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MIT JELENT A COMPLIANCE – MEGFELELÉS?

Compliance szó eredete: „to comply with” – megfelelni

Azon szabályok és eljárások összessége, melyek meghatározzák, hogy az Euromedic Csoport munkavállalói hogyan

végezzék a munkájukat annak érdekében, hogy munkavégzésük, és ezáltal a cég tevékenysége megfeleljen a

- jogszabályoknak,

- szakmai és iparági követelményeknek,

- minősítési és minőségbiztosítási követelményeknek,

- belső szabályzatoknak és az etikai kódexnek,

- üzleti viselkedési, magatartási normáknak,

- átláthatóság követelményének.

Fontos az egyén felelősségvállalása!
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MIÉRT FONTOS A COMPLIANCE – MEGFELELÉS?
EMLÉKEZTETŐ 

„Ha úgy gondolod, hogy a Megfelelés drága, próbáld ki a Nem-megfelelést.”

Paul McNulty az Egyesült Államok korábbi igazságügyi miniszter-helyettese

Cél: versenyképesség megőrzése, piaci elvárásokhoz való alkalmazkodás,

hátrányos jogkövetkezmények megelőzése, elkötelezettség erősítése.

Szolgálja 

• az Euromedic Csoport, 

• a Vezető tisztségviselők és 

• a Munkavállalók 

érdekeit. 
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COMPLIANCE – MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA
EMLÉKEZTETŐ

Az Euromedic Csoport betartja a jogszabályi előírásokat, a szakmai és iparági

követelményeket, elkötelezett a minősítési és minőségbiztosítási követelményeknek való

megfelelés mellett, támogatja a tisztességes piaci magatartást és a korlátozás- és

torzításmentes versenyt, védi munkavállalói érdekeit és tisztességesen és átláthatóan

folytatja üzleti tevékenységét.

• Folyamatosan fejlesztjük a Compliance rendszert és tudástárat.

• Oktatással és információ-nyújtással nyújtunk segítséget abban, hogy a munkatársak ismerjék

és betartsák a jogi és viselkedési normákat, a megfelelést ellenőrizzük.

• Az előírások és elvárások megsértése esetén jogkövetkezményeket alkalmazunk

(munkaviszony megszüntetése, üzleti kapcsolat megszakítása, kártérítési igény érvényesítése).
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COMPLIANCE – MEGFELELÉS ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX
EMLÉKEZTETŐ

Az Euromedic Csoport a belső elvárásoknak való megfelelés, a vállalati filozófia és

megfelelő viselkedés érvényre juttatása érdekében viselkedési szabályokat

fogadott el, és tett közzé, melyek a Magatartási Kódexben kerültek

összefoglalásra.

• A Magatartási Kódex rendelkezik többek között a

• a belső és külső kapcsolatok tisztességességéről,

• az összeférhetetlenségről és titoktartási kötelezettségről,

• a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás tilalmáról,

• a korrupció elutasításáról és a korrupcióellenes szabályokról.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Versenyjogi szabályozás célja:

biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. 

A versenyjogi rendelkezések 

• tiltják a tisztességes verseny követelményeibe ütköző, illetve a gazdasági versenyt korlátozó piaci 

magatartást, valamint 

• megakadályozzák a vállalkozásoknak a versenyre hátrányos összefonódását.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Az Euromedic Csoportnak és a munkavállalóknak meg kell felelnie a 

főbb versenyjogi szabályoknak is: 

• tisztességtelen verseny tilalma,

• üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma,

• gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (kartell) tilalma,

• gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma,

• vállalkozások összefonódásának ellenőrzése,

• (állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozás).
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VERSENYJOGI COMPLIANCE – MIÉRT FONTOS?

