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,,Legyen éľtékaz iizleti tisztesség!''

A Magyar Agrár_, Elelmiszergazdasági

és Vidékfejlesztési Kamaľa

Üzleti Etikai Szabáiyzata
Bevezetés

A

Magyar Agrźr-, Élehiszeľgazdaságiés Vidékfejlesztési Kamaréről szóló
2012. évi CXXVI. törvény 14 $ (2) bekezdésę értelmébenaz agrźrkamata az ílzlęti
forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megőrzése,
illetve fokozása érdękében
a az énĺtettszervezętęk bevonásával kidolgozza a tagtrai tisztességes piaci
magatartására és tisztességes kereskedelmi gyakorlatźra vonatkozó etikai
szabáiyokat;

b) fi,gyelemmęl kísériaz etikai szabályok, valamint a tisztességtelen piaci
maga1.artźts tilalmáról szőlő törvényben, illetve a tisztességtelen kereskedęlmi

gyakorlat tilalmáról szóló ttirvényekben meghatározott, a tisztęsségtelen verseny és a
tisztességtelen keręskedelmi gyakorlat tilalmźra vonatkozó ręndelkezések
érvényesülését.

A Magyar

Agrár-, Élelmis"ergazdasági és VidékfejlesztésiKamara (a
továbbiakban: Kamara) Alapszabályban is megfogalmazott célkitrĺzéseszerint a
Kamarának vallania kell, hogy aktivan közreműkĺidik a rendezett piaci viszonyok
kialakításában, fenntartásában, tevékenységévela tisztességes gazđállkodókat segíti!
Az agľárgazdaság tertiletén működő kĹilĺinbĺizőgazdasági súllyal rendelkező
vállalkozások közötti érdekérvényesítési
egyensúly kialakítása, fenntartása a Kamara
szintén egylk fontos célkitíĺzése.

A

Szabźiyzat abból indul ki, ami jogszenĺtlen, az egyben etikátlan is, ami pedig
etikátlan, az nęmjelenti fęltétlenül azt, hogy egyben jogszenĺtlen is. Viszont sem a
társdalom' sem a gazdasźtg nem működhet megfelelő etikai normák lllźnyá,ŕian, hiszen
a jog nem fud minden etikai kérdéstsaját szabályľendszerébe illeszteni. Az országos
Ktildĺittgytĺlésazonban a Kamara több százezręs tagsźrya nevében ľendelkezik azzal a
fęlhatalmazással, hogy ęlső soľban saját tagságrára kiterjedőęn kialakítsa azilzlęti etika
iráný mutató szabáIyrendszerét, és az źůtalakialakított rendben éľvénýis tudjon
szeręzni a kĺizösen kialakított elvárásoknak.

A

SzabáIyzat az önkéntes jogkövetésre alapozva az érdekek és az értékek
egyensúlyát 1artja els<ĺdlegesen szem előtt. A Szabźiyzathoz kapcsolódó eljĺírási
szabáiyok első soľban az érintettek közötti együttmiĺköđésés a megegyezés
elősegítésétfurtJźLk követendőnek, a taggal szembęn alka|mazhatő sajátos
ęszközrendszer is ezen cél megvalósulásának v an aláręndelve.

A

Szabźůyzat,valamint az ahhoz kapcsolódó Etikai és Fegyelmi Eljárási
SzabáIyzat a jog elsődlegességét szem e|őtt tarwa nem teszi lehetővé etikai eljaľás
megindításáft, a már megindított eljźrás folýatását olyan ügyben, amelyben bíróság,
vagy más hatóság előtt eljrárás van folyamatban, illetve e kérdésbenmźlr döntött. Ana
viszont lehetőséget kell teremteni, hogy a vitatkozó felek igénybe vehessék a kamaľa
által nýjtott vitarendezési lehetőségeket, ezzel is megelőzve ęgy hosszadalmas és
költséges bírósági, vagy más eljárást.

Az elmúlt évek világgazdasági,

valamint nęmzetgazdastryi folyamatai egyre
erőteljesebben vetették fel azt akérdéstis, hogy a gazdasátgi folyamatok szabáIyozási
męchanizmusát mennyire lehet kizráľólag a piac onszabźúyozásimechanizmusára
alapozni, vagy szfüséges-e igénybe venni alternatív, az źilami, közhatalmi eszközöket
is igénybe vevő gazdaság-szabáIyozási eszközöket. A Kamara megalakulásával, és a
részérebiztosított részben kĺizhatalmi, részben önszabályozási jellegiĺ jogkörökkel a
jogalkotó e kérdésbenúgy foglalt állást, hogy a kötęlező kamarai tagság keretei között
az énntettek, így az élelmiszer|ánc összes szereplője számźlra az agrźlrgazdasági
tevékenységet folytatők ilzlęti etikai szabźúyamegalkotásának a lehetőségével e
tęrĹileten is biztosída az onszabźůyozás lehetőségét.

