Belső versenyjogi szabályzat
1. § Preambulum
1. POPAI Magyarország Egyesület a 2014. év november 20. napján hatályba lépett Alapszabály
III. fejezet 3. §-ban megfogalmazott tevékenységét az Alapszabály II. fejezet 2.§-ban
meghatározott célok elérése érdekében fejti ki.
2. Ennek megfelelően az Egyesület rendszeresen oktatásokat, továbbképzéseket és egyéb
rendezvényeket, információs és egyeztető fórumokat1 (továbbiakban ezek együttesen:
rendezvények) szervez az egyesületi tagok és egyéb résztvevők részvételével.
3. Az Egyesület elkötelezett, hogy szakmai tapasztalatok megosztása és információcseréje révén
támogassa tagjainak szakmai fejlődését.
4. Tekintettel arra, hogy
a) az információcserének van egy felső korlátja, ez pedig a mindenkor irányadó versenyjogi
szabályok betartásának kötelezettsége, továbbá arra, hogy
b) az Egyesületnek több olyan vállalkozás is a tagja, melyek ugyanazon a piacon
tevékenykednek és ezért potenciálisan vagy ténylegesen is versenytársak, valamint arra,
hogy
c) az Egyesület fel kíván lépni a tisztességtelen piaci magatartás ellen;
ezért az Egyesület közgyűlése a jelen belső versenyjogi szabályzatot hozta:

2. § Jelen szabályzat hatálya
1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a szabályzat hatályba lépése napján
egyesületi tagsággal rendelkező vállalkozásra, továbbá minden később csatlakozó egyesületi
tagra2.
2. Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és a következő módosításig vagy az
Egyesület megszűnése napjáig marad hatályban.
3. Jelen szabályzat tárgyi hatálya az egyesületi tagok közötti versenyjogi vonatkozású
kapcsolatokra és az Egyesület által szervezett rendezvényekre vonatkozik.

3.§ Rendelkező rész
I. Versenyjogi vonatkozások
1. Az Egyesületi tagok messzemenően betartani kötelesek az 1996. évi LVII. törvény és az EGK-t
létrehozó, az Európai Unió elsődleges jogforrásának tekinthető, 1957. március 25-én Rómában
aláírt nemzetközi szerződés (úgynevezett Római Szerződés) rendelkezéseit.
2. Az Egyesület kinyilvánítja, hogy minden egyesületi tag cselekedete és magatartása önálló, a
tag teljesen szabadon hozza meg egyéni üzleti döntéseit, melyért az Egyesület nem felelős.
Alapszabály II. fej. 2. §. 1. bek. d-f. pontok
Alapszabály V. fej. 6. §. 2. a) Az egyesület tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az egyesületi alapszabály
rendelkezéseit, továbbá a közgyűlés vagy az elnökség által jóváhagyott, az egyesület működésével kapcsolatos
egyéb szabályokat.
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3. Az Egyesületi tagok számára tilos
a) az egyesületi tagok egymás között létrejövő minden olyan hallgatólagos, vagy írásos
megállapodás létrehozása;
b) az egyesületi tagok egymás közötti közvetett, vagy közvetlen információcseréje;
c) az egyesületi tagok és nem egyesületi tagok közötti hallgatólagos, vagy írásos
megállapodás létrehozása és/vagy közvetett, vagy közvetlen információcseréje, továbbá
d) az egyesületi tagok egymás között összehangolt magatartása;
e) az egyesületi tagok magatartásának összehangolása nem egyesületi tagok magatartásával;
f) az egyesületi tag verseny szabadságát sértő magatartásának tanúsítása;
g) az egyesületi tag gazdasági erőfölényével való visszaélése;
amelynek célja vagy hatása a piaci verseny akadályozása, korlátozása vagy torzítása, vagy amely egyéb
más módon sérti a gazdasági verseny szabadságát.
4. Az Egyesület, a tagok érdekében, a fentebb meghatározott szabályokra vonatkozóan a
következő értelmező rendelkezéseket adja:
a) Írásos vagy hallgatólagos megállapodás kapcsán:
az egyesületi tagok egymás között, vagy az egyesületi tag(ok) és nem egyesületi tag(ok)
között létrejövő, írásba foglalt megállapodása, függetlenül annak formájától vagy
megnevezésétől, továbbá az írásos formát nem öltő „gentlemen’s agreement” -ek, szóbeli
megállapodások, valamint az egyik fél által szóban vagy írásban felvázolt megállapodástervezet vagy valamilyen magatartás hallgatólagos beleegyezése is törvényellenes lehet,
ha a további feltételek fennállnak.
b) az összehangolt magatartás kapcsán:
Abban az esetben is minősülhet egyesületi tag magatartása jogsértőnek, ha nincsen
illegális megállapodás, de az egyesületi tag és más egyesületi tag vagy nem egyesületi tag
párhuzamos cselekvése, azaz „összehangolt magatartása” jön létre akár akkor is, ha egy
ajánlást tartanak be a tagok, vagy az éppen csak befolyásolja viselkedésüket, és ha a
további feltételek (verseny akadályozása, korlátozása, torzítása, stb.) fennállnak. Azt a
védekezést, miszerint az egyesületi tagok kizárólag a külső versenykörnyezetre reagáltak,
vagy hogy párhuzamos magatartásuk csak véletlenszerű volt, objektív módon szükséges
igazolni és bizonyítani.
c) piaci verseny akadályozása, korlátozása, torzítása kapcsán:
Tipikus versenyt akadályozó, korlátozó és torzító (összehangolt) magatartásoknak és/vagy
megállapodásoknak minősül az árrögzítés, a piacfelosztás, a közös vállalatok alapítása, az
azonos ügyletek esetén eltérő feltételek biztosítása, az árukapcsolás.

