MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG
ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT
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Bevezetés

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait
szigorú etikai és jogi elvárásoknak megfelelve kívánja megvalósítani.
A Szövetségről kialakult általános képet a tagjai által tanúsított magatartás határozza meg. A
Szövetség jóhírnevét egyetlen hibás lépés is jelentős mértékben befolyásolhatja. A Szövetség a
tagjaitól elvárja, hogy tartsák tiszteletben Magyarország kultúráját, törvényeit, lakosságát és
intézményeit.
A jelen Üzleti Etikai Szabályzat célja, hogy megfogalmazza azokat a viselkedéssel kapcsolatos
elvárásokat, amelyek a Szövetségre és a Szövetség minden tagjára egyaránt érvényesek. E
szabályok nem térnek ki minden egyes felmerülő kérdésre, ugyanakkor rögzítik azon alapelveket,
amelyek mentén a tagoknak tevékenykedni kell. A szabályok betartása során különösen kritikus
területek esetében speciális iránymutatások egészíthetik ki jelen Üzleti Etikai Szabályzatot,
melyeknek pontosan és részletesen tartalmazni kell a törvényesség és az etikai normák betartása
érdekében szükséges magatartásokat.
A jelen szabályokat a hatályos jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
A Szövetség valamennyi tisztségviselőjétől és a Szövetség tagjaitól elvárt, hogy jelen szabályzatot
betartsa és betartassa.
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Meghatározások

2.1.

A Szövetség: a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

2.2.

Tisztségviselő: a Szövetség Elnökségének tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, azon
tagozatvezetők, akik nem tagjai az Elnökségnek.

2.3.

A Szövetség tagjai: a rendes és pártoló tagok
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Előírások betartása

3.1 A hatályos jogszabályok
A Szövetség elkötelezett az iránt, hogy tevékenységét a mindenkori, hatályos jogszabályokkal
összhangban végezze. Minden tagjától elvárja, hogy tartsa tiszteletben, illetve tartsa be a rá
vonatkozó jogszabályokat.
A tagok esetében vevőkkel, szállítókkal, versenytársakkal, illetve egyéb harmadik féllel szembeni
magatartás nem járhat olyan kötelezettséggel vagy megállapodással, amely tiltott, annak
versenyellenessége, hátrányos megkülönböztető jellege, illetve jogsértő természete miatt.
A mindenkori, hatályos jogszabályok betartásán túl minden tag köteles a vevőkkel, szállítókkal,
kormányszervekkel és partnerekkel való együttműködését tisztességesen és szakszerűen tenni.
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3.2 A versenytörvények
A Szövetség tiszteletben tartja a szabad verseny elveit és szabályait, melyek tiltják a
versenyellenes, illetve versenykorlátozó magatartást, valamint a piaci erőfölénnyel való
visszaélést. Minden tag köteles betartani a hatályban lévő versenytörvényeket.
3.3 A korrupcióellenes törvények
Szigorúan tilos a Szövetség pénzeszközeinek bármely tiltott, illetve a közmegítélés szempontjából
kifogásolható célra történő felhasználása. Tevékenysége során a Szövetség tagja nem
folyamodhat vesztegetéshez, illetve korrupcióhoz. Emellett tilos akár közvetlenül, akár közvetve
bármilyen jogtalan anyagi előny felajánlása, juttatása, illetve elfogadása bárminemű jogtalan üzleti
előny szerzése, megtartása, juttatása vagy védelme céljából.
3.4 A bennfentes kereskedést tiltó törvények
Bennfentes információ minden olyan adatra, projektre, ügyletre és folyamatra vonatkozó ismeret,
melynek nyilvánossá tétele a Szövetség bármely tagjának és tulajdonosainak működését,
értékpapírjainak részvénypiaci árfolyamát befolyásolhatja. A Szövetség tagja, aki olyan bennfentes
információval rendelkezik, amely vélhetően az érintett társaságok részvényeinek vagy egyéb
pénzügyi eszközeinek jelentős árfolyammozgását eredményezi, köteles betartatni a bennfentes
kereskedésre vonatkozó hatályos jogszabályokat.
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Az összeférhetetlenség elkerülése

Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha egy tag sajátos érdeke egy adott szakmai kötelezettség
keretein belül ellentétben áll a Szövetség érdekeivel vagy eltér attól. Minden olyan esetben, amikor
külső tevékenyég, személyes vagy anyagi érdek a Szövetség érdekeivel ütközhet, az érintett tagtól
elvárt, hogy erről részletesen nyilatkozzon. A Szövetség tagja nem vehet részt a Szövetség olyan
tevékenységében, melynek során eltérő vagy ellentétes érdekei befolyásolhatják és az elfogulatlan
döntéshozatalt akadályozzák, vagy akadályozhatják.
Nem megengedett a tag olyan sajátos érdek-érvényesítése, amely összeférhetetlen a
felelősséggel, mellyel a Szövetségnek tartozik. A tagok szövetségi feladataikat a Szövetség
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, sajátos kapcsolatoktól és megfontolásoktól
függetlenül tartoznak ellátni. Elvárt, hogy a tagok a jelen irányelv betűje és szelleme szerint
járjanak el, és a szövetségi tisztségviselők előtt minden körülményt fedjenek fel, mely
összeférhetetlenséghez vezethet.
4.1 Szállítókkal és vevőkkel kapcsolatos magatartás
Minden tag köteles a hatályos jogszabályok és szerződések rendelkezéseinek megfelelően
teljesítő vevőkkel és szállítókkal szemben elfogulatlan magatartást tanúsítani.
4.2 Versenytársakkal kapcsolatos magatartás
Ha a Szövetség tagja rendelkezik érdekeltséggel olyan vállalkozásban, melynek termékei az adott
tag bármely termékcsoportjával (azaz cementtel, betonnal, adalékanyagokkal, egyéb
építőanyagokkal) versenyeznek, a tag szolgáltatást a versenytárs számára, csak a versenytörvény
vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül nyújthat.
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4.3 Anyagi ellenszolgáltatás, adomány
Bármely tag, csak abban az esetben járulhat hozzá anyagi ellenszolgáltatáshoz, amennyiben
szerződésben rögzített javak vagy szolgáltatások kerültek teljesítésre. Az ellenszolgáltatásnak
méltányosnak kell lennie, és azt a jogszabályban rögzített számviteli szabályoknak megfelelően
rögzíteni kell.
A Szövetség tevékenysége során nem engedhető meg pénz vagy bármely pénzt helyettesítő dolog
felajánlása, juttatása, követelése vagy elfogadása személyes célokra, illetve személyes nyereség
érdekében. Politikai vagy társadalmi célú adományok kizárólag a törvények szabta keretek között,
teljes átláthatóság mellett megengedettek. Minden adományhoz az Elnökség felhatalmazása
szükséges.
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A Szövetségi vagyon kezelése

Minden tisztségviselő, akit a Szövetség tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vagyon – dologi,
illetve eszmei javak – kezelésével bíznak meg, felelős az ilyen vagyon rendeltetésszerű és
körültekintő használatáért, védelméért és nyilvántartásáért. A kiadások, és pénzeszközök
tekintetében a jogszabályi megfelelőséget szem előtt tartva a lehető legnagyobb gondossággal kell
eljárni.
6 Adatgyűjtés és Adatszolgáltatás Rendje
6.1.
ALAPELVEK
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség, mint a magyarországi cement - beton és
mészgyártók, illetve építőanyag-gyártók érdekképviseleti szerve, céljai és feladatai
megvalósításának érdekében tagjaitól adatokat gyűjt, az összesített adatokat tagjai, továbbá azon
szervek és személyek rendelkezésére bocsátja, akikkel feladatai megvalósítása során kapcsolatba
lép.
Az adatgyűjtés és az adatszolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok, így különösen az
adatvédelmi törvény, valamint a versenytörvény keretei között történhet.
6.2.
ADATGYŰJTÉS
A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség azon körben, amelyben érdekvédelmi
tevékenységét végzi, rendszeres jelleggel éves összesítésben gyűjti a termelés, az értékesítés és
a felhasználás mennyiségi adatait . Tagsági viszonyból eredően az Európai Cement Szövetség
(továbbiakban CEMBUREAU) részére történő adatszolgáltatáshoz adatokat gyűjt. A Szövetség az
árak és az értékesítés területi megoszlása tekintetében adatokat nem gyűjt., és nem szolgáltat.
Az adatgyűjtést és tárolást a Szövetség e feladattal megbízott munkatársa végzi, és egyben ő
szolgáltatja a kért adatokat a 6.3 5./-6./ pontok kivételével.
Az adatgyűjtés során megszerzett adatokat a Szövetség – az adatvédelmi és biztonsági szabályok
megtartása mellett – számítógépes adathordozón tárolja.
Az adatgyűjtés során megszerzett adatok alapján kizárólag olyan összesítő adatok, illetve
összehasonlító alcsoportok készíthetőek, amelyek a Szövetség érdekképviseleti, érdekvédelmi
feladatainak megvalósításához szükségesek és nem ellentétesek az Európai Bizottság és/vagy a
GVH információkartell-tilalmi döntéseivel.
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A Szövetség eseti jelleggel egyéb adatokat csak akkor kezelhet, ha az adatszolgáltatáshoz az
érintett kifejezetten hozzájárul és az adattartalom gyűjtéséről, feldolgozásáról és feldolgozott adat
kiadhatóságáról a Szövetség jogi képviselőjének ellenjegyzésével a Szövetség Elnöksége
határozatot hoz.
6.3
ADATSZOLGÁLTATÁS
1./