• a versenyhatóság bírsága a vállalkozáscsoport előző évi 

nettó árbevételének 10%-áig terjedhet,

• a versenykorlátozó megállapodások semmisek,

• a versenykorlátozó magatartás kapcsán kárt szenvedő 

harmadik felek kártérítési igénnyel léphetnek fel,

• negatív PR, reputációs károk.
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A versenyjogi megfelelés kulcsfontosságú az Euromedic Csoport számára, 

a következőkre tekintettel: 



VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Tisztességtelen verseny tilalma (Tpvt. 2-7.§§)

• Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – az üzletfelek (megrendelők, vevők), illetve a versenytársak törvényes

érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni.

• Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén

egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni.

• Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat felbontását

vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

• Tilos valamely terméket vagy szolgáltatást olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel

előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak

termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

• Tilos a tisztességtelen összehasonlító reklám (versenytársra hátrányos vagy jóhírnevéből előny kovácsoló).

• Tilos a versenyeztetés - így különösen a versenytárgyalás, a pályáztatás - tisztaságát bármilyen módon megsérteni.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma (Tpvt. 8-10.§§)

• Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni.

• Tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása, így különösen olyan

körülmények teremtése, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval

vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását, ha ez befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges

üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás (kartell) tilalma (Tpvt. 11-20.§§)

• Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társulása döntése,

amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt

ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre.

Ez a tilalom vonatkozik különösen:

• a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározására;

• az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására;

• a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozására, valamint az üzletfelek

meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárására;

• a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására;

• a piacra lépés akadályozására;

• arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan árak, fizetési

határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt

okoznak a versenyben;

• a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos

szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Versenyt korlátozó megállapodások fajtái (üzleti viszony alapján)

(1) Vertikális megállapodások - például fogyasztói ármeghatározás, online értékesítés

korlátozása, differenciált és diszkriminatív mennyiségi kedvezményrendszer alkalmazása.

(2) Horizontális megállapodások - például árszint rögzítése, áremelés, piacfelosztás, 

beszállítói vagy viszonteladói bojkott, pályázatokon, közbeszerzésen való összejátszás.

Vállalkozáscsoporton belüli (egymástól nem független vállalkozások közötti)

jogviszonyok nem esnek a versenyjog hatókörébe.
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Versenytárs

Gyártó v. 

beszállító

Vevő v. 

megrendelő

Vizsgált 

cég

Vizsgált 

cég



VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Mi minősül versenykorlátozásnak (megjelenés alapján)

• Versenykorlátozás lehet tevőleges és nem tevőleges, megállapodás, vagy csak összehangolt

magatartás. Magatartás összehangolása például ha információátadásra kerül sor, és egymás

adatait vagy terveit ismerve a felek számításba vehetik a kapott információkat piaci

magatartásuk meghatározása során.

• Nincs jelentősége annak, hogy szándékukban állt-e a verseny korlátozása, vagy van-e más,

jogszerű céljuk is, lényeg a versenykorlátozó cél vagy hatás.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE – MEGFELELÉS
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Formális megállapodás: akarategység vagy közös elhatározás, tehát legalább két vállalkozás között kötött 

szerződés, amely kötelező erejű és jogilag kikényszeríthető. 

Informális megállapodás, ún. gentlemen's agreement: bármilyen megállapodás tekintet nélkül arra, hogy az a polgári 

jog szerint szerződésnek minősül-e vagy sem, hogy jogilag kötelező erejű vagy sem, kikényszeríthető vagy sem, és tekintet 

nélkül arra is, hogy írásos vagy szóbeli formát ölt-e, vagy ráutaló magatartással kötik meg azt a felek.

Összehangolt magatartás: vállalkozások közötti koordináció, amely tudatosan helyettesíti a verseny bizonytalanságait és 

kockázatát együttműködéssel, de a megállapodás szintjét nem éri el.

Tudatos párhuzamos magatartás: a vállalkozások mindegyikének önálló, autonóm döntésén alapuló magatartás, amely a 

felek közötti bármilyen egyeztetés nélkül jön létre. 