Az izlętí etikai

szabályok megalkotásának szfüségessége az Euľópai Unió
ktilönböző szęwezetei előtt is felvetődött, melynek eľedményekénta témźtbanajálrĺlás
megfogalmazásźra is soľ kęrÍilt. Az országos Küldöttgyĺlés az LJzleti Etikai
Szabźůyzatelfogadásával egyidejűleg kinýlvźnitja azon źiláspontját is, miszerint a
kamara tagjai vonatkozásában egyetért az élelmiszeľellátási láncban működő
vźilalkozásokra megállapított ajánlásban foglalt azon, az EU által is meghatározott
általĺános alapelvekkel is, miszerint:

1.

A

szęrzódő felek vállalkozások közötti kapcsolataikban mindig szem
ęlőtt taľtják a fogyasztók érdekeit és az ellźttási lźnc általźnos fenntaľthatóságát. A
szęrzódo felęk biztosítjak, hogy az ellátási láncban a tęrmékek forgalmazása a lęhető
legnagyobbhatékonysággalésazerőforľásokoptimalízálásávaltörténjen.
2. A szęrzódó fęlęk fiiggetlen gazdasági jogalanyok, akik tiszteletbęn
taĄźLk egymás jogait a saját stratégia és tizletpolitika kialakítására, ideértve az onálllő
döntés szabadságtú arra vonatkozóan, hogy egy megállapodást megkötnek e vagy sęm.
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3.

A

szerződő felek egymással szemben felelősségteljesen, jóhiszemiien és
kellő szakmai gondossággal járnak el.

Az

1.

ajźnlás a további egyedi uzleti etikai elveket is meghatáľoz:

A felek a

megállapodásokat íľásban kötik ffieg, kivéve, ha az
kivitelezhetetlen, illetvę ha a szóbeli megállapodás mindkét fét számára elfogadható és
megfelelő. A megállapodásoknak egyértelműnek és źfilźLthatónak kell lęnnifü, és a
lehető legtöbb lényeges és előre látható elęm re ki kell teľjedrrifü, ideértve a megállapo
dás megsztintetésévelĺisszefüggő jogokat és eljárásokat.
2. A szerzódő felek a szerződés feltételeit egyoldalúan nem módosíthadák,
kivéve, ha a felek ębben a lehetőség ben, illetve annak koľülményeibęn és feltételeiben
előzetesen megállapodtak. A megállapodásokban rendelkezni kell arĺől az eljárásľól,
amely révénaz egyk szerzőďő fél egyeztetést folytathat a másik féllel a megállapodás
teljesítéséhez,illefue az ę1őrę nem láthatő körĹilmények miatt sztikséges
módosításokról, ahogyan ezt a megá'llapodás előíqa.
3. A megállapodásokat be kell tartani.
4. A felek a versenyjogi és egyéb vonatkozó jogszabályok szigoru
betaľtásával bocsátják az információkat a másik fél rendelkezéséľe,és megfelelő
gondossággal biztositjźk, hogy a másik fél rendęlkezésérebocsátott információ helyes
és nem fékevęzętő.
5. A felek az információkat bizalmasan kezelik, kivéve, ha az információk
mźr nyilvánosságra keriiltek, illetvę ha azokat a fél ĺinállóan, jogszenĺen és
jóhiszeműen szęręzte be. Abizalmas információkat a fogadó félklzárőIag arÍa a céIra
ha s ználhatj a fel, amely c élb ól azokat a tudomás źra hoztźtk.
6. Az ellátási láncban részt vevő szerzodó felek vállalkozói kockázataikat
maguk viselik.
7. A szęrződĺĺfelek nem folyamodnak fenyegetéshez annak érdękében,
hogy jogosulatlan előnyhöz jussanak vagy indokolatlan k<iltségeket a másik felre
hárítsanak.

A

Szabtůyzat elfogadásźryal a Kamara egyben kinýlvánítja azon álláspontját is,
hogy a gazdasági és izlęti kapcsolatokban is érvényesülnie kell a fenntaľthatóság
elvének. Magyaľorszźtg_ az Alaptörvényben foglaltakkal is ĺisszhangban _ védi a
köľnyezetet, a teľmészetet, természeti erőforrásainkat. A Kamara álláspontja az,hogy a
fenntarthatóság követelménye megköveteli az ezen a teľülęten meglevő éľtékekés
érdekek közötti kiegyensúlyozott viszonyľendszer kialakításźtt, fenntartását.

