
MAGYAR TÉGLA ÉS TETŐCSERÉP SZÖVETSÉG
ETIKAI KÓDEX

1 Preambulum

A  Magyar  Tégla és Tetőcserép Szövetség (továbbiakban MATÉSZ)  az Etikai  Kódex létrehozásával  utat
kíván mutatni tagjai számára a tisztességes versenyzés és az elvárható üzleti magatartás tekintetében.

A  vállalkozóktól  elvárható  magatartást  törvények  és  rendeletek  szabályozzák,  többek  között  a
tisztességtelen  piaci  magatartásról  szóló  törvény,  a  gazdasági  reklámtevékenységről  szóló  törvény,  a
fogyasztóvédelemről szóló törvény,  a közbeszerzési  törvény és más jogszabályok.  Az Etikai  Kódex nem
kívánja részletesen megismételni a jogszabályokat,  mindazonáltal nem nélkülözheti az etikai normaként is
elfogadott vagy elfogadandó normákat, akkor sem, ha ezek már jogszabályként is megfogalmazódtak.

Az Etikai Kódex a jogszabályok megsértése esetében nem kívánja lehetővé tenni etikai eljárás indítását,
mert az ilyen esetekben az arra hatáskörrel rendelkező állami szerveknek kell eljárni. A tagok egymás közötti
vitáikat igyekeznek tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével rendezni. Nem ütközik ugyanakkor az etikai
elvekbe,  ha  az  a  piaci  szereplő,  akit  más  vállalkozó  jogellenes  magatartása  sért,  vagy  aki  mást  ilyen
tevékenységen ér, felhívja a jogsértésre az eljárni jogosult állami, államigazgatási szerv figyelmét.

Az Etikai  Kódex nem kívánja  teljes körűen szabályozni  az etikus magatartást,  nem kívánja  részletesen
felsorolva tiltani az etikátlan magatartás minden lehetséges fajtáját, de iránymutatást akar adni az elvárható
magatartási  normák  rögzítésével.  Az  Etikai  Kódex  célja,  hogy  a  jogszabályi  rendelkezéseken  túl
ösztönözzön az elvárható és becsületes üzleti  eljárásra, hiszen az üzleti  életben jelentős szerepe van a
kialakult  és  általánosan  elfogadott  üzleti  gyakorlatnak  és  az  üzleti  szereplők  magatartásának.  Mivel  a
MATÉSZ a jogalkotást és a közigazgatási tevékenységet is segíteni kívánja, nem engedhetjük meg, hogy
tagjaink ne az üzleti etika szabályainak megfelelően járjanak el, és a Szövetséget ezzel rossz hírbe hozzák.

2 Általános rendelkezések

2.1 Az Etikai Kódex hatálya

1 Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a MATÉSZ valamennyi tagjára és azok munkavállalóira.

2
A tagok vállalják, hogy az Etikai Kódex rendelkezéseit betartják, és működésüket jóhiszeműen ezekhez
igazítják.

3
Az Etikai Kódex követelményeit a tagok nem csak saját tevékenységük keretében juttatják érvényre, de
törekszenek arra is, hogy azt minél több partner, kereskedő, kivitelező, tervező, beruházó és gyártó is
elfogadja és elismerje.

4
Az Etikai Kódexhez támogatóként csatlakozhatnak mindazon szervezetek, amelyek elfogadják az Etikai
Kódexben foglaltakat, és annak betartását tagjaik számára ajánlják.

2.2 Értelmezések

1 Az Etikai Kódexet szellemiségében kell alkalmazni.

2

Amennyiben  jelen  Etikai  Kódex  másképp  nem rendelkezik,  az  egyes  kifejezések  értelmezésére  a
jogszabályok,  valamint  a  hivatalos  szakmai  szabályok  /  szabványok  értelmezési  rendelkezései
irányadók.  A  jogi  normák  által  nem  szabályozott  kérdésekben  az  egyes  megjelöléseknek,
kifejezéseknek a mindennapi életben – illetve a piaci szereplők között általánosan elfogadott – jelentése
az irányadó.

3 Az Etikai Kódex nem értelmezhető úgy, hogy az harmadik személyek ellen irányul.

2.3 Alapelvek

1
Az  etikus  magatartás  feltételezi  a  jogkövető,  törvénytisztelő magatartást.  Ezért  a  törvény-  vagy
jogellenes magatartás az etikai elveket is sérti.

2 A piaci szereplők közötti tisztességes és a jogszabályoknak is megfelelő verseny általában a fejlődés,

MATÉSZ ETIKAI KÓDEX    1/4



ezen belül az üzleti partnerek alapvető érdeke.

3
A tagoknak törekedni kell arra, hogy a környezeti erőforrásokat a lehető legjobban óvják, az embereket
és a  környezetet  ne  veszélyeztessék,  és minden eljárást  és  folyamatot  állandóan tökéletesítsenek
annak érdekében, hogy tovább csökkentsék a környezeti terhelést.

