
 

 

NYILATKOZAT A VERSENYSZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL 

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénnyel 

(továbbiakban: Versenytörvény) és az EU Működéséről szóló Szerződéssel (Lisszaboni Szerződés) 

összhangban a Magyar Vegyipari Szövetség és tagvállalatai az alábbi tevékenységektől 

tartózkodnak:  

Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások 

egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló 

szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: 

megállapodás), 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. 

1. Tiltott magatartások 

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

meghatározása; 

 az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzés 

alatt tartása; 

 a beszerzési források felosztása, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozása, 

valamint az üzletfelek meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárása; 

 a piac felosztása, az értékesítésből történő kizárása, az értékesítési lehetőségek közötti 

választás korlátozása; 

 a piacra lépés akadályozása; 

 azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetni, ideértve 

olyan árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek 

alkalmazása, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben; 

 szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tétele, amelyek 

természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a 

szerződés tárgyához. 

 

1.1. Megállapodás 

Megállapodásnak minősül, ha a versenytársak önálló gazdasági tevékenységüket ténylegesen vagy 

valószínűsíthetően korlátozó közös tervet fogadnak el. Tilos a versenytársakkal megállapodni az 1. 

pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban.  

 

 

 



 

1.2. Összehangolt magatartás 

Tilos bármilyen közvetlen vagy közvetett kapcsolat a versenytársak között, amelynek célja vagy 

hatása valamely tényleges vagy potenciális versenytárs piaci magatartásának befolyásolása vagy 

a saját tényleges vagy tervezett piaci magatartás felfedése.  

Például nem jöhet létre formális vagy informális megbeszélés a következő témákról: 

 egy-egy vállalat árai, árváltozásai, értékesítési feltételei, az ipar árképzési politikája, árszintje, 

árváltozásai, árkülönbözetek, nyereségkulcsok, engedmények  

 egyedi vállalati adatok a bekerülési költségekről, termelésről, készletekről és értékesítésekről 

 a vállalat jövőbeni terveiről szóló információk  

 egy-egy vevővel kapcsolatos ügyek, különösen olyan ügyek, ügyletek, amelyek az illető 

piacra lépését akadályozzák.  

 

1.3. A vállalkozások társulásainak döntése 

Tilos a MAVESZ keretein belül olyan döntést, kötelező erejű határozatot, egyszerű ajánlást 

hozni, amely az 1. pontban meghatározott tilalmakba ütközik.  
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