A

Szabályzat_

az első sorban az élelmiszerlánc szereplőire

kidolgozott

alapelveket elfogadva - a hazai jogľendhez, tovtlbbá kamarai tagság összetételéhez,
és igényeihez is igazoďőan źůIapitjaffiog, illetve részlętezíaz agľźrgazdasági
tevékenységet folytatók üzleti etikai normáit. A Szabályzatban foglaltak hatźiya
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viszont nem érinti az élelmiszęrlánc azon szeÍeplőinek a tevékenységét,akik, amelyek
nem tagjai a Kamarának.

A SzabáIyzat megalkotásának elsődleges célja meghatźrozĺiazokat az alapvetó
uzleti etikai szabályokat, amelyek betaľtása a Kaĺĺaraminden tagJźúől, illetvę a
Kamarával együttműködő szęwęzętęktől, személyektől elviírható, továbbá annak
elősegítése, hogy megfelelĺĺetikai énékrend,piaci magatartáskultura alakuljon ki, így
is tźtmogatva a tisztességesen e|jźrő kamarai tagokat apiaci versenyben, a fogyasztói
érdekek kielégítésében.

A Kamara a ma9a sajátos ęszkcizeivel _ így ktilönösen a gazdaságľa vonatkozó
szabźůyozźsiviszonyok átala|<lttlsźnak kezdeményezésével,és más, a kamarai
önkormányzatiságből ęrędő eszközök hatékony a|kaLmazźlsával - fel kíván lépni a

komrpció, valamint a fekete és szĹirke gazdaság ellen!

A

Szabźiyzat a Magyarország terĹiletén agľźrgazdasági tevékenységet folytató
kamaľai tagok szźtmźraa jogszabálý előírásokon tulmutató, önként vállalt szakmaiíazteti etikai normaként kíván szolgálru, melynek a|ka|mazźlsával elő kívánja segíteni
azuzlęti bizalmon és kĺilcsöncis együttműködésen alapuló kapcsolatok fejlődését.

A

Kamara fontos feladatrának tekinti a Kárptú-medencei magyar gazdák'kal,
gazda szervezetekkel való szoros gazdasági együttműkĺidés kialakítását is.
Amennýben e gazđźl<,gazda szęrvęzętęk önkéntes döntésük alapjźn aKamara pártoló
tagaĺvá válnak, magyaroľszági agrtrgazdasźryi tevékenységĹiksorán a Szabźiyzat
előírásaira is figyelemmel kell lenniük.

A

Szabtĺlyzat annak felismeľése nyomán született, hogy az tizlęti élet
valamenný mozzanatát, a piaci szereplők mindęn cselekvését hatékonyan nem lęhęt
lr'lztlrőLag jogi eszközökkel szabźůyozru. Az elvárható üzleti magatartásra vonatkozó
szabályok rögzítésével a Szabźiyzat egyben iľánymutatást kivźn adni az egyes
termékpályák szereplőinek. A Szabályzat általános előíľásait később megalkotandó
Szakmai IJzIęti Etikai Szabályzatok fogiák még teljesebbé tęnni, igy ezek későbbi
megalkotásával létrejön a Kamara egységes \]zletiEtikai Kódexe.

Az

országos Küldöttgytĺlés fontosnak tartja, hogy az egyęs terméĘályák
szereplői uzlęti tevékenységfü során lelkiismerętesen és szakszęríĺenjary-anak el,
vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék,jő szándékúüzleti magataľtást
tanúsítsanak, gazđasági tevékenységüket a kölcsĺinös együttműkĺidés szellemében úgy
folýassák, hogy az ne legyen ellentétes az iizleti erkölcs és tisztesség
kövętęlményeivel, az Íjzleti szokásokkal.
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A megkötott szerződésekęt teljesíteni kell!

A

Kamara tudatosan vtila|t gazdaságpolitikai célkittĺzéseannak támogatása,
segítése, hogy a Magyarországon megtermelt áruk minél nagyobb feldolgozottsági
szintęt érjenek el, és így keľüljenek piacľa. A Yilág élelmiszergazdasága előtt álló
kihívásoknak csak így lehet hosszú távon megfelelni. Az agrálrgazdasáę szereplői előtt
áÍő egýk legnagyobb kihívás egy új típusú,a gazdasági érdekek kcilcscinös
ťrgyelembe vételénalapuló integľációs rend kialakítása. Ezęn feltételeket csak
renđęzettpiaci köľĹilmények kĺiz<itt lehet teljesíteni. A Kamaľa a Magyarországon
miĺködő minden agrźlrgazdasági tevékenységetfolýatőtő| elvźlrja, hogy gazdasági
tevékenységiiket ezen célkittĺzésekfigyelembe vétele mellętt folytassák.