Mi minősül megállapodásnak és összehangolt magatartásnak



VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE – MEGFELELÉS

Cél szerinti jogsértések

Bizonyos típusú megállapodások nyilvánvalóan, természetüknél fogva versenyjogsértők: árrögzítés,

piacfelosztás, viszonteladói ár rögzítése (RPM)

Nincs szükség semmilyen hatás bizonyítására!

Jogsértések potenciális vagy tényleges hatással

Amennyiben a jogsértés nem kőkemény (hardcore) cél szerinti jogsértés, ettől függetlenül

versenyjogsértő lehet a hatása miatt, még akkor is, ha csak potenciális hatásról van szó.
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Nincs hatása a magatartásnak? Ettől függetlenül lehet jogsértő!



VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE – MEGFELELÉS

Versenytársakkal történő együttműködés I.

Versenytársakkal történő együttműködés, pl. közös kutatás-fejlesztés, közös beszerzés, közös

értékesítés, stb. csak nagyon kivételes esetekben lehetséges!

Versenytársakkal történő együttműködés nem versenyző termékek közös szállítóiként: az

együttműködést szigorúan a projekthez szükséges mértékre kell korlátozni.

A versenytársakkal történő együttműködés mindig szenzitív jogi kérdés – kizárólag a 

Megfelelési Tisztviselővel történő előzetes egyeztetést követően engedélyezett!
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE – MEGFELELÉS

Versenytársakkal történő együttműködés II.

Érzékeny és bizalmas (a piaci verseny tekintetében releváns) információ cseréje szigorúan tilos! Attól függetlenül tilos,

hogy az információcserére munkavégzés közben vagy társadalmi esemény során kerül sor!

Akkor is jogsértő az információcsere, ha

- nincs konkrét megállapodás

- egyszeri, egyirányú és nem kért információközlésről van szó

- az információt nem versenytárstól, hanem más harmadik féltől kapjuk (pl. beszállító, vevő, szakmai érdekképviselet, stb.)

Az információcsere piaci magatartásra gyakorolt hatása vélelmezett, nem szükséges a jogsértés megállapításához, hogy

bármilyen piaci hatása legyen!

Ilyen információcsere által az egyébként jogszerű párhuzamos magatartás átfordul jogsértő versenykorlátozó

megállapodásba vagy összehangolt magatartásba.

Amennyiben jogsértő vagy jogsértőnek vélt információt osztanak meg Önnel, aktívan, 

kifejezetten és bizonyíthatóan határolódjon el fogadásától és kérje meg a másik felet, hogy 

tartózkodjon az ilyen magatartástól!
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE – MEGFELELÉS

Részvétel szakmai érdekképviseletekben

Ellenőrizze a napirendet a találkozó előtt, ha érzékeny témát vél felfedezni, lépjen kapcsolatba a

megfelelési tisztviselővel.

Legyen óvatos, amikor a versenytársakkal beszélget a találkozón, azelőtt vagy azután, társadalmi

eseményeken: KERÜLJE AZ ÉRZÉKENY (A PIACI VERSENY SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS) TÉMÁKAT!

Készítsen jegyzeteket a találkozó dokumentálása céljából.

Amennyiben jogsértő vagy jogsértőnek tűnő témák kerülnek szóba, aktívan és kifejezetten utasítsa el

azok megvitatását, és kérje ennek jegyzőkönyvbe vételét. Ha ennek ellenére folytatódik a téma

megbeszélése, hagyja el a találkozót és kérje ennek jegyzőkönyvezését.

Ellenőrizze a kézhez kapott jegyzőkönyvet, hogy teljes-e és pontos-e, szükség esetén kérje

kiegészítését vagy kijavítását.

Bármilyen kétség esetén konzultáljon a Megfelelési Tisztviselővel!
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Példák: helyes és helytelen magatartások
(forrás: www.megfeleles.hu - a weboldalt a Gazdasági Versenyhivatal

versenykultúra központja üzemelteti.)
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Ami megfelel Ami nem felel meg

Régmúlt (jellemzően több éves), nem stratégiai, aggregált

(nem az adott vállalatra vonatkozó egyedi) adatok

megosztása versenytársakkal.

