján az Elnökség dönt a külső versenyjogi tanácsadó
megbízásának kérdésében.

5. §
Bejelentés

/1/ Ha a 4. § foglalt bejelentés vagy saját észlelés (pl. bizottsági ülésen
részvétel, testületi ülésről készült jegyzőkönv elolvasása) alapján a Főtitkár
feltételezi, hogy a Szövetség tevékenysége során versenyjogi szabálysértés
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történt, vagy jelen szabályzat rendelkezéseit nem tartották be, akkor erről
feljegyzéssel tájékoztatja az Elnökséget és szükség esetén egyidejűleg etikai
eljárás megindítását kezdeményezi az Etikai Bizottságnál.
/2/ Jogsértés alapos gyanúja esetén az Elnökség köteles a jogsértő
magatartás mielőbbi megszüntéséről gondoskodni és mindent megtenni a
jogsértés negatív következményeinek enyhítése, illetve további szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
/3/ Ha a feltételezett szabálysértés miatt etikai eljárás indul, az Etikai
Bizottság eljárására a Szövetség Etikai Szabályzatában foglalt rendelkezések
az irányadók azzal, hogy szankcióként a 6. §-ban meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazhatók.

6. §
A versenyjogi szabályok megsértésének következményei

/1/ A versenyjogi szabályok megsértése etikai vétség. Az etikai vétség
súlyától függően a szövetségi taggal, testületi taggal illetve a Szövetség
tisztségviselőjével és munkavállalójával szemben a következő szankciók
alkalmazhatók:
a) az Etikai Bizottság határozatában figyelmeztetést alkalmazhat;
b) ha az etikai vétséget a szövetségi tag, bizottsági vagy más testületi
ülésen résztvevő képviselője követi el, akkor az Etikai Bizottság a
szövetségi tagot vagy annak etikai vétséget elkövető képviselőjét
ideiglenesen kizárhatja a bizottságból;
c) a Közgyűlés az Elnökség vagy az Etikai Bizottság javaslatára kizárhatja
azt a szövetségi tagot, amely a szövetségi tevékenysége során
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegte az Etikai
Szabályzat II. fejezetének 3. pontjában foglalt tilalmat.

7. §
Versenyjogi oktatás

/1/ A Szövetség Elnökségének tagjai, bizottságainak vezetői, Főtitkára és
Titkárságának munkatársai munkájuk megkezdését követő 30 napon belül
kötelesek szóbeli versenyjogi oktatáson részt venni. Amennyiben a Szövetség
szervezési okok miatt nem tudja 30 napon belül biztosítani a szóbeli
versenyjogi oktatás megtartását, úgy a felsorolt személyek a soron következő
szóbeli versenyjogi oktatáson kötelesek részt venni azzal azonban, hogy
munkájuk megkezdését követő 30 napon belül kötelesek aláírásukkal
tanúsítani, hogy a Szövetség versenyjogi kézikönyvét, versenyjogi
megfelelési szabályzatát és a Szövetség részére készített írásbeli versenyjogi
oktatási anyagot megismerték.
/2/ A Szövetség tagjai a Szövetségbe való belépésükkor átveszik a Főtitkártól
a Szövetség versenyjogi kézikönyvét, versenyjogi megfelelési szabályzatát és
a Szövetség részére készített írásbeli versenyjogi oktatási anyagot. A
Szövetség tagjai nyilatkoznak arról, hogy ezeket az anyagokat megismerték,
illetve a szövetségi üléseken résztvevő képviselőik és alkalmazottaik számára
az anyagok megismerését kötelezővé teszik, és a versenyjogi megfelelési
szabályzat rendelkezéseit magukra nézve közelezőnek fogadják el.
/3/ Ha a versenyjogi szabályok változása miatt vagy a Szövetség
tevékenysége során felmerült kérdések alapján kiegészítő versenyjogi
oktatás megtartása válik szükségessé, a Főtitkár ezt jelzi az Elnökségnek. Az
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Elnökség dönt az oktatás formájáról és időpontjáról azzal, hogy az /1/
bekezdésben felsorolt személyek számára az oktatáson való részvétel
kötelező.
/4/ A versenyjogi okatatáson való részvételről nyilvántartást kell vezetni.

7. §
Éves versenyjogi beszámoló

/1/ A Főtitkár évente versenyjogi megfelelési beszámolót készít, amit a
Szövetség
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
költségvetési
beszámolóval és pénzügyi mérleggel együtt az Elnökség elé terjeszt.
/2/ A versenyjogi éves beszámoló a jelen szabályzattal összefüggésben
tárgyévben felmerült kérdésekről ad összegzést, illetve szükség esetén
javaslatot tartalmaz a versenyjogi megfelelési program fejlesztésére,
versenyjogi oktatás tartására vagy egyéb, a versenyjogi szabályoknak való
megfelelést biztosító intézkedés meghozatalára.
/3/ Az Elnökség a Főtitkár éves versenyjogi megfelelési beszámolóját a
Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés dönt a versenyjogi megfelelési beszámoló
elfogadásáról és a beszámoló alapján a szükséges intézkedések megtételéről.
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