2./
3./
4./

5./
6./

Az adatszolgáltatók részére az éves, mennyiségi típusú termelési és értékesítésifelhasználási adatok, és az ún. publikus adatok , a megfelelő információátadás érdekében
évente megküldésre kerülnek, de kizárólag összesített
formában.
A CEMBUREAU részére a kért adatok összesitett formában adhatóak meg.
A Szövetség bármely szerve, vagy bizottsága részére a gyűjtött adatok összesítve,
éves szinten megadhatók.
Egyéb szervezetek részére, amennyiben tevékenységük és az adatgyűjtésük célja megfelel
a Szövetség céljainak és feladatainak, az ún. „publikus” adatok megadhatók, egyéb kérés
elbírálásánál a Szövetség Elnöksége dönt.
A sajtó és egyéb médium részére történő adatszolgáltatás kizárólag a Szövetség
Elnöksége, illetve az Elnökség által felhatalmazott Elnökségi tag által történik.
A hatóságok részére történő adatszolgáltatás úgyszintén a Szövetség Elnöksége által
történik, a Szövetség jogi képviselőjének véleményezése mellett.

6.4.
MÉRLEG ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK
GYŰJTÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSA
A Szövetség tagjaitól kizárólag olyan gazdálkodási adatokat gyűjthet, amelyek nyilvánosak, a KSH
adatbázisában és/vagy a társaságok cégbíróságnál elhelyezett mérlegében és/vagy eredménykimutatásban szerepelnek./ publikus adatok / Ezen adatok a Szövetség tagjai számára, kérésre
kiadhatók. Szervezeti és személyi adatok közül a Szövetség kizárólag a cégbíróságnál regisztrált,
publikus adatokat gyűjt és szolgáltat ki.
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Környezet, munkahelyi biztonság és egészségvédelem

A Szövetség elkötelezett a hatályos környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok, normák
és követelmények betartása iránt és proaktívan, hosszútávon gondolkodik a környezeti
kérdésekben a szennyezés megelőzése, valamint a környezeti teljesítmény folyamatos javítása és
a fenntartható fejlődés érdekében.
A biztonság és egészségvédelem a Szövetség tevékenységének szerves része. Minden egyes tag
felelősséggel tartozik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedések szem előtt
tartásáért, a vonatkozó, hatályos szabályok, előírások betartásáért.
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Felelősség

Minden tag felelős azért, hogy a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait megismerje,
megfeleljen azoknak, ideértve a jelen Üzleti Etikai Kódexet is.
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Szabályzat hatálya

A szabályzat a Szövetség valamennyi tagjára és szervezeti egységére hatályos. Az egyes
tagozatok jogosultak az 1. pontban foglaltak figyelembevételével jelen szabályzat kiegészítésére,
az adott iparági terület sajátosságaira figyelemmel; a kiegészítések azonban nem lehetnek
ellentétesek jelen szabályzatban megfogalmazott alapelvekkel.

Budapest, 2016.05.19.

…………………………………
Szarkándi János
az Elnökség Elnöke

Jelen szabályzatot a Szövetség Közgyűlése
2016.05.19-én jóváhagyta

Ellenjegyzem:

dr. Kulcsár Ferenc
ügyvéd
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