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I. A HAZAI KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK VERSENYJOGI MEGFELELÉSÉNEK LEGJOBB
GYAKORLATAI
Bevezetés
Tanulmányunk első része a Transparency International által a Gazdasági Versenyhivatal
Versenykultúra Központjának szakmai és anyagi támogatása mellett 2012. augusztus 1.
és 2012. október 1. között folytatott empirikus kutatás eredményeit foglalja össze.
A kutatás célja az volt, hogy nem reprezentatív adatfelvétel alapján feltérképezze a hazai
kis- és közepes vállalkozásoknak (KKV-k) a versenyjogi szabályok betartása/betartatása
(versenyjogi megfelelés) területén alkalmazott legjobb gyakorlatait, valamint azok
elterjedtségét. A kutatás azt vizsgálta, hogy milyen módszereket (legjobb gyakorlatokat)
alkalmaznak a hazai KKV-k annak érdekében, hogy a piaci tevékenységükkel kapcsolatos
versenyjogi kockázatokat csökkentsék, illetve milyen szempontok határozzák meg
ezeknek a megfelelési eszközöknek az alkalmazását.
A kutatás a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által rendelkezésre bocsátott minta
alapján, internetes kérdőíves módszerrel zajlott. A KSH a mintát a területi és iparági
reprezentativitás követelményének megfelelően állította össze, a kutatás azonban a
válaszadók kis számára tekintettel nem tekinthető reprezentatívnak. Az internetes
kérdőív kitöltésére mintegy két hónap állt rendelkezésre; a kérdőív kitöltése
megszakítható volt, valamint az egyes kérdések vonatkozásában biztosított volt a
válaszadás megtagadásának lehetősége („Nem tudom / nem válaszolok” opció). A
tanulmány mellékleteként megtalálható kérdőívet összesen 71 vállalkozás töltötte ki. A
minta nem tekinthető reprezentatívnak. A kutatás két versenyjogi területre fókuszálva
vizsgálta a hazai KKV szektor versenyjogi megfelelési aktivitását: kartelljog és
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, illetve fogyasztó megtévesztése
(továbbiakban együtt: tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma) vonatkozásában. A
kartelljog a jelen tanulmányban, illetve a kérdőívben, általánosságban jelöli a
versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos szabályokat. Az alábbiakban a
versenyszabályokra történő utalás mindkét fenti versenyjogi területet magában foglalja.
Vezetői összefoglaló
Az eredmények alapján a kutatásban részt vevő vállalkozásoknak csak kis része tesz aktív
erőfeszítéseket a versenyszabályoknak való megfelelés érdekében (versenyjogi oktatás:
12,5%, belső versenyjogi szabályzat: 26,8%, audit: 11,3%, jelentési kötelezettség: 37,1%);
a résztvevők nagyjából 1/2-ének – 2/3-ának nincs határozott elképzelése a versenyjogi
szabályoknak való megfelelésről.
Érdekes módon ugyanakkor a versenyjogi szabályok megsértése esetén a megkérdezett
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vállalkozások jelentősebb arányban tartják biztosnak vagy valószínűnek a személyi
felelősségre vonást, mint amilyen arányban aktív megfelelési erőfeszítéseket tesznek. A
kartelljog esetén ez az arány 66,7% (munkáltatói intézkedés), illetve 42,6% (kártérítés
követelése), míg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén még magasabb az
arány: 78,3%, illetve 55,1%.
Azok a vállalkozások, amelyek állításuk szerint határozott versenyjogi megfelelési
koncepcióval rendelkeznek, a többi válaszadóhoz képest nagyobb arányban alkalmaztak
megfelelési eszközöket (versenyjogi oktatás, belső szabályzat vagy magatartási kódex,
versenyjogi audit, jelentési kötelezettség), azonban abszolút arányszámban döntő részük
semmilyen megfelelési eszközt nem vett igénybe, illetve alkalmazott az elmúlt 10 évben.
Ezek alapján kétséges lehet, hogy az előbbi kérdésre adott válasz során valóban tisztában
voltak a versenyjogi megfelelés fogalmának a jelentésével, valamint ez arra is utalhat,
hogy az ügyvezetésnek korlátozott ismeretei vannak a tekintetben, hogy milyen aktív
erőfeszítéseket tehet a versenyjogi megfelelés biztosítása érdekében, illetve
elképzelhető az is, hogy a határozott versenyjogi megfelelési koncepció egyes esetekben
nem lép túl azon a vezetői döntésen, hogy a vállalkozás nem akarja megsérteni a
versenyszabályokat.
Az alacsony szintű versenyjogi megfelelési erőfeszítéseknek több oka lehet, amelyek
részletes feltérképezése azonban további kutatásokat igényelne. Egyrészt, a
megkérdezett vállalkozások érzékelése szerint esetükben a versenyfelügyeleti eljárás
veszélyének való kitettség foka rendkívül alacsony. A vállalkozások döntő részének
közvetlen környezetében (vele szemben vagy vele közvetlen kapcsolatban lévő KKV
üzleti partnerei körében) nem folyt versenyfelügyeleti eljárás az elmúlt 10 évet átfogó
időszakban; és becslésük szerint rendkívül alacsony annak az esélye, hogy a jövőben
ilyen eljárás előforduljon. Másrészt, az alacsony megfelelési erőfeszítések indoka lehet az
is, hogy a vállalkozások napi működésük során ritkán találkoznak a versenyjoggal, mint
alkalmazandó joganyaggal, illetve vizsgálandó jogkérdéssel. A kérdéssel kapcsolatos
válaszok azonban visszafelé is értelmezhetőek: elképzelhető, hogy sok vállalkozás
életében nem azonosítódnak, illetve tudatosulnak a versenyjogi kérdések, illetve a
versenyjogilag aggályos helyzetek, vagyis a vállalkozások nem ismerik fel azokat a
helyzeteket, amelyek esetén fokozottan figyelemmel kellene lenniük a
versenyszabályokra. Harmadrészt – valószínűsíthetően a fenti körülményekből is
kifolyólag – a vállalkozások döntő része (mintegy 3/4-e) szerint nem lenne ésszerű
komolyabb anyagi erőforrásokat fordítani a versenyszabályoknak való megfelelésre.
Legjobb gyakorlatok a versenyszabályoknak való megfelelés területén: a megfelelési
eszközök igénybe vétele a hazai KKV-k körében
A vezetői összefoglalóban is jelzetteknek megfelelően a kutatásban részt vevő
vállalkozások nagyjából 1/2-ének – 2/3-ának nincs határozott koncepciója a versenyjogi
szabályoknak való megfelelésről és rendkívül kis (jellemzően mintegy 10-20% körüli)
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részük tesz aktív erőfeszítéseket a versenyszabályoknak való megfelelés érdekében
(ennél magasabb arányban csak jelentési kötelezettséget alkalmaznak a vállalkozások).
1. Mennyire van az ügyvezetésnek határozott koncepciója a versenyjogi megfelelésről
A kartelljogi szabályok tekintetében a reprezentált megfelelési tudatosság 1 nagyon
alacsony. A megkérdezett vállalkozások kevesebb, mint 1/3-ában (32,4%) van az
ügyvezetésnek határozott és részletes elképzelése a kartelljogi szabályoknak való
megfelelésről. A vállalkozások 56,4%-ában ez a kérdés vagy nem szokott felmerülni a
vezetőségi megbeszéléseken, vagy az ügyvezetés még nem alakított ki határozott
elképzelést arra vonatkozóan, hogy miként valósítsa meg a kartelljogi szabályoknak való
megfelelést. A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók aránya 11,3%; az ezt az
opciót választók esetén valószínűsíthető, hogy a vállalkozás ügyvezetése nem alakított ki
határozott elképzelést a kérdésben.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában a reprezentált megfelelési
tudatosság2 ennél szignifikánsan magasabb: a megkérdezett vállalkozások mintegy 1/2ében (49,3%) van az ügyvezetésnek határozott és részletes elképzelése a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmának való megfelelésről. A vállalkozások 42,3%-ában ez a
kérdés vagy nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken, vagy az ügyvezetés
még nem alakított ki határozott elképzelést. A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót
választók aránya 8,5%; az ezt az opciót választók esetén itt is valószínűsíthető, hogy a
1

Mennyire van határozott és részletes koncepciója a vállalkozás vezetőségének (ügyvezetésének) a versenykorlátozó
megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi szabályoknak való megfelelésről?
2
Mennyire van határozott és részletes koncepciója a vállalkozás vezetőségének (ügyvezetésének) a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot tiltó szabályoknak való megfelelésről?
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vállalkozás ügyvezetése nem alakított ki határozott elképzelést a kérdésben.

2. Milyen arányban alkalmaznak a vállalkozások megfelelési eszközöket (versenyjogi
oktatás, belső szabályzat, illetve magatartási kódex, audit, jelentési kötelezettség),
valamint milyen eséllyel kerülne sor személyi felelősségre vonásra?
A megfelelési eszközök igénybe vétele rendkívül alacsony a megkérdezettek körében,
jellemzően mintegy 10-20% körül alakul, a jelentési kötelezettség kivételével, amelyet
ennél magasabb arányban alkalmaznak a vállalkozások; ez azonban egy viszonylag
egyszerű, oktatás hiányában kevésbé hatékony megfelelési eszköz. Személyi felelősségre
vonást a vállalkozások mintegy 2/3-a biztosan vagy valószínűleg alkalmazna.
A megkérdezett vállalkozások döntő részében (81,9%) az alkalmazottak az elmúlt 10
évben nem részesültek semmilyen versenyjogi oktatásban vagy képzésben (egyik
versenyjogi területen sem); ha ehhez hozzáadjuk a „Nem tudom / nem válaszolok”
opciót választókat (5,5%) – mivel itt valószínűsíthető, hogy nem került sor ilyesmire –,
akkor ez az arány 87,4%. Ez alapján a vállalkozások alig több mint 10%-ában került sor
versenyjogi oktatásra bármely versenyjogi területen (12,5%). A kartelljogi és a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos oktatások közötti eltérés nem
szignifikáns: kartelljogi oktatásban 8,3%, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal
kapcsolatos oktatásban 11,1% részesült.
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A vállalkozások mintegy 2/3-a – 3/4-e nem rendelkezik semmilyen belső szabályzattal
vagy magatartási kódexszel a versenyjogi szabályoknak való megfelelés érdekében
(69%)3. Ha ehhez hozzáadjuk a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat (4,2%)
– mivel itt valószínűsíthető, hogy nincs érdemben érvényesülő belső szabályzat –, akkor
ez az arányszám 73,2%. Tehát a kutatásban részt vevő vállalkozások 26,8%-a rendelkezik
belső szabályzattal vagy magatartási kódexszel valamelyik versenyjogi területen. 4 A
kartelljogi és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos belső
szabályzatok elterjedtsége közötti eltérés ezen megfelelési eszköz tekintetében sem
szignifikáns: kartelljogi belső szabályzattal vagy magatartási kódexszel 18,3%,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos belső szabályzattal, magatartási
kódexszel pedig a megkérdezettek 22,5%-a rendelkezik.
3
4