Az

orszźlgos Ktildĺittgytĺlésa Szabźůyzat elfogadásárya| kinýlvánítjahatźrozott
ęlvánását is, hogy a kamaľai tisztségvisęlők, akik a tagsétg bizalmáből és a tagság
nęvébęn nýlatkozatokat tesznek, ügyeket intéznęk, álláspontot képviselnek, mind
ljlzleti mind vźúasztotttisztségfüből eredő tevékenységfü soran fokozottan ügyeljenek

azetikaíľottésíratlanszabályainakbetartásźtra.

A

Szabéůyzathozszorosan kapcsolódik a Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási
Szabźůyzata,Az igy megalkotandó két szabźiyzat fogja 1artalmaznj az a|apvető
szakmai és eljarási szabályok egységes rendjét, amely már figyelemmęl valrl az időközi
jogszab źiy változás okra is.

A

Szabźůyzatvégleges szövegének ĺisszeállítása alkalmával

anól véleméný

nýlváníthattak az illętékes kamarai önkormányzati szeľvek, valamint mindazon
partner szervęzetek, amelyek a Kamarával stratégiai egyĹittműkĺidésimegállapodást
kötöttek. Mindezekre figyelemmęl a Kamara országos Külđöttgytĺlésea Magyar
Agrźr-, Élelmis"ęrgazdasági és VidékfejlesztésíKamaráről szóló 2Ol2. évi CXXVI.
töľvény (a továbbiakban: Tv.) 19. $ (2) bekezdésében foglalt feladatkĺiľébeneljáľva
tovźtbbá figyelemmel a Tv. 14. $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltakľa, a Kamara
I]zleti Etikai Szabályzatźú az aláŕlbiak szerint áIlapitjameg:

I.

01.

Általános rendelkezések

A Szabáiyzathatźiyakite{ed:

a)
b)

Kamara tagtrźra,
a Kamara prírtoló tagtrára, amennýben Magyarország tertiletén folytat
a

agr ár gazdasági tevékenys éget,
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ą a
amennýben a

Kamarával együttmiĺködési megállapodást kötő szervezetekre,
megállapodás a Szabtiyzatban foglaltak, vagy azok egy része

alkalmazźlsát tartalm azza,

d)

aKamaraugýntéző szęwęzętérę.

02. A

tisztességes ĺjzlęti magatartźls a tagság részéről feltételęzi a jogkövető
magahrtást. A Szabályzatban megfogalmazottak nem jelenítik meg az agrárgazdasźryi
tevékenységhez 1artoző valamennyi termékpályźnelvárható és tiltott magatartások
teljes és tétęles fęlsorolását, ugyarugy a Szabá|yzatban, valamint az alůloz kapcsolódó
Szakmai lJzlęti Etikai SzabáIyzatokban szeľeplő tiltott uzleti magatartźlsok ĺisszessége
sem merítikj az etikátlan magatartások minden formáját.

03. A

megfogalmazott magatartási noľmfü, elviárások és tilalmak kizĺírólag a
tisztességes piaci magatartásra vonatkozőan érte|mezhetőek, iránymutatást adnak a
vállalkozások számára és az eljźlrő etikai bizottságok éľtékítéleteit
segítik. A
Szabźiyzatban megfogalmazoIt elvarások nem jelenítik męB az etíkus magatartások
tételes, teljes felsorolását,ugyarugy aSzabáIyzatban szereplő tilalmazottmagataľtások
összessége nem merítikl az etikátlan magatartźls minden formáját.

04. A

Szabá|yzat értelmezéséreaz azt minď sző szerint, mind szęllemében
alkalmaző eljaľó etikai bizottságok és más testiiletek jogosultak.

05. A

Szabźiyzat nýlvĺínos,azt a Kamara intęrnetes honlapján kozzé kell tenni.
Ezęn tulmenőęn a Kamara minden rendelkęzésérę á11ó lehetőségével támogatja, hogy

az

Szabźiyzat megfelelő nýlvánosságot kapjon, ęzźital is segítve annak

éľvényesülését,
a benne foglaltak általános elfogadását.

06.

A Kamara valamenný tisztségviselójétől ęlvźrhatő, hogy az

áltahlk folýatott
gazdasági tevékenység során a Szabályzatban foglaltak bętartźstra ktilöncis figyelmet
foľdítsanak. Ennek keretében kívánatos magatartás, hogy az eljárő tisztségviselők
tartózkodjanak minden olyan magatartźstől, amely az általuk ellátott tisztségre
hivatkozással akár közvetlentiI, akár közvetvę előný biztosítson saját maguk, illetve az
általuk képviselt vźilalkozźtsszźlmźra.Ugyaĺezen elveket kell alkalmazru minden
olyan szol'gź.Jtatás esetében is, melynek megrendelője a Kamara, vagy a Kamara
tulajdonában źilő gazdasági társaság. Az ę személyek által elkĺivetett etikai vétség
esętében a szigorubb megítélésalá esik.