Stratégiai, különösen a jövőre vonatkozó információk (pl.

tervezett árazás, tervezett stratégiai lépések, stb.)

megosztása versenytársakkal, versenytársak között.

Versenytársak közötti szakmai találkozó, ahol egy új

jogszabály értelmezésére kerül sor.

Versenytársak közötti szakmai találkozó, ahol egy új

jogszabály kapcsán követendő jövőbeli magatartásokról,

stratégiákról egyeztetnek a felek.

Kis piaci részesedésű vállalkozás részéről ajánlott

fogyasztói árak közzététele, amelyeket a viszonteladók

nem kötelesek alkalmazni, és a vállalkozás semmilyen

módon nem kényszeríti ki őket.

Viszonteladók számára kötelezően alkalmazandó

fogyasztói árak vagy minimum árak meghatározása és

előírása, vagy ajánlott fogyasztói árak alkalmazásának

kikényszerítése.

http://www.megfeleles.hu/


VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma (Tpvt. 21-22.§§)

• Tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni.

Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől

nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben

tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

Jellemzően magas piaci részesedés esetén áll fenn (általában legalább 30% felett, 50% esetén már

vélelmezhető)

Egyéb vizsgálandó tényezők a gazdasági erőfölény fennállása tekintetében:

- Piacra lépés korlátai,

- Versenytársak,

- Vevői erő.

Az erőfölény többlet-felelősséget jelent, speciális szabályoknak kell eleget tenni az erőfölényes vállalkozásoknak: így speciális

szabályok vonatkoznak pl. az árazásra, a szerződéskötésre, kedvezmények alkalmazására.

20



VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Vállalkozások összefonódásának ellenőrzése (Tpvt. 23-32.§§)

• A vállalkozások összefonódását a Gazdasági Versenyhivatalnak be kell jelenteni, ha valamennyi

érintett vállalkozáscsoport, valamint az érintett vállalkozáscsoportok tagjai és más vállalkozások által

közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenötmilliárd

forintot meghaladja, és az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan

vállalkozáscsoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai és más

vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző évi nettó árbevételével együtt egymilliárd

forint felett van.

• A Gazdasági Versenyhivatal megtiltja az összefonódást, ha az jelentős mértékben csökkenti a versenyt

az érintett piacon, különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként.
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VERSENYJOG ÉS COMPLIANCE - MEGFELELÉS

Közbeszerzés

A versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban –

nemcsak cél szerinti versenykorlátozó magatartás, hanem bűncselekmény is!

• Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy

zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak, díjak, egyéb szerződéses

feltételek rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más

összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntett miatt egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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Közbeszerzés

A verseny tisztaságát sértő összeférhetetlenség kizáráshoz vezethet! 

• Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az

összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

• Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,

alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, illetve az

a szervezet, amelynek vezető tisztségviselőjét, tulajdonosát, ezen személyekkel közös háztartásban élő

hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe

bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(A törvény ez alól kivételeket állapít meg, ilyen például a közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a

közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében kért tájékoztatás, ha az ajánlatkérő nem közölt az összes ajánlattevő

vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.)
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Közbeszerzés

Kizáró okok a közbeszerzési eljárásban

• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben bizonyos törvényi feltételek

fennállnak.