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával ez az arány 72,06%.
Vagy a kartelljog területén, vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat területén, vagy mindkét területen.
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Belső versenyjogi auditot a megkérdezett vállalkozások elenyésző része (11,26%)
folytatott az elmúlt 10 évben. A vállalkozások 88,73%-a esetében vagy nem folytattak
ilyen auditot (80,28%) vagy arról a válaszadó nem tudott (8,45%); ez utóbbi válasz esetén
valószínű, hogy ilyen belső vizsgálatra nem került sor. Figyelembe véve az 5, illetve 3
éves versenyjogi elévülési határidőt5, ez rendkívül alacsony arányszámnak tekinthető. A
kartelljogi és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos audit közötti eltérés
nem szignifikáns: kartelljogi auditra a vállalkozások 9,9%-ában, tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos auditra 11,3%-ában került sor.
5

Tpvt. 67. § (4) bek.; Fttv. 13. §.
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A megkérdezett vállalkozások közel 2/3-ában az alkalmazottaknak nincs semmilyen belső
szabályzatban, munkáltatói utasításban stb. lefektetett kifejezett kötelezettsége arra
vonatkozóan, hogy az ügyvezetésnek (vezetőségnek) jelentsék, amennyiben
versenyjogilag aggályos esettel találkoznak. A válaszadók 58,6%-ában egyik versenyjogi
területen sincs ilyen jelentési kötelezettség, míg 4,3% választotta a „Nem tudom / nem
válaszolok” opciót (az utóbbiak esetében valószínűsíthető, hogy nincs ilyen jelentési
kötelezettség vagy az nem érvényesül). Ezzel együtt az arányszám tehát 62,9%. A
válaszadók mintegy 1/3-a esetében ugyanakkor van jelentési kötelezettsége a
munkavállalóknak: a kartelljogi szabályok tekintetében az arány valamivel magasabb
(32,9%), mint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma vonatkozásában (27,1%).
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A kartelljogi szabályok területén a válaszadók mintegy 66,7%-a szerint biztos, majdnem
biztos vagy valószínű, hogy a versenyszabályok megsértése esetén a vállalkozás
munkáltatói intézkedést (például munkaviszony megszüntetése, fegyelmi felelősségre
vonás) foganatosítana a felelős alkalmazottal szemben. 6 Ugyanakkor a kutatásban
résztvevő vállalkozások 21,2%-a szerint ez szinte kizárt.7
6
7

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 62%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 19,7%.
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Kártérítési felelősségre vonás esetén ez az arány kisebb: csupán a válaszadók 42,6%-a
szerint biztos, majdnem biztos vagy valószínű, hogy a kartelljogi szabályok megsértése
esetén a vállalkozás kártérítést követelne a vétkes alkalmazottól.8 Ezzel szemben 38,2%
ezt szinte kizártnak tartja.9
8
9

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 40,9%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 36,6%.
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A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat területén a válaszadók 78,3%-a szerint biztos,
majdnem biztos vagy valószínű, hogy a vállalkozás munkáltatói intézkedést
foganatosítana az emiatt felelős alkalmazottal szemben (például munkaviszony
megszüntetése, fegyelmi felelősségre vonás)10. Ezzel szemben a válaszadók 7,2%-a
szerint ez a retorzió szinte kizárt11.

10
11

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 76,1%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 7%.
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Kártérítési felelősségre vonás esetén ez az arány kisebb: a válaszadók 55,1%-a szerint
biztos, majdnem biztos vagy valószínű, hogy a versenyszabályok megsértése esetén a
vállalkozás kártérítést követelne a vétkes alkalmazottól 12, míg 18,8% ezt szinte kizártnak
tartja13.

3. Az egyes megfelelési eszközök igénybe vétele közötti keresztösszefüggések
Érdekes megvizsgálni az egyes megfelelési eszközök igénybevétele közötti
keresztösszefüggéseket, vagyis azt, hogy az egyik megfelelési eszközt választók milyen
arányban vesznek igénybe más megfelelési eszközt. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy
a minta nagysága miatt ezek a szempontok nem vizsgálhatók kellően megalapozottan,
így a következtetések levonására csak kísérlet tehető. Tovább nehezíti a feladatot az,
hogy a válaszadók döntő része nem alkalmaz semmilyen megfelelési eszközt, így a
mintában szereplő, megfelelési eszközt alkalmazó vállalkozások száma igen alacsony: a
válaszok szóródásából semmilyen konkrét következtetést nem lehet levonni – 8
vállalkozás végzett versenyjogi auditot, 9-nél került sor versenyjogi oktatásra, és 19
rendelkezik versenyjogi belső szabályzattal.
Mindezek ellenére valószínűleg okkal feltételezhetjük, hogy az egyik versenyjogi
megfelelési eszközt igénybe vevők vélhetőleg nagyobb eséllyel vesznek igénybe más
megfelelési eszközt, illetve személyi felelősségre vonást, azonban a mintában a
felülreprezentáltság nem kiugró.
12
13

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 53,5%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 18,3%.
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Tekintettel arra, hogy a mintában a belső szabályzattal rendelkező vállalkozások száma
volt a legmagasabb, a továbbiakban ezek vonatkozásában vizsgáltuk meg a
keresztösszefüggéseket.
A belső versenyjogi szabályzattal rendelkező vállalkozások 21,05%-ánál került sor
versenyjogi oktatásra, míg általánosságban ez az arány csak 12,5%; továbbá a belső
versenyjogi szabályzattal rendelkezők 31,58%-nál volt versenyjogi audit az elmúlt 10
évben, míg általánosságban ez az arány nagyjából a harmada, 11,3% volt. A belső
versenyjogi szabályzattal rendelkező megkérdezettek a személyi felelősségre vonás
tekintetében is aktívabbak, mint az ilyennel nem rendelkezők. A kartelljogi szabályok
területén munkáltatói intézkedést a belső versenyjogi szabályzattal rendelkezők 84,21%a foganatosítana (biztos, majdnem biztos vagy valószínű), míg általánosságban ez az
arány 66,7%14; kártérítést 47,36%-a követelne (biztos, majdnem biztos vagy valószínű),
míg általánosságban ez az arány 42,6%. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának területén a belső versenyjogi szabályzattal rendelkezők 84,21%-a
foganatosítana munkáltatói intézkedést (biztos, majdnem biztos vagy valószínű), míg
általánosságban ez az arány 78,3%15; kártérítést pedig 57,9%-a követelne, míg
általánosságban ez az arány 55,1%.16
4. Mennyire tájékozottak a vállalkozások a versenyjogi megfelelés érdekében
rendelkezésre álló eszközökről
A válaszok közötti keresztösszefüggések arra utalnak, hogy bár a határozott megfelelési
koncepciót reprezentáló vállalkozások nagyobb arányban tettek aktív versenyjogi
megfelelési erőfeszítéseket, sokuk mégsem alkalmaz versenyjogi megfelelési eszközöket.
Mindezek alapján egyes válaszadók valószínűleg vagy túloztak az ügyvezetés versenyjogi
tudatosságával kapcsolatban, vagy az ügyvezetésnek nincsenek konkrét ismeretei arról,
hogy milyen eszközök vehetők igénybe ennek érdekében. Előfordulhat, hogy az
ügyvezetés versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos elképzelése azon alapul, hogy a
versenyjogi szabályoknak való megfelelés menedzsment-döntés kérdése, semmilyen
aktív erőfeszítést nem igényel, és elegendő annak kimondása, illetve eldöntése, hogy az
ügyvezetés ellenzi a versenyszabályok megsértését. Érdekes, hogy a reprezentált
versenyjogi tudatosság és a versenyjogi audit alkalmazása fordított korrelációt mutat
mindkét versenyjogi területen: azon vállalkozásoknál, amelyek ügyvezetésének nincs
határozott elképzelése a versenyjogi megfelelésről, nagyobb arányban volt versenyjogi
audit az elmúlt 10 évben. Ebből azt az óvatos következtetést vonhatjuk le, hogy a
határozott versenyjogi megfelelési koncepcióval rendelkező válaszadók úgy
gondolhatják, valóban meg is felel tevékenységük a versenyjogi előírásoknak, így ennek
ellenőrzése nem szükséges.
A versenykorlátozó megállapodások vonatkozásában a válaszadók kevesebb, mint 1/3-a,
14
15
16

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók kihagyásával.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók kihagyásával.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók kihagyásával.
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a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma vonatkozásában a válaszadók majdnem
1/2-e jelezte, hogy az ügyvezetésnek határozott és részletes elképzelése van arra, hogy
miként biztosítsa a versenyjogi szabályoknak való megfelelést. Ezzel szemben azon
vállalkozások aránya, amelyek a versenyszabályoknak való megfelelés érdekében aktív
intézkedéseket tesznek, ennél sokkal alacsonyabb: versenyjogi megfelelési eszközöket
(oktatás, szabályzat, belső audit stb.) – eszköztől függően – a vállalkozások hozzávetőleg
10-20%-a vesz igénybe.
4.1. Kartelljog
Azon válaszadók, akik szerint a vállalkozás ügyvezetésének határozott és részletes
elképzelése van a kartelljogi szabályoknak való megfelelésről, kevesebb mint fele olyan
arányban költenének a megfelelés érdekében, mint azok, akik szerint az ügyvezetés még
nem alakított ki határozott elképzelést.
Azok a válaszadók, akik szerint a vállalkozásuk ügyvezetésének határozott és részletes
elképzelése van a kartelljogi szabályoknak való megfelelésről, csak 21,05%-ban
gondolták úgy, hogy egyúttal érdemes (kifizetődő) lenne a vállalkozás számára komoly
anyagi erőforrásokat áldozni a versenyszabályoknak való megfelelés biztosítására, míg
azon válaszadók esetében, akik szerint az ügyvezetés még nem alakított ki határozott
elképzelést, ez az arány ennek duplája, 44,44% 17. Az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni
a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az arány alacsony, 17,24%.
Ha megvizsgáljuk az ügyvezetés kartelljogi megfeleléssel kapcsolatos elképzeléseinek
határozottságára vonatkozó válaszok keresztösszefüggését a vállalkozások által a
kartelljogi megfelelés érdekében igénybe vett eszközökkel, akkor megállapíthatjuk, hogy
a kartelljogi oktatás, a belső szabályzat, a jelentési kötelezettség, valamint a személyes
felelősségre vonás tekintetében a határozott elképzelést reprezentáló vállalkozások
felülreprezentáltak, míg a versenyjogi audit tekintetében a korreláció fordított.
Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója
van a kartellszabályoknak való megfelelésről, 79,16%-ban18 nem került sor kartelljogi
oktatásra az elmúlt 10 évben, a „Még nem alakított ki határozott elképzelést”, a „Ez a
kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén
ez az arány magasabb: 90%19, illetve 100%20.
Valamivel nagyobb arányban alkalmaztak a vállalkozások belső szabályzatot, illetve
magatartási kódexet, azonban a fenti tendenciák itt is megfigyelhetők. Azoknál a
vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója van, 69,5%ban nincs belső kartelljogi szabályzat; ha a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót
17