07. A

Kamara tísztségviselőjétől elvárható tovźlbbá, hogy tisztségébőlerędő
feladatait, részrehajlástól mentęsen' a kamarai tagság össz-érdekęinek figyelembe
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vétele mellett lássák el. Az eljźrő etikai bizottság esetileg áIlapítja meg,
tísztségviselő magat arttsa megsértett e-e ezen k<ivetęlmény betartástú.

08. A Szabźůyzataz etikai normák

általĺános kęreteit áIlapitja meg.

hogy

a

Az

oľszágos
Etikai Bizottság illetékes országos kamaľai osztályok valamint más szakmai
szęrvęzetęk kezdeményezésére az Ugyvezető Elnökség egyetértése esetén az ęgyęs
terméĘályák sajátos ętikai kéľdéseitszabźiyozó SzakmailJzleti Etikai Szabźůyzatot
fogadhat el. Ebben az esętben a Szabá|yzatot és a Szakmai Üzlęti Etikai Szabźlyzatot
együttesen kell alkalmazni.

09.

Szakmai 'ijzleti Etikai Szabá|yzat hianyában az etikai eljarás során szfüség
szęrint kikérhető az énntętt szakmai érdekképviselet álláspontja is. Az etikai eljárás
során az ęlismert szakmaközi szęrvęzet véleményétminden esetben ki kell kérni.

10.

Amennýben a Szabá|yzat, vagy a Szakmai Üzleti Etikai Szabźiyzat másképp

nem rendelkezik, az azokbanhasznált egyes kifejezések értelmęzéséręelsősoľban

a) aPolgźn T<irvénykönyvről szőlő2013. évi V. töľvény,
b) a tisztességÍelen piaci magatartźts és a versenykorlźúozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény,
c/ a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tĺirvény,
d) a szalr'rlakozi szewęzetękről és az agľárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről
szőIő2012. évi CXXVIII. törvény,
e) az élelmiszerlźncről és hatósági felügyeletéről szőlő 2008. évi XLVI.
törvény,

Í) a

mezőgazdasági

és élelmiszeľipari termékek vonatkozásában

a

bęszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazői magał'artás tilalmáról
szőlő2009. évi XCV. töľvény,
g) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. ttirvény valamint ezen
törvények felhatalma zása alapjtln kiadott egyéb jogszabályok, továbbá
h) a Magyar Élelmis"erk<inyv fogalmi ręndelkezései és a hivatkozott
jo gszab ály ok mindenkor hatályos fogalmi ręndszęre az irźny adő.
A Szakmai \]zleti Etikai SzabáIyzat további jogszabtůyi hivatkozźlsokat
áúlapíthat męg.

1I.

Annak elbírźůásźra,hogy adott üzleti magatartás megfelel-e

a

Szabályzat, valamint a Szakmai'Üzleti Etikai Szabályzat előírásainak, a 10' pontban
felsorolt jogi normák áItaI nęm szabtiyozott kéľdésękbęnaz egyes megjelöléseknek,
kifejezéseknek a mindennapi életben, illefue az adott terméĘálya szęręplői köz<itti
általánosan elfogadott jelentése, valamint az e|jźnő etikai bizottsźlg állásfoglalása az
irányadő.
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II. A Kamara tagtra által folytatott agrárgazdaságĺ tevékenységrevonatkoző

általános üzleti etikai noľmák

01.

^)
.

Az ĺizleti etika általános alapelvei

A Kamaľa tagtrátőI ęIvárhatő izlęti

magatartźts, hogy

a) válla|kozását azizleti etika és azuz|eti szokások szerint műkĺidtesse;

b) mind az írásbarl mind a szőbarlvállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és
szakszeruen telj esítse ;

c)

tevékenységétpartnereivel, megľendelőivel, vevőivel, stb.
együttműködés szellemében folýassa;

a

kölcsönös

d) az tizlęti parherek felé adja meg az őket megillető tiszteletet;

ą

váilalkozói tevékenysége során tartsa tiszteletben az általĺános emberi

értékeket, a nemzeti hagyományokat, atęrmészeti és társadalmi kĺirnyezetet;

Í) az tizleti viták tárgyalźsos rendezésénéllegyen figyelemmę| a Szabályzat,

valamint a Szakmai IJzIeti Etikai SzabáIyzat ajánlźsaira;

g) minď a szęrződés megkötésekoľ, mind pedig annak teljesítésekor t<irekedjen
az ĺJrzleti bizalom megteremtéséľe, fenntartására.