• A kizáró okok közül versenyjogi megfelelés szempontjából kiemelendők a következők:

• versenyt korlátozó megállapodást kötött közbeszerzési és koncessziós eljárásban és emiatt bűntetőjogi

felelősségét megállapították,

• közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltották,

• összeférhetetlenségéből, illetve az eljárás előkészítésébe való bevonásából eredő versenytorzulást nem

lehet más módon orvosolni,

• A megelőző három évben hozott, Tpvt. 11. §-a vagy EUMSZ 101. cikke szerinti (gazdasági versenyt

korlátozó megállapodás) végleges versenyhatósági határozatban vagy jogerős bírósági határozatban

megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy az ajánlatkérő bizonyítja, hogy

ilyen jogsértést követett el az adott közbeszerzési eljárásban.
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Mire figyeljünk a gyakorlatban?

• Tilos az egymással közbeszerzési pályázaton versenyben lévő vállalkozások közötti

kapcsolatfelvétel, ha az nem konzorcium létrehozását, és nem alvállalkozói munka

elosztását célozza.

• A passzív magatartás a jogsértés megállapítása alól nem mentesít, az információk

befogadása (a tudomással bírás) már kifejezi az együttműködést (nyíltan el kell

zárkózni).

• Nincs jelentősége annak, hogy az eljáró személy nem a vállalkozás törvényes képviselője

vagy vezető állású munkavállalója.

• Önmagában egy találkozón való passzív részvétel, vagy e-mail válasz nélkül hagyása

nem minősül elhatárolódásnak, határozottan közölni kell, hogy a címzett abban nem

kíván részt venni.

• Ne adjunk ki piaci információkat, ne osszunk meg terveket. 25
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Mit tesz az Euromedic Csoport a verseny tisztasága érdekében?

• Döntéshozatallal és a döntés-előkészítéssel kapcsolatos fő elvárások:

o a tevékenység során a társaság és alkalmazottai önállóan, a versenytársak, ajánlatkérők

befolyásától mentesen, azt teljes egészében és mindenkor elutasítva kötelesek eljárni,

o eljárásban való részvételről szóló döntés meghozatala, az ajánlat kidolgozása és benyújtását

meghatározott szervezeti keretek között és eljárásrendeknek megfelelően történik.

26

Szervezeti és eljárási garanciák a közbeszerzések területén:

o Közbeszerzési Igazgatóság működése - feladata a közbeszerzési eljárások

jogszerűségének és tisztaságának biztosítása,

o Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Eljárásrendek, melyek a közbeszerzési

részleg működését és az árajánlatok beszerzését és tenderajánlatba történő

feldolgozását szabályozzák,

o Közbeszerzési Döntéshozatali Mechanizmus - közbeszerzéssel kapcsolatos döntések

meghozatalára szigorú eljárásrend alapján kerül sor,

o Közbeszerzési Döntésjóváhagyó Testület – végső garancia a tisztességes ajánlatra.
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Mit tesz az Euromedic Csoport a verseny tisztasága érdekében?

Jelentéstételi Szabályzat kihirdetése és közzététele

Jelentéstételi szabályzat célja: Bejelentés megtételének lehetővé tétele tényleges vagy

feltételezett jogsértésről, kötelességszegésről, szabálytalanságról, tisztességtelen, vagy a

tisztességes piaci magatartás és a korlátozás- és torzításmentes verseny követelményének

megsértésére irányuló magatartásról.

TEGYEN BEJELENTÉST!
27

Ha bárki versenykorlátozó behatást érzékel, felmerül annak gyanúja, hogy

o hivatalos út betartása nélkül tesz ajánlatot, vagy folytat egyeztetést,

o olyan ajánlat megtételére vagy mellőzésére kerül sor, melyet gazdasági

racionalitás látszólag nem indokol,
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Rajtaütés

Mi az a „rajtaütés” (dawn-raid) – előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatás?

• versenykorlátozó magatartások, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és összefonódás

tárgyában indult eljárásban alkalmazható,

• előzetes bírósági engedéllyel, a vonatkozó bírósági végzésben foglaltak szerint végezhető,

• a helyszíni kutatás a bírói engedély versenyhatósággal történő közlésétől számított három

hónapon belül foganatosítható,

• főszabály szerint munkanapon 8 és 20 óra között foganatosítható, kivéve, ha annak sikeres

lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé.
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Rajtaütés

Mit tehet a versenyhatóság a rajtaütés során?