Az arányszámításnál a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók kihagyásra kerültek.
Ez az arányszám a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat is tartalmazza, mivel ezeknél valószínű, hogy nem
került sor ilyen oktatásra vagy az nem volt megfelelő hatásfokú. A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók
figyelmen kívül hagyása esetén ez az arányszám 78.26%.
19
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót ebben a kategóriában egyik válaszadó sem választotta.
20
Ez az arányszám a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat is tartalmazza, mivel ezeknél valószínű, hogy nem
került sor ilyen oktatásra vagy az nem volt megfelelő hatásfokú, azonban az arányszám a „Nem tudom / nem válaszolok”
opciót választók figyelmen kívül hagyása esetén is 100%.
18
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választókat is hozzászámoljuk az előzőekhez, ez az arány 73,9%. A „Még nem alakított ki
határozott elképzelést”, valamint az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi
megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az arány magasabb: 80, illetve 83,3%; ha a
„Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat is hozzászámoljuk, akkor az arány 80,
illetve 90%.
Az alkalmazottak belső szabályzatban, munkáltatói utasításban lefektetett kifejezett
jelentési kötelezettsége a kartelljogilag aggályos esetek esetén azoknál a
vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója van, 56,5%ban áll fenn21, míg a „Még nem alakított ki határozott elképzelést”, illetve az „Ez a kérdés
nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az
arány 40, illetve csupán 10,3%22.
A belső versenyjogi audit esetén a keresztösszefüggés még érdekesebb, ezt az eszközt a
kevésbé határozott elképzeléssel rendelkező vállalkozások nagyobb arányban vették
igénybe. Így tehát azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott
megfelelési koncepciója van, 95,7%-ban nem került sor kartelljogi auditra az elmúlt 10
évben23, míg a „Még nem alakított ki határozott elképzelést”, illetve az „Ez a kérdés nem
szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az arány
kisebb, 80, illetve 76,6%. Ha ezekhez a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat
is hozzászámoljuk, az arány 80, illetve 86,6% lesz. Ebből azt az óvatos következtetést
vonhatjuk le, hogy a határozott versenyjogi megfelelési koncepcióval rendelkező
válaszadók úgy gondolhatják, valóban meg is felel tevékenységük a versenyjogi
előírásoknak, így ennek ellenőrzése nem szükséges.
A határozott megfelelési elképzelés és a személyi felelősségre vonás (munkahelyi
intézkedés, például munkaviszony megszüntetése) közötti korreláció az alábbiak szerint
írható le. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési
koncepciója van, 68,42%-ban ilyen személyi felelősségre vonásra biztosan, majdnem
biztosan vagy valószínűleg sor kerülne24. A „Még nem alakított ki határozott
elképzelést”, valamint az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi
megbeszéléseken” opciót választók esetén az arány 60, illetve 62,07% 25. Kártérítési
követelés érvényesítésére, a válaszok alapján, azoknál a vállalkozásoknál, ahol az
ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója van, 45%-ban biztosan, majdnem
biztosan vagy valószínűleg sor kerülne26. A „Még nem alakított ki határozott
elképzelést”, az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken”
opciót választók esetén ez az arány 40, illetve 43,3%27.

21

A „Nem tudom / Nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyása esetén ez az arány 59,09%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót egyik válaszadó sem választotta.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót egyik válaszadó sem választotta.
24
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 56.5%.
25
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 60,
illetve 60%.
26
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 39.1%.
27
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót egyik válaszadó sem választotta.
22
23

17

4.2. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma
Szemben a kartelljogi szabályokkal, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat területén
egyenes arányosság figyelhető meg a versenyszabályoknak való megfelelés és az ennek
érdekében történő anyagi ráfordítás között: minél határozottabb elképzelése van az
ügyvezetésnek a versenyszabályoknak való megfelelésről, annál nagyobb anyagi
erőforrások ráfordítását látja indokoltnak. Azon válaszadók, amelyek ügyvezetésének
határozott és részletes elképzelése van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának való megfelelésre, 30,3%-ban gondolták úgy, hogy egyúttal érdemes
(kifizetődő) lenne a vállalkozás számára komoly anyagi erőforrásokat áldozni az ezen
versenyszabályoknak való megfelelés biztosítására.28 Míg azon válaszadók között, akik
szerint az ügyvezetés még nem alakított ki határozott elképzelést, ez az arány csak
14,29%29. Az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót
választók esetén ez az arány még kisebb, csupán 5,26%.30
Ha megvizsgáljuk az ügyvezetés versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos elképzeléseinek
határozottságára vonatkozó válaszok keresztösszefüggését a vállalkozások által a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos szabályoknak való
megfelelés érdekében igénybe vett eszközökkel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma területén a határozott megfelelési
elképzeléssel rendelkező vállalkozások nagyobb eséllyel alkalmaznak megfelelési
eszközöket.
Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója
van, 80,6%-ban nem került sor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával
kapcsolatos oktatásra az elmúlt 10 évben. 31 Azon vállalkozások esetében, akik a
megfelelési koncepcióval kapcsolatos kérdés során a „Még nem alakított ki határozott
elképzelést”, illetve az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi
megbeszéléseken” opciót választották, ez az arány sajnos mindkét esetben 100% 32.
Ugyanezt a tendenciát tapasztaljuk a belső versenyjogi szabályzat, illetve magatartási
kódex vonatkozásában. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott
megfelelési koncepciója van, 68,6%-ban nincs belső versenyjogi szabályzat a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma területén (ha a „Nem tudom / nem
válaszolok” opciót választókat is hozzászámoljuk, ez az arány 74,3%). Míg a „Még nem
alakított ki határozott elképzelést”, és az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a
vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az arány magasabb, 90, illetve
80% (ha a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat is hozzászámoljuk, az arány
90 és 85%).
28

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
Az arányszámításnál a „Nem tudom / Nem válaszolok” opciót választók kihagyásra kerültek.
30
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
29

31

Ideértve a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat.
Ezek az arányok a „Nem volt”, illetve a „Nem tudom / nem válaszolok” opciók választók összeadásával jöttek ki, mivel
valószínűsíthető hogy az utóbbi választók esetén ilyesmire nem került sor.
32
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Az alkalmazottak belső versenyjogi szabályzatban, vagy munkáltatói utasításban
lefektetett, kifejezett jelentési kötelezettséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
szempontjából aggályos esetek esetén azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek
határozott megfelelési koncepciója van, 62,8%-ban nem rendelkeznek (a „Nem tudom /
nem válaszolok” opciót választókkal együtt ez az arány 65,7%). A „Még nem alakított ki
határozott elképzelést”, valamint az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi
megbeszéléseken” opciót választók esetén az arány 60, illetve 89,5% (a „Nem tudom /
nem válaszolok” opciót választókkal együtt számítva 70, illetve 89,5%).
A belső versenyjogi audit esetén a korreláció fordított: vagyis ezt az eszközt a kevésbé
határozott elképzeléssel rendelkező vállalkozások nagyobb arányban vették igénybe. Így
tehát azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési
koncepciója van, 85,7%-ban nem került sor versenyjogi auditra a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalma területén az elmúlt 10 évben (a „Nem tudom / nem
válaszolok” opciót választókkal együtt 91,4%). A „Még nem alakított ki határozott
elképzelést”, illetve az „Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi
megbeszéléseken” opciót választók esetén az arány valamivel alacsonyabb, 80-80% (ha a
„Nem tudom / nem válaszolok” opciót választókat is hozzászámoljuk, az arány 80-85%).
Ebből azt az óvatos következtetést vonhatjuk le, hogy a határozott versenyjogi
megfelelési koncepcióval rendelkező válaszadók úgy gondolhatják, valóban meg is felel
tevékenységük a versenyjogi előírásoknak, így ennek ellenőrzése nem szükséges.
Munkáltatói intézkedést (például a munkaviszony megszüntetését) azon
vállalkozásoknál, ahol az ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója van, 91,5%ban biztosan, majdnem biztosan vagy valószínűleg alkalmaznának a megkérdezettek a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (a „Nem tudom /
nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyása esetén ez az arány 94,12%). A
„Még nem alakított ki határozott elképzelést”, illetve az „Ez a kérdés nem szokott
felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ez az arány 90, illetve
45% (a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyása esetén
az arány 90, illetve 47,37%). Kártérítés követelését azon vállalkozásoknál, ahol az
ügyvezetésnek határozott megfelelési koncepciója van, 68,5%-ban alkalmaznának
biztosan, majdnem biztosan vagy valószínűleg (a „Nem tudom / nem válaszolok” opciót
választók figyelmen kívül hagyása esetén ez az arány valamivel magasabb, 70,59%). A
„Még nem alakított ki határozott elképzelést”, továbbá az „Ez a kérdés nem szokott
felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken” opciót választók esetén ilyen típusú személyi
felelősségre vonást 50, illetve 30% venne igénybe (a „Nem tudom / nem válaszolok”
opciót választók figyelmen kívül hagyásával az arányok 50, illetve 31,58% körül
alakulnak).
Mi lehet az alacsony szintű megfelelési erőfeszítések oka?
A kutatás alapján a meglehetősen alacsony versenyjogi szabályoknak való megfelelés
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(illetve megfelelési hajlandóság) elsődleges oka valószínűsíthetően az, hogy a
vállalkozások jelentős része nem kerül közvetlen kapcsolatba a versenyjoggal, s annak
működését és jelentőségét közvetlenül nem vagy csak ritkán érzékeli. (Mindannak
ellenére, hogy piaci szereplőként magának a gazdasági versenynek aktív részesei kell,
hogy legyenek.) A kutatásban részt vevő vállalkozások elenyésző része érzékelt
folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárást (akár közvetlenül, akár a közvetlen
környezetében), ezért sokuk számára a versenyfelügyeleti eljárás minden bizonnyal
csupán esetleges elvi lehetőség maradt. Érdekes továbbá az is, hogy a vállalkozások
specifikus versenyjogi tudatossága, „megfelelési vágya” jelentősen alatta maradt az
általános jogi tudatosságnak (például adójogszabályok, alapvető szerződéses szabályok,
munkaügyi rendelkezések stb.): míg az általános jogi támogatás bevett gyakorlatnak
mondható, kifejezetten versenyjogi támogatást csak a vállalkozások elenyésző része vesz
igénybe. Ez az összefüggés azzal is magyarázható lehet, hogy a KKV-k esetén a kartelljogi
kérdések ritkábban merülnek fel, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma
vonatkozásában pedig utalni kell arra, hogy a kutatásban részt vevő vállalkozások 70,4 %a nem értékesít jelentős mennyiségben közvetlenül lakossági fogyasztók részére.
A versenyszabályoknak való megfelelés érdekében a megkérdezett vállalkozások döntő
része tehát indokolatlannak tartja, hogy a vállalkozás komoly anyagi erőforrásokat
áldozzon e célra (például az alkalmazottak oktatása, a szerződések, kommunikációs
anyagok, reklámkampányok rendszeres és folyamatos előzetes versenyjogi
véleményezése, a szerződéses állomány utólagos versenyjogi szempontú átvilágítása,
vagy versenyjogi specialisták bevonása formájában). A válaszadók 73%-a33 szerint egyik
versenyjogi területen sem indokolt erre komoly anyagi ráfordításokat tenni, ebben a
tekintetben egyik versenyjogi terület sem élvez prioritást34.
A kérdésre válaszolni tudók 69,81%-a35 is csak havonta kevesebb, mint nettó 50.000 Ftot költene versenyjogi megfelelésre abban az esetben, ha ezzel nagy valószínűséggel
elkerülhetné a kartelljogi problémákat. A kereskedelmi kommunikáció (tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat) területén ez az arány 76,47%36.
Érdemes megjegyezni azonban, hogy a vállalkozások 36,6%-a alkalmaz napi 4 vagy annál
több órában jogászt (jogtanácsost, ügyvédet), és 47,8%-a gyakran vagy szinte mindig
igénybe vesz jogi tanácsadót az üzleti döntések meghozatalakor. Ebből levonható az a
következtetés, hogy a vállalkozások – vélhetően a kismértékűnek tekintett kockázat
(versenyfelügyeleti eljárás) miatt – kisebb arányban hajlandóak specifikusan a
versenyjogi megfelelésre költeni, mint jogi megfelelésre általában. Csak a vállalkozások
30,19%-ának (kartelljog), illetve 23,53%-ának (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalma) érne havi nettó 50.000 Ft-nál többet a teljes körű versenyjogi megfelelés,37
33

