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2. oldal Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

A versenyszabályok betartása Európában a cégek 

felelőssége 

 

Az uniós versenyjogi szabályok minden 

vállalkozásra közvetlenül alkalmazandók 

 

 

 

 



3. oldal 

► Vállalkozásra kivetett bírságok 

► Magánszemélyekre kiszabott szankciók 

► Megállapodások semmissége & kártérítési kötelezettség lehetősége 

► Pályázatokból kizárás 

► Reputációs veszteség 

► Idő és energiaigényes vizsgálatok 

 

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

A meg nem felelés következményei 



4. oldal 

 

► NE rögzítsünk árakat vagy bármilyen üzleti feltételt 

► NE korlátozzuk a termelést, a piacokat, a fejlesztést vagy a beruházást 

► NE osszuk fel a piacokat vagy a beszerzési forrásokat 

► NE adjunk vagy várjunk el magánjellegű, személyre szabott 

információt (árakról, mennyiségekről vagy egyéb stratégiai területről) 

 

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

Mit ne tegyünk? 
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Slide title here 

Mit tegyünk? 
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► Versenyjogi megfelelési program és kultúra beültetése 

► Kockázatok felismerése és elfogadása, illetve annak megértése, hogy ezek mely 

üzleti folyamatokhoz és célokhoz kapcsolódnak 

► Etikai kódex, standardok lefektetése, melyek minden munkavállaló számára kötelező 

érvényűek üzletkötéskor 

► Megfelelő vezetői támogatás biztosítása. A vezetők személyes elköteleződése az 

etikus üzleti gyakorlatok mellett és a program aktív támogatása elengedhetetlen 

 

► Struktúra kialakítása és a források biztosítása 

► Jelentési útvonalak kialakítása, megfelelő munkavállaló/vezető kiválasztása (lehet 

egy ember, pl. pénzügyi ig., nem kell egy teljes szervezet!) 

► A cég felsővezetéséhez való hozzáférés biztosítása 

► Versenyjogi megfelelésben jártas szakember(ek) bevonása. Kell-e? Mikor? 

► Használjuk a szabadon/ingyen hozzáférhető forrásokat! 

 

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

Egy megfelelési program alapvető elemei I. 
 



7. oldal 

► Kockázatok azonosítása és értékelése 

► Ideális esetben az általános kockázatfelmérés része 

► Komprehenzív ajánlásokat ld: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO). www.coso.org 

► Kockázatok értékelése valószínűség és hatás mentén 

► Rendszeres folyamat/tevékenység (minimum évente) 

► Az azonosított kockázatok kezelésére, csökkentésére, kezelésére megfelelő 

kontrolok bevezetése 

► Tapasztalatok rendszerbe integrálása, „tanuló folyamat” létrehozása 

 

► „Know-how” kommunikálása, fenntartása 

► Szabályok, eljárásrendek kialakítása 

► Alkalmazottak oktatása 

 

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

Egy megfelelési program alapvető elemei II. 
 

http://www.coso.org/
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► Még informálisan se egyeztess versenytársakkal árakról, termelésről, 

vevőkről és piacokról törvényes indok nélkül. Mindig kérj jogi tanácsot, 

hogy egy eljárás törvényes-e. 

► A cég árairól, termeléséről, vevőiről és piacairól egyedül a cégnek 

szabad/kell döntenie 

► Versenytársakkal ne egyeztesd, azokat ne informáld, hogy 

► melyek a cég jelenlegi vagy jövőbeni vásárlói, szállítói, szerződéses partnerei 

► a cég mely piacokra (kinek) és milyen feltételek mellett értékesít vagy szeretne 

értékesíteni 

► Szakmai szövetségi ülést hagyd ott, ha szenzitív téma merül fel. 

Bizonyosodj meg róla, hogy távozásodat észrevették és feljegyezték 

► Értesítsd a céget, ha tudomásod van versenykorlátozó magatartásról. 

Konzultálj ha bizonytalan vagy.  

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 

Egy példa- nemzetközi energiacég etikai kódexéből 
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Néhány elérhető forrás 

► Gazdasági Versenyhivatal honlapja 

(http://gvh.hu/megfeleles) 

 

► The ICC Antitrust Compliance Toolkit 

(http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-

Rules/Document-centre/2013/ICC-Antitrust-

Compliance-Toolkit/) 

 

► A megfelelés jelentősége (Compliance matters – EU 

Commission) 

(http://gvh.hu/data/cms1029783/megfeleles_jelentoseg

e_almunia_eu_honlapjarol_2012.pdf) 

 

► Promoting compliance with competition law 

(http://www.oecd.org/regreform/sectors/48849071.pdf) 

Praktikus tanácsok a megfeleléshez 
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Kérdések & válaszok 

Korrupcióellenes belső ellenőrzés 
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