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1. Kik vagyunk és mit csinálunk?

2. Miért fontos nekünk a versenyjog és a megfelelés?

3. Hogyan működtetjük a megfelelési programunkat?

Fő témák



Kik vagyunk?



 Küldetés:
 Hazai FMCG-szektor szakmai érdekképviselete 1995 óta

 Tagságok:
 Európai Márkaszövetség (350 Mrd  forgalom)€
 Hirdetői Világszövetség (globális reklámköltések 90%-a)

 Cél:
 Olyan üzleti és szabályozási környezet kialakítása, melyben a cégek közti 

kemény, de tisztességes verseny  egyszerre ösztönzi az innovációt és a 
fenntarthatóságot, ezáltal teremtve maximális értéket a jelen és a jövő 
fogyasztóinak egyaránt.

 Eszközök:
 Konstruktív szakmai párbeszéd szakpolitikával
 Win-win stratégia kialakítása kereskedelemmel
 Tisztességes bánásmód fogyasztókkal

Mit csinálunk?



Kapcsolatrendszer



15. Jubileumi Közgyűlés



Szabad, de felelős reklámozás



Erős márkák, erős Magyarország



Erős márkák, erős Magyarország



 Összes eddigi beruházás: 680 Mrd Ft
 Éves árbevétel:  1 793 Mrd Ft
 Éves adó és járulékfizetés: 452 Mrd Ft
 Összes termelési hely:     98 db
 Közvetlen alkalmazott:   22 869 fő
 Hazai beszállító partner:   29 308 db
 Hazai éves beszerzési érték:  471 Mrd Ft
 Felelősségvállalási program:   Tagok 73%-a

Erős márkák, erős Magyarország



Befektetések



Árbevétel



Adófizetés



Munkahelyek



Hazai beszállítók



Hazai megrendelések



 Márka és márkaépítés (pl. kizárólagos disztribúció, piaci 
belépés)

 Fogyasztóvédelem, gazdasági reklámtevékenység
 Szállító – kereskedő kapcsolatrendszer

 Aszimmetrikus pozíció
 Jelentős vevői erő / gazdasági erőfölény
 Gazdasági függés, kiszolgáltatottság
 Kereskedő ‘kettős ügynök’ szerepe, egyszerre partner és 

versenytárs
 Kereskedelmi márkák vs gyártói márkák
 Járadékszedés, kereskedelmi kondíciók
 Veszteséges viszonteladás / beszerzési ár alatti értékesítés
 Politikai és szakpolitikai kontextus

Az FMCG és a versenyjog sajátos témái



 'Must have' kategória; nem kérdés, hogy mindenkinek legyen 
ilyen

 Tevékenység átvilágítása, interjú (10-12 munkaóra)
 Versenyjogi program (5-6 oldal)

– Hatályos joganyag, hivatkozások, következtetések
– ‘Mit szabad és mit nem szabad tenni?’

 Megbeszélési irányelvek (2 oldal)
– Versenyjogi program ‘zanza’
– ‘Miről szabad és miről nem szabad beszélni?’

 Tagvállalati nyilatkozat (1 oldal)
 Versenyjogi program ismerete, alkalmazása
 ‘Dawn raid manual’ (2 oldal) 

Versenyjogi megfelelési program - elmélet



 Teljes átláthatóság (‘átlát’ | ‘hatóság’)
 Írásbeliség, önkéntesség, előzetes napirend, belső – külső jogász 

minden egyes megbeszélésen, utólagos jegyzőkönyv
 Tilos magatartások

 Megállapodások, társulási döntések (pl. belső szabályzatok, 
kötelező döntések, ajánlások), összehangolt magatartás 
hallgatólagos beleegyezés, ‘gentlemens agreement’, kollúzió, 
‘párhuzamos cselekvés’, bojkott, stb.

 Tilos témák
 Árinformációk, promóciók, volumenek, kereskedelmi 

szerződések, üzleti tervek, beszállítói / vevői információk, piaci 
részesedések, kereskedelmi kondíciók, marzsok, kedvezmények, 
stb.

Versenyjogi megfelelési program - gyakorlat



 Szabályozási lobbik
 Jogszabályok kezdeményezése, véleményezése, alakítása (pl. Kertv., 

Tfmtv.)

 Jogszabályok értelmezése, alkalmazása
 Hatósági állásfoglalás generálása, hatósági intervenció kérése, tagság 

utólagos tájékoztatása

 Jogszabályok betartatása
 Szövetségi intervenció, figyelemfelhívó levél, ügyvédi felszólítás
 Önszabályozás, társzabályozás, panaszeljárási fórumok
 Hatósági bejelentés, panasz
 Nyilvánosság ereje

 Pozitív példák, legjobb gyakorlatok propagálása
 Önkéntes vállalási rendszerek, iparági magatartási kódexek (pl. Supply 

Chain Initiative)

‘Jó, jó – de akkor egyáltalán mit lehet csinálni?!’



Példák: önszabályozás megoldások 1.



Példák: önszabályozási megoldások 2.



Példák: önszabályozási megoldások 3.



1. Legyen megfelelési programunk.

2. Tartsuk is be.

3. Beszéljünk erről minél többet, minél szélesebb 
körben.

Konklúziók
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