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával. A teljes minta alapján ez az arány 64,8%.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával 17,46% az aránya azoknak, akik szerint
mindkét területen kifizetődő lenne anyagi erőforrásokat áldozni, 4,76% szerint csak a versenykorlátozó megállapodások,
4,76% szerint csak a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat területén.
35
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
36
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
37
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
34
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annak ellenére, hogy a vállalkozások 36,6%-ánál van állandó alkalmazásban lévő jogász,
és 47,8% pedig jellemzően igénybe vesz jogi segítséget az üzleti döntések
meghozatalakor.
A válaszadók 95,8%-ával szemben az elmúlt 10 évben nem folyt versenyfelügyeleti
eljárás, vagy arról nem tud, továbbá a válaszadók 86%-ának közvetlen környezetében
sem folyt versenyfelügyeleti eljárás vagy nem tud erről (nem volt olyan közvetlen állandó
üzleti partnere, beszállítója, vagy vevője, akivel, vagy akinek jogelődjével szemben a GVH
az elmúlt 10 évben eljárást folytatott volna, vagy ilyenről nem tud). Ráadásul a
vállalkozások döntő része nagyon valószínűtlennek vagy valószínűtlennek tartja azt, hogy
a következő 5 évben a közvetlen környezetében (valamelyik közvetlen, állandó KKV üzleti
partnerével, beszállítójával, vagy vevőjével szemben) a GVH versenyfelügyeleti eljárást
indítson. A kartelljog vonatkozásában ez az arány 94,1%, míg a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén 92,7%. 38
A válaszadók 76%-ánál az elmúlt 10 évben nem merült fel annak a szükségessége, hogy
valamelyik szerződésüket kartelljogi szempontból részletesen megvizsgálják, illetve
megvizsgáltassák, vagy erről nem tudnak. Ha ehhez az arányhoz hozzáadjuk azokat,
akiknél ilyen igény csupán néhány alkalommal merült fel, akkor ez az arányszám már
90,1%. Vagyis a vállalkozások kevesebb, mint 10%-a vizsgálta meg kisebb-nagyobb
rendszerességgel a szerződéseit kartelljogi szempontból.
Nagyságrendileg hasonló arányokkal találkozunk a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat területén. A válaszadók 77,5%-ánál az elmúlt 10 évben egyszer sem merült fel
annak a szükségessége, hogy valamelyik reklámkampányukat, kereskedelmi
kommunikációjukat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
szempontjából megvizsgálják vagy megvizsgáltassák39. Ha ehhez a magas arányhoz
hozzáadjuk a „Szinte soha” opciót választókat, akkor az arány már 84,5%. (A kartelljogi
aránynál némileg kedvezőbb, azonban még mindig rendkívül magas.) Pozitív eredmény
ugyanakkor, hogy az ilyen típusú jogi átvilágítás a válaszadók 7%-ánál rendszeres, 9,8%ánál rendszeres vagy gyakori.
Összességében elmondható tehát, hogy a vállalkozások sokkal kisebb arányban vizsgálják
meg üzleti döntéseik következményeit versenyjogi szempontból, mint általában jogi
szempontból, s bár a vállalkozások, 36,6%-a alkalmaz napi 4 vagy annál több órában
jogászt (jogtanácsost, vagy ügyvédet), valamint az üzleti döntések meghozatalakor a
vállalkozások 47,8%-a szinte mindig vagy gyakran vesz igénybe általános jogi segítséget,
csupán hozzávetőleg 10%-uk vizsgáltatja meg szerződéseit, kereskedelmi
kommunikációját előzetesen kifejezetten versenyjogi szempontból.
Összegzés
38
39