02. A

Kamaľa tag1źttől' nem csak a jogkövető, hanem az etikus magataľtás is
elvárható. A Szabályzat szellemiségével ellenkezik, ha a jogszenĺségre hivatkoz\ra a
Szabźůyzatban, illetve a Szakmai Üzleti Etikai Szabźiyzatban rögzített ętikai normák
séľülnek.

03. A

Kamara tagátől. valamint választott tisztségviselőjétől elviírható, hogy

világossá tegye a nevében, megbizźtsa alapján eljźrő személyek eljárź.sźnakalapját és
megbízásuk terjedelmét.

04. A

Kamara tagJźItőI elvárható magatartás, hogy a saját ilzleti vállalkozásuk
részéręmegállapított etikai szabźiyok alkalmazźtsánál legyenek figyelemmel a
Szabźltyzat, valamint a SzakmaiÜz|eti Etikai SzabáIyzat ęlőírásaira, és tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy az a|ka|mazásukban, vaEY képviselettikben eljáró
személyek, valamint ílzlętipaľürereik az azokban foglaltakat megismerjék, betartsák.
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05. A

Kamara tagátő| elvtrhatő, hogy munkavállalóit méltányos feltételekkel

foglalkoztassa.

06. A

Kamara tag1źúőI_ ide értve az egymźlssal integrációs-, kooperációs-, vagy
elvarható ílzletímagatartás, hogy
koordinációs kapcsolatban résztvevőket is
egymással a kĺilcsönös egyenjogúsźry alapjźn működjenek együtt.

07.

A Kamaľa tagtrtúil e|várhatő, hogy

személyes etikus magatarttls tanúsításával
vegyen részt a szakmai hagyományok megőrzésében.

08.

Etikátlan, ha a Kamara tagtra, a rendkívĺili gazdasági-, természeti-, vaąy egyéb
okok miatt hátrányos helyzetben lęvő versenýiírsával-,uz|eti parbrerével szemben, e
kcirülméný egyoldalúan, saját előnyére hasznáIja kj.

09.

Etikátlan a jogos ktivetelések behajtásának megakadá|yozźsa céIjá.ů,ől az

egyébként ľęndelkezésre ál1ó anyagi eszközök,

forľások eltitkolása.

I0.

Etikátlan minden olyan nýlatkozat, vaEY más magatartźs, amely egy adott
kamarai tag, vagy közösség szakmai jó hírétalapos ok nélkiil sérti, veszéIyezteti, vagy
báľmilyen más módon kétségbevonja.

1l.

Etikátlan jogszabźiy, hatósági hatźlrozat, vagy bármely,

a

megállapodás

megkötésénél figyelembe vett más dokumentum szándékosan félrevezető értelmezése.

12.

Etikátlan az igyletjellegéľe, vagy az ügyletkötés köľÍilményeire tękintettel az
adott partner tůta| átlagos feltételek mellętt át nęm lźĺrható, olyan jogi konstrukció
kiná'lása, amelynek alkaLmazásával a másik felet veszélybe sodorhatják, részéreelőre
akadźiyozhatják,,
nem láthatő hát:źný okozhatnak, a jogos igények érvényesítését
kivéve, ha e körülméný a másik szerződő fél felismęrte,vagy fęlismęrhette volna .

13.

Etikátlan lgyaÍazon felek közcitt az egymással összefiiggő szolgáItatásokra
vonatkozó szerződésęk annak érdekébentĺirténő széNáLasztása, hogy az egýk
szempontjából
szęrzőďó felęt akár a teljesítés,akár az igény éľvényesítés
indokolatlanul előnyös' vagy indokolatlanul hátrányos helyzetb e hozza.

B) Szerződéskötés, kötelezettségvállalás

01. A

hogy csak olyan feladat teljesítésérevállaljon
kötelezęffséget, melynek teljesítésérea tőlę elvárhatő gondos előkészítésután képes,
illętve ne tegyen olyan feladat teljesítéséľeirányuló nýlatkozatot, amely annak
Kamara

tagtrźttől elvarható,

megtételekor gondos ęlőľelátás męllętt megállapíthatóan nem' Vagy nem megfelęlően
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teljesíthető, továtbbá csak olyan fęladatot vállaljon, amelyre felkészült, illetve amelyet
ęIóręlźfthatóan tud és akar teljesíteni.

02. A

Kamara tagtrátől ęlvarható ílz(ęti magatartźls, hogy a szerzodései írásba
foglalásánál töľekedjen az áttekinthetőségľe és az egyértelmű, érthető és pontos
megfogalmazásokła.