• A versenyhatóság vizsgálói bármely helyszínt átkutathatnak, oda önhatalmúlag a tulajdonos

(birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphetnek, e célból a lezárt

épületet, helyiséget felnyithatják, átkutathatják, ami kiterjed a magánhasználatú helyiségek és

járművek átkutatására is, amennyiben azok az érintettek használatában állnak.

• A vizsgáló az ügyfelet, illetve megbízottját, alkalmazottját (akár korábbi ilyen személyt) szóban

vagy írásban nyilatkozattételre kötelezheti.

• A kutatás során átvizsgálják a szekrényekben, fiókokban lévő iratokat, feljegyzéseket,

dokumentumokat, illetve számítógépeket is. A vizsgált adathordozókról jogosultak másolatot

készíteni.

• Amennyiben a vállalkozás akadályozza a helyszíni kutatás lefolytatását, akár eljárási bírsággal

is sújtható.
29
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Rajtaütés

A védekezés céljából készült irat hozzáférhetősége:

• Az ún. legal professional privilege (LPP) – védekezés céljából készült irat kivételt képez a

versenyhatóság számára automatikusan hozzáférhető dokumentumok köréből!

• Védekezés céljából készült irat az olyan irat vagy iratrész, amely valamely közhatalmi eljárásban

a védekezéshez való jog gyakorlásának érdekében, illetve annak keretében, az ügyvédi

tevékenységet gyakorló és az ügyfél mint annak ügyfele közötti kommunikáció során keletkezett,

vagy az ilyen kommunikáció során elhangzottakat rögzíti, és e jellege magából az iratból is

kitűnik. Nem minősül védekezés céljából készült iratnak az az irat, amely nincs az ügyfélnek vagy

az érintett ügyvédi tevékenységet gyakorlónak a birtokában, kivéve, ha bizonyítják, hogy az irat

jogellenesen vagy büntetőeljárás keretében került ki a birtokukból.

• Az ilyen típusú kommunikáción ezért minden esetben célszerű feltüntetni ezt a jelleget, hogy első

látásra nyilvánvaló legyen ilyen minősége! 30
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Rajtaütés

Mit kell tenni a rajtaütés során? 

• ellenőrizni a bírósági végzést, egyrészt a dátumát, másrészt hogy pontosan mely

vállalkozásokra és milyen helyszínekre terjed ki,

• ellenőrizni a megjelenő versenyhatósági vizsgálók igazolványát, és jogosultságát,

• értesíteni a megfelelési tisztviselőt és az általa meghatározott további

munkatársakat, akik a dawn raid lebonyolításában vezető szerepet töltenek be, és az ő

irányításuk és utasításaik szerint részt venni a dawn raid lebonyolításában,

• a versenyhatósági vizsgálókat egyidejűleg tájékoztatni arról, hogy a felelős személyek

értesítésre kerültek, és a versenyhatósági vizsgálók számára egy üres tárgyalót

biztosítani a munkához.
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ELKÖTELEZŐDÉS

Az Euromedic Csoport fontosnak tartja, és elvárja üzleti partnereitől és versenytársaitól is, hogy a versenyjogi
szabályokat betartva és tisztességesen végezzék tevékenységüket, tartózkodjanak minden olyan
magatartástól, ami a verseny tisztaságát, torzítását, a vevők megkárosítását lehetővé teszi.

• Partnerek esetén kockázatelemzés és folyamatos monitoring. 
• Jelentési kötelezettség és jelentéstételi eljárás fenntartása. 
• Az elvárás megsértése esetén üzleti kapcsolat megszüntetése.

A megfelelési tisztviselő elérhetőségei:

Dr. Németh Vida Marianna

Email: compliance@euromedic-hungary.com

Telefon: +36 1 815 3100

***
Köszönöm a figyelmet!
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