A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót választók figyelmen kívül hagyásával.
A „Nem tudom / nem válaszolok” opciót egyik válaszadó sem választotta.
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A kutatás eredményei alapján a részt vevő vállalkozások 1/2-ének – 2/3-ának nincs
határozott elképzelése a versenyjogi szabályoknak való megfelelésről. A
versenyszabályoknak való megfelelés érdekében csupán kis részük (jellemzően mintegy
10-20%) tesz aktív erőfeszítéseket (ennél csak a jelentési kötelezettség alkalmazása
említésének gyakorisága nagyobb).
Az aktív erőfeszítések között a négy legfontosabb versenyjogi megfelelési eszköz (a
versenyjogi oktatás, a belső szabályzat, illetve magatartási kódex alkotása, az audit,
illetve az alkalmazottak jelentési kötelezettsége) közül a jelentési kötelezettség és a
belső szabályzat alkalmazása tekinthető a legnépszerűbbnek. A vállalkozások 37,1%-ánál
az alkalmazottak belső szabályzatban, munkáltatói utasításban stb. lefektetett kifejezett
kötelezettséggel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy az ügyvezetésnek (vezetőségnek)
jelentsék, amennyiben bármelyik versenyjogi területen aggályos esettel találkoznak;
belső szabályzattal pedig a megkérdezettek 26,8%-a rendelkezik valamelyik (kartelljog,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat) vagy mindkét versenyjogi területen. A
versenyjogi oktatás és a belső audit eszköze az elmúlt 10 évben hozzávetőlegesen
azonosan alacsony arányban került alkalmazásra (valamelyik vagy mindkét versenyjogi
területen versenyjogi oktatásra 12,5%-ban, auditra 11,3%-ban került sor).
Mindezek ellenére érdekes módon a versenyjogi szabályok megsértése esetén a
megkérdezett vállalkozások jelentősebb arányban tartják biztosnak vagy valószínűnek a
személyi felelősségre vonást, mint amilyen arányban megfelelési erőfeszítéseket tesznek
annak elkerülése érdekében. Míg aktív megfelelési eszközöket a fentiek szerint a
vállalkozásoknak csak kis része vesz igénybe, addig a kartelljog vonatkozásában a
válaszadók 66,7%-a, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma vonatkozásában a
válaszadók 78,3%-a szerint biztosan vagy valószínűleg sor kerülne a versenyszabályok
megsértése miatt a felelős személy munkáltatói intézkedés formájában történő
felelősségre vonására. Kártérítési felelősségre vonást a válaszadók 42,6 %-a (kartelljog),
illetve 55,1%-a (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma) tart biztosnak vagy
valószínűnek.
Azok a vállalkozások, amelyek határozott megfelelési koncepciót reprezentáltak, a többi
válaszadóhoz képest nagyobb arányban alkalmaztak aktív versenyjogi megfelelési
eszközöket, azonban abszolút arányszámban döntő részük semmilyen megfelelési
eszközt nem vett igénybe az elmúlt 10 évben. Ezek alapján kérdéses lehet, hogy miben is
áll az ügyvezetés határozott elképelése. Mindez pedig arra is utalhat, hogy az ügyvezetés
határozott megfelelési koncepciója egyes esetekben nem lép túl azon a döntésen, hogy a
vállalkozás nem akarja megsérteni a versenyszabályokat.
Az alacsony szintű versenyjogi megfelelési erőfeszítéseknek több, a fentiekben
megcsillantott oka, indoka is lehetséges, amelyek megfelelő feltérképezése azonban
további kutatásokat igényelne. Ezen indokok közé sorolható egyrészt az, hogy a
megkérdezett vállalkozások érzékelése szerint a versenyfelügyeleti eljárás veszélyének
való kitettség foka rendkívül alacsony. (A vállalkozások döntő részének közvetlen
környezetében – vele szemben vagy vele közvetlen kapcsolatban lévő KKV üzleti
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partnerei körében – nem folyt versenyfelügyeleti eljárás az elmúlt hosszabb időszakban;
és becslésük szerint rendkívül alacsony annak az esélye, hogy a jövőben ilyen eljárás
előforduljon. A vállalkozások döntő része nagyon valószínűtlennek vagy valószínűtlennek
tartja, hogy a következő 5 évben a környezetében, valamelyik közvetlen, állandó KKV
üzleti partnerével, beszállítójával, vagy vevőjével szemben, a GVH versenyfelügyeleti
eljárást indítson. A kartelljog vonatkozásában ez az arány 94,1%, míg a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén 92,7%.)
Másrészt, az alacsony megfelelési erőfeszítések indoka lehet, hogy a vállalkozások napi
működésük során ritkán találkoznak a versenyjoggal, mint alkalmazandó joganyaggal,
illetve vizsgálandó jogkérdéssel. (Napi működése során a válaszadók 76%-a egyáltalán
nem találkozik a kartelljogi szabályokkal; ha ehhez a számhoz hozzászámítjuk azokat a
vállalkozásokat is, ahol csak alkalomadtán merült fel versenyjogi kérdés, akkor az arány
90,1%. Hasonló arányokkal találkozunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
vonatkozásában is: a vállalkozások 77,5%-ánál az elmúlt 10 évben egyetlen alkalommal
sem merült fel annak szükségessége, hogy valamelyik reklámkampányukat,
kommunikációjukat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
szempontjából megvizsgálják vagy megvizsgáltassák. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk a
szinte soha opciót választókat is, akkor az arány már 84,5%.) Ugyanakkor az is
elképzelhető, hogy nem pusztán arról van szó, hogy a vállalkozás azért nem tesz aktív
erőfeszítéseket a versenyszabályoknak való megfelelés érdekében, mert mindennapi
működése során szinte soha nem merülnek fel versenyjogi kérdések, hanem esetleg
arról is, hogy a vállalkozás életében nem azonosítódnak, illetve nem tudatosulnak a
versenyjogi kérdések, illetve a versenyjogilag aggályos helyzetek. Indokként felmerülhet
még, hogy az ügyvezetés esetleges nem eléggé tájékozott a tekintetben, hogy milyen
gyakorlatok vethetnek fel versenyjogi problémákat.
Harmadrészt, valószínűleg a fenti körülményekből is kifolyólag, a vállalkozások döntő
része szerint nem lenne ésszerű (megtérülő) komolyabb anyagi erőforrásokat fordítani a
versenyszabályoknak való megfelelésre. A válaszadó vállalkozások 73%-a szerint egyik
versenyjogi területen sem indokolt komoly anyagi erőfeszítést tenni a
versenyszabályoknak való megfelelés érdekében.
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II. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK VERSENYJOGI MEGFELELÉSÉNEK NEMZETKÖZI LEGJOBB
GYAKORLATAI
Bevezetés
Széleskörű tudományos egyetértés övezi azt a megállapítást, hogy a versenykultúra
alacsony színvonala növeli a korrupció kockázatát. A korrupció és a versenykorlátozó
üzleti magatartás kéz a kézben járnak, és erős piactorzító hatásuk van. A versenyjogi
szabályoknak éppen ezért különös jelentőségük van az üzleti szektorban megjelenő
korrupciós kockázatok leküzdésében. Méretükből adódóan a KKV-knak sokféle kihívással
kell megküzdeniük; finanszírozási problémákkal, forráshiánnyal, kvalifikált munkaerő
hiányával, piacra lépési akadályokkal. A versenyjogi szabályok biztosítják, hogy a KKV-k
egyenlő esélyekkel lehessenek szereplői a piacgazdaságnak, így a szabályoknak való
megfelelés üzleti előnyökkel jár; csökkenti az üzleti kockázatokat, elkerülhetővé teszi a
büntetéseket, segít megőrizni a vállalat jó hírnevét és fejleszti az üzleti kultúrát.
Az Európai Unióban minden vállalatnak mérettől függetlenül meg kell felelni a
versenyjogi szabályoknak. A legjobb gyakorlatokat egyesítő vállalati megfelelési
programoknak olyan kulcselemei vannak, mint a kockázatfelmérésen alapuló megfelelési
szabályzatok, protokollok és ellenőrzési módszerek kifejlesztése, tréningek és
kommunikációs eszközök alkalmazása, monitoring, audit, és beszámolási
mechanizmusok kiépítése, fegyelmi eljárásrend és ösztönzők kidolgozása, mindehhez
pedig elengedhetetlen a felsővezetés irányítása és támogatása. Ezek az alapelvek
könnyen alkalmazhatóak KKV-k esetében is. A versenyhivatalok a legtöbb EU
tagállamban útmutatót nyújtanak a versenyjogi megfelelés módszereihez a KKV-k
számára is, figyelembe véve, hogy a KKV-knak kevésbé formális és kevésbé szigorúan
strukturált megfelelési programokra van szükségük, mint a nagyvállalatoknak.
Önmagában azonban nem értelmezhető a versenyjogi megfelelőség. Ahhoz, hogy egy
cég etikusan működhessen, egy jól felépített megfelelési programra van szüksége, amely
arányos az adott KKV méretével és a lehetséges kockázatok természetével, és amelynek
csupán egyik eleme a versenyjogi megfelelés. Külön vizsgálni éppen ezért értelmetlen a
versenyjogi megfelelés gyakorlatait, célravezetőbb a KKV-k számára szükséges általános
megfelelési programok felépítését kutatni.
KKV-k megfelelése a versenyjogi szabályoknak – A versennyel és a korrupcióval
kapcsolatos témák áttekintése