4
A tagok üzleti tevékenységük során saját üzleti érdekeiket szolgálva, de jóhiszeműen, tisztességesen,
lelkiismeretesen  és  szakszerűen  járnak  el,  vállalt  kötelezettségeiket  jogkövető  módon,  üzleti
partnereikkel együttműködve teljesítik, tiszteletben tartva mások üzleti érdekeit és törekvéseit.

5

Az etikus gyártó és beszállító akkor teljesíti feladatát, ha az előírásoknak megfelelő minőség számára
olyan megfellebbezhetetlen érték, amely soha nem rendelhető alá rövid távú gazdasági érdekeknek,
haszonszerzésnek. A tagok tisztában vannak  társadalmi felelősségükkel,  a minőség meghamisítása
vagy elégtelen minőségű anyag beépítése nem csak etikai vétség, hanem jogsértés is!

6
A tagok hisznek a partnerekkel való együttes szakmai-műszaki és üzleti fejlődés lehetőségében, arra
törekszenek,  hogy  együttműködésüket  a  törvényesség,  a  kölcsönös  bizalom  és  az  egymás  iránti
jóhiszeműség vezérelje.

3 Követelmények

3.1 Versenyjogi követelmények

1

A tagok kötelesek tartózkodni a tisztességtelen verseny bármely, a tisztességtelen piaci magatartás
tilalmáról szóló törvényben foglalt megnyilvánulási formájától. A tagok tartózkodnak a jogszabályellenes
versenykorlátozás bármely formájától. Nem fogadható el a versenytársak közötti olyan együttműködés,
amely a piaci verseny kizárására, korlátozására irányul.

2

Tilosak a versenytársak között különösen azok a megállapodások és összehangolt magatartásformák,
amelyek  a  verseny  korlátozását  célozzák  vagy  eredményezik.  Tilos  már  az  olyan  egyeztetett
magatartás,  informális  beszélgetés  vagy  bármely  olyan  jellegű  megállapodás  is,  amely  a  verseny
korlátozását célozhatja vagy eredményezheti. Az ilyen cselekménynek még a látszatát is el kell kerülni.

3
Tilos  a  gazdasági  erőfölénnyel  visszaélni,  ennek  keretében  tilos  a  másik  fél  gazdasági  döntéseit
indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni.

4
Nem  fogadható  el  az  a  magatartás,  ha az  erőfölényben  lévők  számukra  egyoldalúan  előnyös,  a
partnerek számára egyoldalúan előnytelen szerződéses követelményeket fogadtatnak el a piacon.

5
Tilos  más  vállalkozókat  megakadályozni  abban,  hogy  a  számukra  legkedvezőbb  beszerzési  vagy
értékesítési forrásokat vegyék igénybe.

6

A tagok az üzleti partnerek döntését tisztességtelenül nem befolyásolják, az árukra, szolgáltatásokra
vonatkozó választási szabadságukat tisztességtelen üzleti módszerrel nem korlátozzák.  Nem lehet  a
versenytársakkal  vagy  más  üzleti  partnerekkel  fennálló  kapcsolatok  tisztességtelen  módon  és
eszközökkel  történő  közvetlen  megszakítására  másokat  bíztatni  annak  ígéretével,  hogy  a  partner
helyébe fogunk lépni.

7
Elítélendő  és tilos  tisztességtelen  előny  szerzése  érdekében  a  gyártási  mennyiségek  és  a  piac
visszafogása egyes termékekből.

8
Szigorúan tilos a piac felosztása területek / partnerek szerint, illetve új piaci szereplő piacra lépésének
akadályozása.

9
Tilos és elítélendő az olyan magatartás, például a különböző beszállítókhoz vagy vevőkhöz való olyan
viszony, mely egy gyártó vagy forgalmazó cég piacról való kiszorulását eredményezheti.

3.2 Szerződéskötés, szerződéses fegyelem

1

A tagok a szerződéses fegyelem betartását mind az írásban, mind a szóban megkötött szerződések
esetén az üzleti élet alapvető feltételének tekintik, és vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget
tesznek. Csak olyan kötelezettséget vállalnak, amelynek teljesítéséhez a feltételek előre láthatóan a
rendelkezésükre állnak,  és készen kell  állniuk a szerződésszerű  teljesítésre,  különösen az árak,  a
határidők, a minőség, és a mennyiség vonatkozásában.

2

A szerződéses feltételek kialakítása során a tagok nem törekszenek számukra egyoldalúan előnyös, a
partner számára egyoldalúan előnytelen szerződések kötésére, általános szerződési feltételeiket úgy
alakítják ki, hogy az a jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól jelentősen ne térjen el a
szerződő partner hátrányára.

3
Megengedhetetlen  a megfelelő felkészültség, szakképzettség, engedély és  szakértelem nélkül vállalt
szerződés.
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3.3 Korrupció

1
Szigorúan  tilos  harmadik  személyeket  törvénytelen  cselekedetekre  ösztönözni,  vagy  ilyen
cselekedetekben részt venni.