03.

a piac illegálís
szereplőivel, az engedély, vagy más jogosultság nélkÍilivállalkozókkal
Etikátlan az elvárható gondosság mellett megállapíthatóan

megállapodásokat kötni és gazdasági kapcsolatokat építeni,tovtlbbá olyan árukat és
szolgáitatátsokat beszerezni, felhasználni, értékęsítęniva1y továbbadni, amelyek
illegális, engedély, Yagy más jogosultság nélkiili forgalomból, illetve közterhek meg
nęm fizętéséreirányuló vagy azt eľedményezó, va1y eredményezhetó közvetítői
tevékenységből származnak, v a9y ezt eredményezhetik.

04.

Hosszú tź,ľrűldlzlęti kapcsolat esętébęn etikátlan az azuzletimagatartźts, amely

a) az ílzlęti kapcsolatot alapos ok nélkiil olyan időpontban sztinteti meg,
amely a partner számáranem biztosít elegendő felkészülési időt, továbbá ha
b) az i,lzlreti parbreľrel alapos ok nélkÍilannak ellęnére nem kötnek szerződést,
hogy a másik féI a szęrződés megkötéséhęz szfüséges ęlőkészülęteket már megtette, és
erről a másik felet miĺr értesítette,vagy a körtilményekből következőęn e körülményről
tudomása lehetett' és ebből a másik felnek kźra szárrnazott.

05.

magatartás, amely alapos ok nélktil ęlzárkózik a
szęrződés _ idę éľwęannak módosítását is _ írásba foglalása elől.

Etikátlan az az

lij.z1reti

c) A szerződés módosítása

0l.

A

Kamara tagJźúőlelvźtrhatő, hogy szerződéskcitéskor áIta|ában elvárható
gondosság mellett íj, nem ismert tényezók hatásaira hivatkozva a szerződés
módosítását csak akkor kezdeményezze, ha az íj kĺirülmények a szęrződéskötéskor
még valószínĺísíthetőeksęm voltak.

02.

Etikátlan
megszegésének
megvalósítása.

a

kikényszerítéseérdekében, szerződés
illetőleg szerzóďésszegő magatartást

szeľződésmódosítás
kilátásba helyezése,
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03.

Etikátlan a szerzodés olyan módosítása, amely annak tartalma, vagy iđőpontja
miatt nincs figyelemmel az érintett másik szęrzodó féÍáItaLa is ismert méltányos
érdękeire.

D) A szerződések teljesítése

01. A Kamara

tagtrátőt ęlvárhatő

ílzleti magatartźts, ha a vźĺIlaltkötelezettségeit

részbeĺ'va1y egészben nem tudja vagy késedęlmesen tudja teljesíteni akkor eľľől
lüz\eti partrrcrét, megľendelőjét ésszerű időn belül, előzetesen, az okok szfüséges
mértékl'ĺfeltárása mellett tájékoztassa és együttĺnűktidésikĺitelezettsége körében
törekedjen a szętzódésszeľĹi teljesítésfęltételeinek kialakítására.

02.

A Kamara tagźúilelviírható ílzlęti magatartás, hogy

a teljesítéstakadályozó ok

felmerülését, vagy az arrő| való tudomásszerzést követő lehętő legľövidebb időn belül
értesítsea másik szęrződő felet.

03. A

Kamara tagJźLtől e|várhatő tizleti magatartźls, hogy a vele szerzódő felęt a
szokásos izleti kockázat köľébe nem tartoző, és źitalra ismeľt minden olyan
kĺiľülményről (ide értve a következmény karokozás lehetőségét is) tájékoztassa, amely
a szerzódés teljesítése kockźnatźnakmegnövekedést eľedményezi,vagy
eredményezhęti. Ebben az esętben a kamara tagsźltőI elviĺrható üzleti magatartás, hogy
működjon egyutt a másik szęrződő féllęl a szíikséges intézkedések megtételében.

04.

A Kamara

taEJźItől_ ide értvę az az integrációban, kooperációban résztvevőket
is _ elvárhatő Ílzlęti magatartás, hogy a kcilcsönös egyenjoguság alapjźn miĺkĺidjenek
egyutt.

05. A Kamara

elvźrhatő uzlęti magatartźls, hogy tisztességes, a lényeges
ĺlsszefüggésekre kitérő, átláthatő, egyénelmiĺ,világos tájékoztatást adjon minden
olyan köľülményről, amely a szęrződés teljesítésétérinti.
tagtráŃől

06.

Etikátlan, a megnĺivękedett kockázatű helyzetben a vagyon' illetve a taľtozások
fęđęzętétszolgáló javak kivonása, más vállalkozásba történő átmęntése és ennek
kĺivetkezményekéntolyan he|yzet kialakítása, amely alkalmas a hitelęzők, illetőleg
mźs szerződő parfrrerek megkáľosításiíra.

07.