Verseny és korrupció
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Robert Klitgaard amerikai közgazdász híres „képlete” szerint a korrupció összegezhető a
monopólium plusz megkülönböztethetőség mínusz számon kérhetőség egyenleteként.
Azaz minél koncentráltabb egy termék, vagy szolgáltatás kínálata, illetve minél nagyobb
a kínálatot szabályozók diszkrecionális ereje, és minél alacsonyabb a számon kérhetőség
lehetősége, annál nagyobb a korrupció. Ebből egyenesen következik, hogy az üzleti
szektort érintő korrupció nagyban csökkenthető a verseny ösztönzésével. Tapasztalati
úton bizonyítható az a feltételezés, hogy a korrupció szintje magasabb alacsony
versenykultúrájú környezetben40. Az is megállapítható, hogy mivel a korrupció költséges
és a nagyköltségű beruházások versenyhátrányban vannak, az erős versenynek kitett
piac kiszorítja a korrupciót41. A verseny ösztönzése csökkenti annak a lehetőségét is,
hogy hatalmi elitek, szűk gazdasági érdekcsoportok befolyást gyakoroljanak a
kormányzati döntéshozatalra (state capture). Mindebből az következik, hogy a piacra
lépés korlátait csökkentő, a régiók közötti piaci kapcsolatokat erősítő, a tulajdoni
viszonyokat átláthatóvá tevő versenyösztönző kormányzati intézkedések csökkenthetik a
korrupciót. A korrupció gyakran jár együtt versenykorlátozó magatartással és torzítja a
piac szerkezetét; azt eredményezi, hogy egyes cégek túlzott piaci befolyásra tesznek
szert, ez pedig az árakra, illetve a termékek és szolgáltatások kínálatára is hatással van.
Az U4 korrupcióellenes kutatóközpont tanulmánya szerint 42 a korrupció felerősítheti
azokat a mechanizmusokat, amelyek révén egy cég kompetitív piaci előnyre tesz szert.
A versenyjog és a KKV-k
Potenciális versenyjogi előnyök a KKV-k számára
A fentiek értelmében tehát a versenyjog szabályozza, hogy egy cég milyen módon juthat
közvetlen piaci befolyáshoz, ezért óriási szerepe van az üzleti szektort érintő korrupció
megelőzésében. A KKV-k számára fontos, hogy a szabályozás elrettentse a nagyobb
cégeket a versenykorlátozó magatartástól. A versenyjogi szabályoknak való megfelelés
fentebb említett előnyei (csökkenti az üzleti kockázatokat, elkerülhetővé teszi a
büntetéseket, segít megőrizni a vállalat jó hírnevét és fejleszti az üzleti kultúrát) egy
2010-es jelentés szerint43 is a legfőbb motivációt jelentik a megfelelési programok
kidolgozására és betartására. Mivel az etikus vállalat megbízhatóbb üzleti partner, sokan
úgy tekintenek a compliance-re, mint a szerződések elnyerésének egyik legfontosabb
feltételére. A compliance eszköze lehet a kapcsolatépítésnek is, olyan ajtókat nyithat
meg, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének44. A megfelelési programok növelhetik
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a cég hírnevét és vonzerejét, ami a reklám és a munkaerő-toborzás szempontjából is
fontos, és erősíthetik a munkamorált. Ha a munkatársak ki vannak képezve azzal
kapcsolatban, hogy mely üzleti magatartás etikátlan, képesek lesznek felismerni a nem
megfelelő eljárásokat a versenytársaknál és a partnereknél is, és elősegítik, hogy a
versenyjogi megfelelés minden piaci szereplőtől elvárható legyen 45.
Fel kellene-e menteni a KKV-kat a versenyjogi szabályozás alól?
Az Európai Unióban a vállalatoknak méretüktől függetlenül meg kell felelni a versenyjogi
szabályoknak. Egyes vélemények szerint a KKV-k nem képviselnek lényeges piaci erőt,
ezáltal üzleti magatartásuknak sem lehet jelentős versenykorlátozó hatása, így
felmentést kaphatnának a szigorú versenyjogi szabályozás alól. Ezt a véleményt
támasztja alá az is, hogy az egyes tagországok versenyhivatalai számára általában nem
prioritás a KKV-k üzleti magatartásának vizsgálata. Az etikai és megfelelési programok
sokak szerint komoly gazdasági terhet rónak a KKV-kra; ezeket a kiadásokat csak
nagyobb vállalatok engedhetik meg maguknak e szerint az érvelés szerint. Ugyanakkor
ezen vélemények ellen számos érv szól. Egyrészt a kivételek alkalmazása aláássa a
versenyjogi szabályok hatékonyságát, másrészt nem feltétlenül a befektetett források
mértéke határozza meg egy megfelelési program sikerét; a vezetőség elkötelezettsége és
a szabályok betartatását felügyelő munkatársak felkészültsége gyakran nagyobb szerepet
játszik a program eredményességében.
A versenyjogi megfelelés kihívásai a KKV-k számára
Nem feltétlenül a pénzügyi források szűkössége a legnagyobb akadálya a megfelelési
programok kidolgozásának. Egyrészt a vezetőség a mindennapi elfoglaltságok mellett
nehezen vállal egy újabb adminisztratív terhet46, másrészt a KKV-k informálisabb
struktúrában működnek a nagyvállalatoknál, a vállalat értékei, etikai kultúrája
hallgatólagos egyetértésen, nem kinyilvánított üzleti etikai elveken alapulnak. Emellett
általában a KKV-k versenyjogi szabályismerete kifejezetten alacsony, és általános jogi és
gazdasági ismereteik sem haladják meg a napi működéshez szükséges minimális
szintet47. Általános tapasztalat, hogy ameddig a KKV-k nem ismerik meg a versenyjogi
szabályoknak történő megfelelés előnyeit, addig nehezen várható el, hogy időt, emberiés anyagi erőforrást áldozzanak a témára. Egy 2011-es Office of Fair Trading jelentés
szerint48 három kulcseleme van a megfelelésnek: versenyjogi ismeretek, szankciók és
végrehajtás, és az önkéntes megfelelési intézkedések. A brit kutatás szerint a KKV-k 73
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százaléka a hiányos ismeretek számlájára írja, ha a versenyjoggal nincs összhangban az
üzleti tevékenységük, és mindössze 35 százalékuk gondolja úgy, hogy elegendő
versenyjogi ismerettel rendelkeznek. Ami az önkéntes megfelelési programokat illeti, a
nagyvállalatok többsége alkalmaz valamilyen megfelelési programot, míg a KKV-k
formális megfelelési eljárások helyett inkább ad-hoc megoldásokat választanak. A
vizsgált KKV-k 58 százalékának semmiféle megfelelési programja nincsen.
A KKV-k versenyjogi megfelelésének legjobb gyakorlatai
A versenyjogi megfelelés mindenképpen egy szélesebb megfelelési programcsomag
része; olyan egyéb területek mellett áll, mint az egészségügy, munkabiztonság,
környezetvédelem, és a vesztegetés- és korrupcióellenes politika. A versenyjogi
megfelelés iránti elkötelezettség a cég átfogó üzleti etikai elveinek részét kell képezze,
biztosítandó, hogy a vonatkozó jogszabályoknak minden tekintetben meg kívánnak
felelni.
Mivel a cégek különböző méretűek és különböző piaci szektorokban tevékenykednek,
nincsen egy minden cégre egyaránt alkalmazható megfelelési program, amelyet legjobb
gyakorlatként be lehetne mutatni. Nincs általános útmutató KKV-k számára arról, hogy
milyen módszerekkel kellene megfeleljenek a versenyjogi előírásoknak. Ugyanakkor a
legtöbb országnak van a vállalati versenyjogi megfelelésre vonatkozó általános
útmutatója, amely ugyan nem kifejezetten a KKV-knak szól, de könnyen adaptálható a
KKV-k specifikus igényei szerint.
Európai Unió
Az EU 2011-ben hozott nyilvánosságra egy tájékoztatót arról, hogy a vállalatok –
mérettől függetlenül – hogyan és milyen versenyjogi szabályoknak kell megfeleljenek, a
nem-megfelelésnek milyen költségei vannak és mely lépések vezetnek a hatékony
megfeleléshez49. A kulcselemek eszerint:
1) egyértelmű stratégia
2) a munkatársak elkötelezettségének erősítése megfelelő ösztönzőkkel és szankciókkal
3) a program folyamatos fejlesztése és frissítése
4) monitorozás és auditálás
Emellett nagyon fontos egy belső bejelentő mechanizmus kialakítása, egy compliance
felelős kijelölésével, aki a vállalat vezetőségének jelent. Ismertetni kell azokat az egyéb
bejelentési és tanácskérési lehetőségeket, amelyek a munkavállalók rendelkezésére
állnak, mindezt egy az EU-ban érvényes versenyjogi szabályokat összefoglaló tréning
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keretében is meg lehet tenni. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint 50 egy megfelelési
program az alábbi tényezők nélkül nem lehet sikeres:
1) a felsővezetés elkötelezettsége és támogatása
2) megfelelő eljárásrend és vezérelvek
3) a felelősségek pontos meghatározása
4) megfelelő források megjelölése
5) tematikus tréning
6) szankciók és jutalmak
7) rendszeres értékelés és fejlesztés
Ausztrália
Az Ausztrál Verseny és Fogyasztás Bizottság (ACCC – Australian Competition and
Consumer Commission) szintén ad útmutatót megfelelési programokhoz. Felismerve,
hogy minden szervezet különböző, az ACCC is figyelembe veszi, hogy egyes vállalatoknak
elég egy egyszerű megfelelési program, amely lényegében a panaszok kivizsgálásával,
kezelésével foglalkozik, illetve a munkatársak számára gyakorlati, a kereskedelem és a
versenyjog alapismereteit átadó tréning programot foglal magába. A komplexebb
szervezeteknek viszont az ACCC szerint is szüksége lehet egy elkötelezett compliance
csapatra, a megfelelési kockázatok rendszeres felmérésére, az egyes vállalati divíziókra
szabott
részletes
megfelelési
útmutatókra,
eljárásrendekre
és
átfogó
tréningprogramokra. Az ACCC általánosságban a megfelelés 3 fázisát határozza meg:
1) a menedzsment elkötelezettsége, amely megfelelő forrásallokációban is megnyilvánul
2) megfelelési know-how kidolgozása, külön erre a célra alkalmazott munkatársakkal,
kidolgozott eljárásrenddel
3) megfelelés, mint üzleti gyakorlat, a megfelelési irányelvek teljesen integrálódnak az
üzleti stratégiába és az üzletpolitikába 51
Egy sikeres megfelelési program az ACCC szerint az alábbiakat tartalmazza:
1) stratégiai terv, amelyben a compliance tevékenységek összekapcsolódnak az üzlet
stratégiai céljaival
2) rendszeres kockázatfelmérés
3) dokumentáció
4) kinevezett felelősök
50
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Kanada
A Kanadai Versenyhivatal az egyes alkalmazott megfelelési programtól, a vállalat
méretétől és komplexitásától függetlenül öt fő elemet határoz meg a hiteles és hatékony
megfelelési program részeként:
1) a felsővezetés támogatása és felelősségvállalása
2) vállalati irányelvek és eljárásrendek
3) tréning és oktatás
4) ellenőrző, audit és bejelentő mechanizmusok
5) konzisztens fegyelmi eljárásrendek és ösztönzők
Egyesült Királyság
Bár nincs kifejezetten KKV-knak szóló útmutatója, az Office of Fair Trading (OFT) négy
lépést határoz meg a megfelelési programok kidolgozása felé vezető úton, és konkrét
példákkal is szolgál arról, hogy a vállalatok mit tehetnek e négy lépés megvalósításáért.
Ahogy az eddigi irányelvekben is, a vélt siker alapja itt is menedzsmenttől a legalsó
szintig terjedő egyértelmű elkötelezettség a megfelelési program mellett.
1. lépés: A kockázatok azonosítása: a vállalatnak először is fel kell ismernie a verseny
kockázatait, és hogy ezek a kockázatok az üzlet mely területein bukkanhatnak fel (pl.
sales és marketing, új munkaerő belépése, munkatárs kapcsolattartása a
versenytársakkal, kamarákkal stb.)
2. lépés: A kockázat felmérése: A kockázat lehet alacsony, közepes, vagy magas, attól
függően, hogy milyen valószínűséggel jelentkezik.
3. lépés: A kockázat kezelése: Megfelelő irányelvek és eljárásrendek kidolgozásával
kezelhetőek a kockázatok, mindez elősegíthető tréningekkel és egyéb szemléletformáló
programokkal, amelyek a versenyjogi megfelelés kultúráját népszerűsítik a szervezetben.
4. lépés: Felülvizsgálat: Mivel a vállalatok folyamatosan változnak, szükséges a
kockázatok rendszeres újramérése. Ezzel biztosítjuk, hogy nem merültek fel újabb
kockázatok, és hogy a kezelési stratégiák még mindig megfelelőek.
KKV-specifikus útmutató
Az Egyesült Királyságban is elég kevés kifejezetten KKV-knak szánt versenyjogi
megfeleléssel kapcsolatos útmutatót találunk. Az általános alapelv az, hogy a KKV-knak a
méretükhöz illő, arányos megfelelési intézkedéseket kell hoznia, alkalmazkodva a
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felmerülő kockázatok természetéhez és mértékéhez. Az OFT 2011-es, KKV-knak szánt
„Gyorstalpaló a versenyjogi megfeleléshez” című útmutatója52 három fő veszélyre hívja
fel a figyelmet:
1) kartell
2) egyéb versenykorlátozó egyezségek
3) versenyelőnnyel, piaci erőfölénnyel való visszaélés
Az útmutató konkrét és közérthető példákkal mutatja be a fenti három kockázatot, KKVk számára is hangsúlyozza a korábban ismertetett 4 lépés fontosságát, végül információt
nyújt arról, hová kell fordulni, ha a versenyjog megsértését tapasztalja egy vállalat.
Egyesült Államok
Mint korábban említettük, a menedzsment elkötelezettsége KKV-k esetén sokkal
fontosabb a versenyjogi megfelelés szempontjából, mint a pénzügyi források
mennyisége. Ha a vezetőség elkötelezett, a kis méret még előnyt is jelenthet, hiszen
könnyebb eljuttatni az üzenetet a munkatársaknak a kapcsolat közvetlensége miatt.
Ezzel szemben a multinacionális vállalatoknál költségesebb programok kidolgozására van
szükség ahhoz, hogy a világ minden táján elérjenek az alkalmazottakhoz. A megfelelési
programok nem feltétlenül drágák. Ezt támasztja alá a US Society for Corporate
Governance and Ethics kifejezetten KKV-knak szánt útmutatója53. Ez a dokumentum
részletesen bemutatja, hogy milyen olcsó, gyakorlati lépéseket kell megtennie egy KKVnak annak érdekében, hogy alkalmazottai betartsák a törvényeket, és a vállalat
megfeleljen a versenyjog szabályainak. Először is azt javasolják, hogy a vállalat
csatlakozzon
egy
vállalati
megfeleléssel
foglalkozó
társasághoz
http://community.corporatecompliance.org, ahol mindenféle információhoz juthatnak
ingyenesen. Fontos ezen kívül a nagyobb és hasonló méretű vállalatokkal való
kapcsolattartás, információcsere, networking. Ugyanezt a célt szolgálja a kereskedelmi
kamarákhoz való csatlakozás. Ezen kívül az alábbi lépésekre van szükség. (Hozzá kell
tennünk, hogy ezeknek a lépéseknek az olcsósága elég relatív, főleg a hazai viszonyok
között.)
1) rendszeres kockázatfelmérés a kockázatok felmerülésének valószínűsége alapján
2) etikai kódex bevezetése, kommunikálása, megfelelő eljárásrend és ellenőrzési
mechanizmus kidolgozása
3) compliance officer kinevezése az etikai és megfelelési program menedzselésére,
akinek megfelelő a támogatottsága a vezetőség részéről és átlátja a szervezetet. Nem
kell kizárólag ezzel foglalkozzon, a compliance lehet csak az egyik feladatköre.
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4) tréning e-learning formában, vagy egyéb online verzióban
4) megfelelő források és infrastruktúra biztosítása a program számára
5) ellenőrzés, beszámolás
6) megbízható és anonim bejelentővonal létesítése a dolgozók számára
7) ösztönzők, szankciók
8) megfelelő dokumentáció
A Compliance Officer szerepe54
A legtöbb KKV nem engedheti meg magának, hogy önálló compliance officer-t
alkalmazzon, de elég sokféle kockázatnak van kitéve ahhoz, hogy szüksége legyen
megfelelési programra. Ezeknél a vállalatoknál a compliance officer feladatkörét betöltő
munkatárs sok más feladatot is ellát. Ezekben az esetekben is sokat tehetnek a KKV-k
annak érdekében, hogy erősítsék a compliance officer szerepét, anélkül, hogy túl sok
erőforrást használnának. Ehhez:
- meg kell találni a megfelelő embert: még ha részmunkaidős is az állás, ezt a feladatot
egy szenior munkatársnak kell ellátnia, akinek megfelelő képzettsége van és elég
elkötelezett
- részletes munkaköri leírásban kell meghatározni a compliance officer felelősségét és a
felelősségi területeket
- írásban kell meghatározni az etikai és megfelelési program céljait, kiterjedését és
kinyilvánítani a vállalat elkötelezettségét a szabályok betartására
- rendszeresíteni a beszámolási kötelezettséget
- ideális esetben a compliance officer saját költségvetés és források felett diszponál
- a networking fontossága: mivel a KKV-knak ritkán van lehetősége profi compliance
officert alkalmazni, nagyon fontos hogy olyan szakmai köröknek legyen tagja a
compliance munkatárs, ahol ingyenesen hozzáférhet információkhoz és fejlesztheti a
képességeit
A Transparency International üzleti elvei KKV-k számára
A Transparency International Vesztegetésellenes Irányelvek Kis- és Középvállalatok
Számára című ajánlása segíthet egy színvonalas megfelelési program kidolgozásában,
hiszen meghatározza azokat az alapelveket, amelyek mentén a vállalat tisztességesen
működhet55. Ezeknek az irányelveknek is az a meglátás az alapja, hogy a versenyjogi és
54
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egyéb megfelelések nem kezelhetőek külön, csak egy egységes, átfogó program
részeként.
A gyakorlati teendők eszerint a következők:
1. Meg kell egyezni az alapelvekben, írásban kinyilvánítani a menedzsment
elkötelezettségét egy megfelelési program kidolgozása mellett.
2. A program kifejlesztése: Kockázatfelmérésre alapítva, a vállalat méretéhez igazítva,
lehetőleg egy felelős kijelölésével kell kidolgozni a programot, amelyet minden
munkatársnak el kell fogadnia. A kockázatfelméréshez elengedhetetlen, hogy a vállalat
tisztában legyen az adott szektort érintő üzleti és korrupciós kockázatokkal, hogy
ellenőrizze az üzleti partnereit, ügynökeit és a velük kötött szerződéseket, és hogy
ismerje a vonatkozó jogszabályokat.
3. A program végrehajtása. Ehhez nélkülözhetetlenek a tréningek, a megfelelő
kommunikáció cégen belül, illetve a beszállítók és egyéb partnerek felé is.
4. Beszélni kell a felmerülő problémákról, panaszokról, és biztosítani kell, hogy az
alkalmazottak a megtorlás veszélye nélkül tehessenek bejelentést.
5. Belső ellenőrzés és monitorozás. Ez magába foglal pénzügyi ellenőrzést, a szerződések
monitorozását, a megfelelő dokumentáció elvárását. A megfelelési programot nem lehet
egy egyszer elkészült, fix és változatlan eszköznek tekinteni, folyamatosan frissíteni és
fejleszteni kell.
Összegzés
A KKV-k versenyjogi megfelelését az etikus működéshez szükséges átfogó megfelelési
program teszi lehetővé. Önmagában ez sem ér sokat, ha nincs meg a versenyt ösztönző
és támogató politikai háttér, és egy olyan versenykultúra, amelyben a KKV-k a
méretükből adódó kihívások ellenére egyenlő esélyekkel indulhatnak. A magyar KKV-k
többsége kutatásunk szerint nem rendelkezik határozott elképzeléssel a versenyjogi
szabályoknak való megfelelésről, így a megfelelési programok kiépítésének igénye sem
merül fel a legtöbb vizsgált vállalat számára. Első lépésben tehát a versenyjogi
szabályozás szerepére, a megfelelés üzleti és reputációs előnyeire kell felhívni a KKV-k
figyelmét, és ezután tudatosítható, hogy melyek azok a megfelelési elemek (versenyjogi
oktatás, belső szabályzat, etikai kódex, audit, bejelentési kötelezettség stb.) amelyek
nélkül egyetlen megfelelési program sem lehet hatékony. A nemzetközi példák
legnagyobb tanulsága, hogy a vállalat vezetőinek kinyilvánított - és nem pusztán formális
– elkötelezettsége nélkül nem létezhet sikeres megfelelési program. A program
kidolgozását részletes kockázatfelmérés kell megelőzze, amely az adott szektorban
felmerülő üzleti kockázatokat vizsgálja és osztályozza a felmerülési valószínűségek
alapján. Erre az elemzésre épülhet maga a program, amelynek jó, ha egy compliance
officer, vagy egyéb kijelölt munkatárs felel a végrehajtásáért és ellenőrzéséért, illetve a
vezetőség felé jelent. A programnak tartalmaznia kell magát a szabályzatot, a vezetőség
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írásbeli elkötelezettségét az etikus működés mellett, a kapcsolódó versenyjogi és
általános megfelelési tréninget, és egy kommunikációs stratégiát, amelynek révén
mindez könnyen és közérthetően eljuttatható a munkatársakhoz. A programnak
természetesen rugalmasan kell alkalmazkodnia az adott KKV méretéhez, kapacitásához,
erőforrásaihoz; nincsen egy minden KKV számára egységesen alkalmazható legjobb
megfelelési program. Ahogy a magyar KKV-k körében végzett felmérés is bizonyítja, a
KKV-k többsége úgy gondolja, hogy nem indokolt komoly anyagi erőforrásokat fordítani a
versenyszabályoknak való megfelelésre. Ezért szükséges tudatosítani, hogy az etikus
működéshez és a versenyjogi, ill. általános megfelelési program kidolgozásához
elsősorban nem anyagi forrásokra, hanem egy elkötelezett vezetőség átgondolt
stratégiájára és annak átlátható megvalósítására van szükség.
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Melléklet
Kérdőív: Versenytudatosság és versenyjogi megfelelés a KKV szektorban
1. Melyik iparágban tevékenykedik az Ön vállalkozása?
1. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
2. Bányászat, kőfejtés
3. Élelmiszergyártás
4. Italgyártás
5. Dohánytermék gyártása
6. Textília, ruházati termék gyártása
7. Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
8. Fafeldolgozás, bútorgyártás, fonottáru gyártása
9. Papír, papírtermék gyártása
10. Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
11. Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
12. Vegyi anyag, termék gyártása
13. Gyógyszergyártás
14. Gumi-, műanyag termék gyártása
15. Nemfém ásványi termék gyártása
16. Fémalapanyag gyártása
17. Fémfeldolgozási termék gyártása
18. Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
19. Villamos berendezés gyártása
20. Gép, gépi berendezés gyártása
21. Közúti és egyéb jármű gyártása
22. Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése
23. Villamosenergia-, gáz-, gőzelőállítás, légkondicionálás
24. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése
25. Hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
26. Építőipar
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27. Kereskedelem
28. Gépjárműjavítás
29. Szállítás, raktározás
30. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
31. Információ, kommunikáció
32. Pénzügyi, biztosítási tevékenység
33. Ingatlanügyletek
34. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
35. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
36. Oktatás
37. Humán-egészségügyi, szociális ellátás
38. Művészet, szórakoztatás, szabad idő
39. Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
40. Nem tudom / Nem válaszolok
2. Hány személy áll az Ön vállalkozása alkalmazásában? Ha pontos számot nem tud,
becsléssel válaszoljon!
- 50-100 fő
- 100-150 fő
- 150-200 fő
- 200-250 fő
- Nem tudom / Nem válaszolok
3. Értékesít az Ön vállalkozása jelentős mennyiségben közvetlenül lakossági fogyasztók
részére?
- Igen
- Nem
- Nem tudom / Nem válaszolok
4. Alkalmaz-e a vállalkozás napi 4 vagy annál több órában jogászt (jogtanácsost,
ügyvédet)?
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- Igen
- Nem
- Nem tudom / Nem válaszolok
5. Az Ön vállalkozása az üzleti döntések (például szállítási, beszállítói, forgalmazási stb.
szerződések, reklámkampányok) meghozatalakor milyen gyakran vesz igénybe jogi
segítséget (a kérdés általában a jogi támogatásra vonatkozik, nemcsak a versenyjogra)?
- Szinte mindig
- Gyakran
- Alkalomadtán (néha)
- Szinte soha nem
- Nem tudom / Nem válaszolok