d) verseny szabadságát sértő magatartás kapcsán:
A verseny szabadságát sérti különösen, de nem kizárólagosan bármilyen áregyeztetés,
kereskedelmileg érzékeny információk megosztása, a piac felosztása, az üzleti döntések
tisztességtelen befolyásolása, és minden olyan nem nyilvános információcsere (a
továbbiakban együttesen: üzletileg érzékeny információk), amely akár célját, akár hatását
tekintve, alkalmas a versenyjogilag tiltott magatartások tanúsítására.
I.

az áregyeztetés kapcsán:
Bármiféle megbeszélés, egyeztetés az egyesületi tagok vagy egyesületi tag és nem
egyesületi tag között (átadási vagy beszerzési) árakról, ármeghatározó
komponensekről, kedvezményekről, kereskedelmi kondíciókról, marzsokról,
költségekről, jövőbeni árpolitikákról vagy árváltoztatási időpontokról, promóciókról,
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szállítási kondíciókról, vevői kapcsolatok érzékeny adatairól vagy bármely más
kereskedelmileg érzékeny információról szigorúan tilos.
II.

kereskedelmileg érzékeny információk megosztása kapcsán:
az egyesületi tagoknak tudomásul kell venni azt, hogy ha egy bizonyos információ nem
hozzáférhető szabadon a nyílt piacon, akkor azt tilos megvitatni a versenytársakkal.
Ugyanakkor még a publikusan elérhető információ megosztása is jogsértőnek
minősülhet, amennyiben az információcsere üzleti érzékeny adatokra vonatkozik. A
tagok által megosztott információ sohasem vonatkozhat a már korábban hivatkozott
árazási, vevői és piaci adatokra. A tiltott információcsere néhány példája: a szállítások
részletei termékszintre vagy vevőre lebontva, a számlák bemutatása, a
kapacitáskihasználtság kimutatása. A kereskedelmileg érzékeny információk
megosztásának elkerülése érdekében, ha valaki legitim forrásból (pl. szakmai sajtó,
rendezvény, független harmadik fél, vevő, média, stb.) jut hozzá valamilyen
információhoz, akkor az információ forrását megtartani tanácsos, az eredet
bizonyítására.

III.

piacfelosztás kapcsán:
Az egyesületi tagok közötti vagy az egyesületi tag és nem egyesületi tag közötti
kommunikáció nem vezethet semmiféle megállapodáshoz vagy beleegyezéshez a piac
földrajzi, időbeli vagy más módon történő felosztását illetően, és nem vezethet
bojkotthoz, vagy egy üzleti partner kollektív visszautasításához. Egyesületi tagok
határozottan kerülni kötelesek tárgyalásaik során az olyan egyéb érzékeny témákat,
mint például a termelési volumenek, költségszámítási módszerek, és tervezett piaci
stratégiák.

IV.

az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása kapcsán:
Üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának minősül különösen egy termék vagy
szolgáltatás forgalmazási módjáról, fizetési feltételekről, kapcsolódó ajándékokról,
engedményekről, a nyerési esélyről, üzleti partnerről megtévesztésre alkalmas
tájékoztatást adni.

e) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kapcsán:
Tipikus gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül a szerződéskötés megtagadása,
a felfaló árazás, a diszkriminatív árak alkalmazása, a túlzott ár alkalmazása, a vásárlók
lekötése, az árukapcsolás.
5. Az Egyesület maga tartózkodik minden olyan döntéstől, szabálytól, amely alkalmas lehet arra,
hogy az egyesületi tagokat oly módon befolyásolja, hogy a befolyásból fakadó döntés a piaci
verseny akadályozza, korlátozza vagy torzítsa.
6. Az Egyesület megtesz minden tőle elvárhatót, hogy üzletileg érzékeny információk sem az
egyesületi tagok, sem az Egyesület szervezésben közreműködő partnerek, sem pedig az egyes
rendezvényekre meghívott vendégelőadók részéről kiadásra, ezáltal nyilvánosságra ne
kerüljenek.
7. Abban az esetben, ha bármelyik egyesületi tag bármikor aggályosnak tart egy gyakorlatot a
versenytörvény potenciális megsértése miatt, akkor erről azonnal értesíteni köteles az
Egyesület elnökségét.
8. Abban az esetben, ha bármelyik egyesületi tag tudomására jut, hogy egy másik egyesületi tag
a hivatkozott törvény vagy jelen szabályzat alapján tiltott tevékenységet végez vagy
magatartást mutat, köteles az Egyesület elnökségét erről értesíteni, és a tudomására jutott
minden információt az elnökség rendelkezésére bocsátani.
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9. Abban az esetben, ha az Egyesület elnökségének tudomására jut, hogy egyesületi tag
magatartásával vagy cselekedetével megvalósította a hivatkozott törvény vagy jelen szabályzat
alapján tiltott bármely tevékenységet vagy magatartást, úgy az Egyesület közgyűlése a V.
fejezet 7. § 3. pontjában meghatározott kizárási eljárást folytathat le.
10. Amennyiben a kizárási eljárás során bebizonyosodik az egyesületi tag jogsértése, a közgyűlés
a tagot - élve az Alapszabály V. fejezet 7. § 1. C pontjában foglaltakkal - az Egyesületből
kizárással rendeli büntetni, továbbá az Egyesület elnöke az illetékes szervekhez fordulni
köteles.
II. Rendezvénnyel kapcsolatos rendelkezések
1. Az Egyesület jogosult kijelölni az Egyesület által szervezett rendezvény határnapját és helyét,
továbbá témáját, valamint kizárólagos joga felkérni a nem egyesületi tagokat, ide értve a
közreműködő szervezeteket és társaságokat is a rendezvényre való részvételre.
2. Az Egyesület honlapján (www.popai.hu) teszi közzé a rendezvény időnapját, helyét, témáját és
a meghívottak neveit. Az Egyesület a hírlevelére feliratkozók számára hírlevelet küldhet ki,
amely a megjelölt információkat tartalmazhatja.
3. Az Egyesület az Alapszabályában foglaltak szerint gazdálkodik, ennek megfelelően a
rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket maga viseli.
4. Az Egyesület által szervezett rendezvényeket előzetesen kialakított és az egyesületi tagoknak
kiküldött napirend alapján kell lefolytatni, elégséges időt hagyva az egyesületi tagok
jogászainak a napirend előzetes ellenőrzésére, ha ez szükséges.
5. A rendezvényen az egyesületi tag részt vehet, de a jelen szabályzatban foglaltak szerint köteles
magatartása tanúsítására.
6. A rendezvényről közvetlenül az esemény után összefoglalót kell készíteni, melyet a belső jogi
ellenőrzés után az összes résztvevőnek el kell küldeni.
7. Amennyiben a rendezvényen elhangzottakról hangfelvétel készül, azt az Egyesület, mint
adatkezelő elektronikusan, maximum két hónapig tárolni köteles. A hangfelvételt az egyesület
nem adja ki, nem továbbítja, azt két hónapon keresztül zárt informatikai rendszerben őrzi,
majd e határidő elteltével megsemmisíti.
8. A rendezvényeken készülhet fotó vagy videó, amelyek célja kizárólag az adott rendezvény
megörökítése, illetve a soron következő promotálása. Erről a rendezvény résztvevőit az
Egyesület minden esetben a helyszínen tájékoztatja.
9. A rendezvény szervezői a rendezvényen résztvevő - nem egyesületi tagok - regisztrációjához
szükséges adatain kívül – úgymint NÉV, EMAILCÍM, TELEFONSZÁM – egyéb személyes adatokat
nem gyűjtenek. Az adatgyűjtés célja szakmai rendezvényszervezés, ennek körében a
résztvevőkkel való kapcsolattartás, és a résztvevők tájékoztatása a szükséges információkról,
valamint a további programokról. A regisztráció körében a személyes adatokat az Egyesület
kezeli.
10. A rendezvényre történő regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatkezelő
Egyesület kezelje, és azt továbbítsa. A személyes adatokat az adatkezelő addig tárolja, míg
annak törlését az érintett nem kéri. A törlés az Egyesület központi e-mail címén kérhető.
11. Az adatkezelő Egyesület az adatokat az érintett hozzájárulása alapján továbbíthatja a
rendezvényeken jelenlévő egyesületi tagok részére, ezzel is elősegítve a szakmai tapasztalatok
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áramlásának és cseréjének széleskörű megosztását. Egyéb okból az adatkezelő adatokat nem
továbbít.
12. Az adatkezelésre egyebekben az információs önrendelkezési jogról
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

és

az

4. § Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzat a Közgyűlés által történő elfogadás napján lépett hatályba.
2. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Alapszabály, továbbá
az 1996. évi LVII. törvény és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2015. október 1.
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