Etikátlan az egýk szęrződó félr tůtalri olyan ilzleti magafurtás, amely a másik
szęrződő felet megtéveszti az a męgállapodásban foglaltak saját maga által történő
telj esítésérevaló képességről. Amennýb ęn a szęrződés megkötésének időpontj áb an az
áIta\źhan ęlvárható gondosság męllett bármelyik szęrződo fél teljesítésiképességének
kockázata felismęrhető volt, vagy fęlismerhető lett volna, de errnek ellenére a
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megállapodást megkötötték, e körülményt az éľintettek saját felróható magatartásnak
kell tekinteni.

E) Vitarendezés

01.

Etikátlan, ha a Kamara tagtra az uzleti kapcsolataiban a vitarendezésre irányuló
bármely eljárás indításával, abban vaLő részvétellel visszaél.

02.

Etikátlan, ha a kamarai tag a megegyęzés szźndékanélktil, pusztźn időhuzás
megakadáIyozására töľekedve
céIjźből, vagy a másik fél jogérvényesítésének
kezdemén y ez elj ár źst vagy v ęsz r észt ilyen elj árásban.

03.

A kamara tagátőI ęlvárható :drzlreti maga/'artźls, hogy alapos ok nélkĺilne utasítsa
vissza a másik kamarai tag olyan ajźntatźĺt,amely a Kamara által biztosított
vitaľendęzési lehetőségek ide éľwea Kamara mellett miĺködő Áilandó
Választottbíróság eljárása iránti alávetést is _ igénybevételéľeiranyul.

04.

Etikátlan az a magatartźs, amely bármely módon akadá|yozza aKamara tagsźú,
hogy aSzabźllyzat, illetőleg a SzakmaiLJzleti Etikai Szabá|yzat alapjźn etikai eljarást
indítson, ide éľweazt az esętet is, ha a Kamara tagtrźlt az źútalaindított etikai eljárás
miatt az eljtrás alá vont személýől,vagy arra figyelemmel mástól hźtrány éri.

05.

Etikátlan a Kamara tagjanak az a magatartása, amely az ilzLeti paľürerrel
fennálló vita eldöntése érdekében más tźrew szeľződéses kötelezettség teljes vagy
részleges nem telj esítését he|y ezi kilátásba.

F) A tisztességes verseny elveinek alkalmazása

01.
akar

Etikátlan olyan ígéretelfogadtatása, amelyet ahátĺźnybanlévő fél valós üzleti
ata ellenére vállal.

02.

Etikátlan, ha valótlan tájékoztatással

a Kamara

tag1źtt érdekeivel ellentétes

cselękędetekre ösztö l:z;ik.

03.

Etikátlan a Kamaľa tagia źital anýlvánosság felhasználásźxal tett minden olyan
tájékoztatás,amelyazizLętipartnerekmegtévesztésétszolgáIja-

04.

Etikátlan az uzJleti kapcsolatokban a tisztességes vęľseny elvei bętaľtásanak
séręlmévęlaz üzlęti parbrerek közötti hátrányos megkiilönböztetés alkalmazźtsa' vagy
annak kilátásba helyezése.

I2

05.

Etikátlan a csalás, a megtévesztés,a szabáůyséľtésva1y más törvénysértő
módszeręk alkalmazása a versenýársakra vonatkozó információk megszeľzése
céljából.

06.

Etikátlan mindęn olyan adatszo|gźĺltatás, vagy bátrmilyen adat nýlvánosságra
hozatala, amely alkalmas a valós piaci folyamatok mesterséges befolyásolásara.

07.

Etikátlan a piacveszé|yeztetó árpolitika bármilyen formában tĺiľténőtudatos és
indokolatlan alkalm azása.

G) Kapcsolat a kiizhatalmat gyakoľlríszervekke|rintézményekkel, személyekkel

01.

a

kormźnyzati-, illefue más kozhatalmat gyakorló szervek,
intézméĺyekalkalmazásában źůIő,szęmélyek, illetve más tisztségviselők részérea
szokásos, illetve az engedéIyezett mértéket meghaladó mértékűrŁlęti ajźndékvagy

Etikátlan

más juttatás nyújtása.

Ę

0I. A

Szolidaľitás

Kamara tagtrźtőt követendő vźĺIa|kozőimagatartźs a helyi közösségek,

oktatási-, egészségiigý-, szociális ellátó-, spoľt-, kultuľális-, művészetiintézményekés
más, a kozjőt szolgźiő szęwęzętek és törekvések önzętlen, a kamaľai tag erejéhez mert
támogatása.

02. A

Kamara tagJáltől kĺivetendő váIlalkozői magatartás a rendkívüli természeti

kcirülmények megelőzésében, ęlhźntásábarL) a követkęzmények felszámolásában való,
a kamarai tag gazdasági erejéhezmértrészvétel,vagy más módon való kĺizľeműködés.
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