II. Milyen gyakran találkozik a vállalkozás a versenyjoggal és milyen súlyt képvisel a
versenyjog (a versenyszabályoknak való megfelelés) a mindennapi működése során?
6. Folytatott-e a GVH az elmúlt 10 évben a vállalkozással vagy jogelődjével szemben
eljárást?
- Igen, versenykorlátozó megállapodás miatt.
- Igen, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy fogyasztó megtévesztése miatt.
- Igen, mind versenykorlátozó megállapodás, mind tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat, illetve fogyasztó megtévesztése miatt volt eljárás.
- Nem.
- Nem tudom / Nem válaszolok
7. Tudomása szerint van-e, illetve volt-e olyan közvetlen állandó üzleti partnere
(beszállítója, vevője), akivel vagy akinek jogelődjével szemben a GVH az elmúlt 10 évben
eljárást folytatott?
- Igen, versenykorlátozó megállapodás miatt.
- Igen, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy fogyasztó megtévesztése miatt.
- Igen, mind versenykorlátozó megállapodás, mind tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat, illetve fogyasztó megtévesztése miatt volt eljárás.
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- Nem.
- Nem tudom / Nem válaszolok
8. Álláspontja szerint, érdemes (kifizetődő) lenne-e a vállalkozás számára komoly anyagi
erőforrásokat áldozni a versenyszabályoknak való megfelelés biztosítására
(alkalmazottak oktatása, szerződések, kommunikációs anyagok, reklámkampányok
rendszeres és folyamatos előzetes versenyjogi véleményezése, a szerződéses állomány
utólagos versenyjogi szempontú átvilágítása, specialisták bevonása stb.)?
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban.
- Igen, mindkét területen.
- Nem, egyik területen sem
- Nem tudom / Nem válaszolok
Versenykorlátozó megállapodások
9. Tudomása szerint az Ön vállalkozása életében az elmúlt 10 évben felmerült-e annak
szükségessége, hogy valamelyik szerződésüket versenyjogi szempontból részletesen
megvizsgálják, illetve megvizsgáltassák?
- Rendszeresen: szerződéseinket rendszeresen átvilágítjuk versenyjogi szempontból.
- Gyakran
- Néhány alkalommal
- Tudomásom szerint soha
- Nem tudom / Nem válaszolok
10. Mi az az összeg, amelyet versenyjogi megfelelésre költene (versenyjogi tanácsadás,
alkalmazottak oktatása stb.), amennyiben ezzel nagy valószínűséggel elkerülhetné a
versenyjogi problémákat?
- Kevesebb, mint havi 50.000 Ft + ÁFA-t.
- Havi 50.000 és 100.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 100.000 és 200.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 200.000 és 300.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 300.000 és 400.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Több, mint havi 400.000 Ft-ot + ÁFA-t.
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- Nem tudom / Nem válaszolok
Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,
(kereskedelmi kommunikáció, reklámok)

fogyasztók

megtévesztése

11. Tudomása szerint az elmúlt 10 évben felmerült a vállalkozás életében például annak
szükségessége, hogy valamelyik reklámkampányukat, kommunikációjukat a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat szempontjából
megvizsgálják vagy megvizsgáltassák?
- Rendszeresen, ez mindennapos, kommunikációnkat rendszeresen átvilágítjuk
versenyjogi szempontból.
- Gyakran
- Alkalomadtán (néha)
- Szinte soha
- Soha
- Nem tudom / Nem válaszolok
12. Mi az az összeg, amelyet a kereskedelmi kommunikáció, illetve a reklámok
versenyjogi megfelelésére költene (versenyjogi tanácsadás, alkalmazottak oktatása stb.),
amennyiben ezzel nagy valószínűséggel elkerülhetné a versenyjogi problémákat?
- Kevesebb, mint havi 50.000 Ft + ÁFA-t.
- Havi 50.000 és 100.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 100.000 és 200.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 200.000 és 300.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Havi 300.000 és 400.000 Ft + ÁFA közötti összeget.
- Több, mint havi 400.000 Ft-ot + ÁFA-t.
- Nem tudom / Nem válaszolok
III. Az iparág jellemzői
13. Tapasztalata szerint mennyire jellemzőek az Ön iparágában, illetve működési
területén a versenytárs vállalkozások alkalmazottai közötti informális kapcsolatok
(korábbi iskolai, egyetemi kapcsolatok, családi, baráti viszonyok)?
- Nagyon jellemző
- Jellemző
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- Előfordul, de nem jellemző
- Ritka, egyáltalán nem jellemző
- Nem tudom / Nem válaszolok
14. Tapasztalata szerint az Ön iparágában, illetve működési területén mennyire
„átlátható” a piac, úgy mint beszerzési források, beszerzési árak, nyereségesség, tervek
az értékesítési árak jövőbeli növelésére vagy csökkentésére vonatkozóan, kedvezmények
adása, gazdasági nehézségek, üzleti problémák, stb.
- Teljes mértékben
- Többnyire igen
- Egyáltalán nem
- Nem tudom / Nem válaszolok
15. Az Ön iparágában mennyire tekinthetők gyakorinak a vállalkozások közötti
tapasztalatcserék, együttműködések (közös programok, közös értékesítés)?
- Nagyon gyakori, mindennapos
- Gyakori
- Ritka
- Szinte sohasem fordul elő
- Nem tudom / Nem válaszolok

16. Becslése szerint mekkora az esélye annak, hogy a következő 5 évben az Ön valamelyik
közvetlen, állandó KKV üzleti partnerével (beszállítójával, vevőjével) szemben a GVH
versenyfelügyeleti eljárást indítson (a vizsgálat megindítása nem jelenti azt, hogy a
vállalkozása jogsértést követett volna el vagy hogy a GVH jogsértés elkövetését
állapítaná meg)?
Versenykorlátozó megállapodás miatt
- 75-100 % (nagyon valószínű)
- 50-75 % (valószínű)
- 25-50 % (valószínűtlen)
- 0-25 % (nagyon valószínűtlen)
- Nem tudom / Nem válaszolok
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Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
(kereskedelmi kommunikáció, reklám) miatt
- 75-100 % (nagyon valószínű)
- 50-75 % (valószínű)
- 25-50 % (valószínűtlen)
- 0-25 % (nagyon valószínűtlen)
- Nem tudom / Nem válaszolok
IV. A vállalkozás erőfeszítései a versenyszabályoknak való megfelelés érdekében
17. Mennyire van határozott és részletes koncepciója a vállalkozás vezetőségének
(ügyvezetésének) a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi
szabályoknak való megfelelésről?
- Határozott és részletes elképzelése van arra, hogy hogyan valósítsa meg.
- Még nem alakított ki határozott elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan valósítsa
meg.
- Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken
- Nem tudom / Nem válaszolok
18. Mennyire van határozott és részletes koncepciója a vállalkozás vezetőségének
(ügyvezetésének) a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó szabályoknak való
megfelelésről?
- Határozott és részletes elképzelése van arra, hogy hogyan valósítsa meg.
- Még nem alakított ki határozott elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan valósítsa
meg.
- Ez a kérdés nem szokott felmerülni a vezetőségi megbeszéléseken
- Nem tudom / Nem válaszolok
19. Részesültek a vállalkozás alkalmazottai az elmúlt 10 évben versenyjogi oktatásban?
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban.
- Igen, mindkét területen, általános jelleggel.
- Nem, egyik területen sem
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- Nem tudom / Nem válaszolok
20. Rendelkezik-e a vállalkozás valamilyen belső szabályzattal vagy magatartási
kódexszel a versenyjogi szabályoknak való megfelelés érdekében?
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban.
- Igen, mindkettővel kapcsolatban.
- Nem, egyik területen sem.
- Nem tudom / Nem válaszolok
21. Folytattak-e az Ön vállalkozásánál az elmúlt 10 évben szakértő bevonásával átfogó
belső vizsgálatot (auditot) a versenyjogi szabályoknak való megfelelés érdekében
(utólagosan áttekintették-e a szerződéses állományukat, a céges levelezést, a
kommunikációs anyagokat, a reklámkampányokat annak kiszűrésére, hogy az elmúlt
időszakban megvalósult-e versenyjogilag aggályos gyakorlat)?
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban.
- Igen, mindkettővel kapcsolatban.
- Nem, egyik területen sem.
- Nem tudom / Nem válaszolok
22. Amennyiben igen, erre sor került-e kettő vagy több alkalommal?
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban erre kettő vagy több
alkalommal került sor.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban erre kettő vagy
több alkalommal került sor.
- Igen, mindkettővel kapcsolatban kettő vagy több alkalommal sor került erre.
- Nem, egyik területen sem került erre sor egy alkalomnál többször.
- Nem tudom / Nem válaszolok
23. Mennyiben tartja elképzelhetőnek, hogy amennyiben a vállalkozást hátrány (például
bírság) érné a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyszabályok
megsértése miatt, akkor a vállalkozás munkáltatói intézkedést foganatosítana az emiatt
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felelős alkalmazottal szemben (például munkaviszony megszüntetése, fegyelmi
felelősségre vonás)?
- Erre biztosan vagy majdnem biztosan sor kerülne
- Erre valószínűleg sor kerülne
- Elképzelhető, hogy erre sor kerülne, de valószínűtlennek tartom
- Szinte kizártnak tartom, hogy erre sor kerülne
- Nem tudom / Nem válaszolok
24. Mennyiben tartja valószínűnek, hogy a fenti esetben a vállalkozás kártérítést
követelne az emiatt felelős alkalmazottól?
- Erre biztosan vagy majdnem biztosan sor kerülne
- Erre valószínűleg sor kerülne
- Elképzelhető, hogy erre sor kerülne, de valószínűtlennek tartom
- Szinte kizártnak tartom, hogy erre sor kerülne
- Nem tudom / Nem válaszolok
25. Foganatosítana a vállalkozás munkáltatói intézkedést a felelős alkalmazottal
szemben, amennyiben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt érné hátrány a
vállalkozást?
- Erre biztosan vagy majdnem biztosan sor kerülne
- Erre valószínűleg sor kerülne
- Elképzelhető, hogy erre sor kerülne, de valószínűtlennek tartom
- Szinte kizártnak tartom, hogy erre sor kerülne
- Nem tudom / Nem válaszolok
26. Mennyiben tartja valószínűnek, hogy ez utóbbi esetben a vállalkozás kártérítést
követelne az emiatt felelős alkalmazottól?
- Erre biztosan vagy majdnem biztosan sor kerülne
- Erre valószínűleg sor kerülne
- Elképzelhető, hogy erre sor kerülne, de valószínűtlennek tartom
- Szinte kizártnak tartom, hogy erre sor kerülne
- Nem tudom / Nem válaszolok
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27. Van-e a vállalkozás alkalmazottainak bármilyen – belső szabályzatban, munkáltatói
utasításban stb. lefektetett – kifejezett kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy az
ügyvezetésnek (vezetőségnek) jelentsék, amennyiben versenyjogilag aggályos esettel
találkoznak.
- Igen, a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban.
- Igen, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatban.
- Igen, mindkettővel kapcsolatban.
- Nem, egyik területen sem.
- Nem tudom / Nem válaszolok
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