2

A tagok üzleti tevékenységükkel összefüggésben az üzleti partnerek és azok alkalmazottai számára
nem  kínálhatnak,  és  nem  nyújthatnak  jogosulatlan  személyes  előnyöket.  Kizárólag  az  ésszerű
kereteken  belül  adott  általánosan  szokásos  alkalmi  ajándékok,  kis  értékű  reklámajándékok  és
meghívások  megengedettek,  amelyek  célja  nem az  üzleti  döntések  tisztességtelen  módon történő
befolyásolása.

3
Tilos  a  versenyeztetés  szabályainak  megsértése,  így  különösen  a  versenytárgyalás,  pályáztatás,
árverés során a versenytársak egymás közötti, a kiíróval, a bírálóval vagy más bennfentes, a döntést
befolyásoló személlyel való összejátszása.

4
A tagok betartják az adó- és számviteli szabályokat, ennek keretében tartózkodnak a számla vagy a
szabályos nyugta nélküli értékesítés minden formájától.

5
Elfogadhatatlannak  minősül a  feketemunka is, az engedély vagy szerződés nélküli  foglalkoztatás, a
zsebből való fizetés, stb.

6
Etikátlan  a  piac  illegális  szereplőivel,  az  engedély  nélküli  vállalkozókkal  és  munkavállalókkal
megállapodásokat kötni és gazdasági kapcsolatokat építeni.

7
A hatóságok és üzleti partnerek félrevezetésének minősül a székhely, telephely(ek), fióktelepek, vezető
tisztségviselők és bankszámlák gyakori, rosszhiszemű változtatása.

3.4 Üzleti információk

1
Az üzleti partnerek, versenytársak jó hírét tiszteletben kell tartani, róluk valótlan tényt, rossz hírt vagy
bizalmatlanságra  alapot  adó információt  (pl.  más vállalkozás  tönkremenetelét,  fizetésképtelenségét)
híresztelni nem szabad, valós tényeket hamis színben feltüntetni sem megengedett.

2
Tilos az üzleti titkokat tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni vagy nyilvánosságra hozni. A
munkaerő csábítás súlyosan elítélhető esete, ha annak célja az üzletfél üzleti titkainak megismerése
vagy ügyfeleinek átcsábítása.

3.5 Kommunikáció, reklámok

1 Tilos az üzletfelek, különösen a fogyasztók megtévesztése.
2 A fogyasztókkal szemben nem lehet tisztességtelenül egyoldalú előnyt alkalmazni.

3
A vevőnek joga van eltérő, saját ismereteihez igazodó, megszerezhető, belátható információkra, ezért
a  tagok  biztosítják,  hogy  az  üzletfelek  a  tájékoztató  eszközökből  vagy  a  kellően  felkészített
munkatársaktól a megfelelő információkat megkaphassák.

4
A  vevőket,  partnereket,  munkavállalókat  olyan  módon  kell  tájékoztatni,  hogy  azok  kellő  időben
megismerhessék,  megérthessék  a  tájékoztatás  teljes  és  valós  tartalmát,  a  saját  döntésük
meghozatalához szükséges információkat.

5
Az üzleti  partnerek,  különösen a fogyasztók,  vevők,  megrendelők számára lényeges  információkat
nem  szabad  elhallgatni.  Különösen  fontos  az  árakról  és  fizetési  feltételekről  szóló  tájékoztatás,
amelynek teljes körűnek kell lennie.

6
A tagok által készített vagy készíttetett reklámokban a fogyasztót pontosan és hitelesen, a fogyasztó
számára érthetően kell tájékoztatni a termékekről, a kedvezményekről és az akciókról.

7
A reklámoknak a  termék valós értékeit  kell tükrözniük, nem fogadható el,  ha reklám céljából  mások
konkrét termékeit  vagy szolgáltatásait alaptalanul úgy mutatják be, mint amelyek tulajdonságai alatta
maradnak a reklámozotténak.

8
Összehasonlító reklám kizárólag akkor megengedett,  ha az összehasonlítás tárgyilagos,  és az áru
lényeges, meghatározó és ellenőrizhető tulajdonságára vonatkozik.

9
A vásárlói  kommunikációban célul  kitűzött  magatartás  nem állhat  ellentétben  az  olyan  társadalmi
célokkal, mint az energiaforrásokkal való takarékosság, az emberi környezet és egészség védelme.

10
Lehetőséget  kell  teremteni  a  fogyasztói  panaszok,  észrevételek  érvényesülésére,  törekedni  kell  a
vásárlói reklamációk gyors és méltányos elintézésére.
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3.6 Minőségvédelem

1
A  tagok  kötelesek  maradéktalanul  betartani  a  MATÉSZ  Közgyűlése,  Elnöksége  vagy  érintett
munkacsoportjai  jegyzőkönyveiben szereplő  elfogadott,  minőséget is  érintő  határozatokat az általuk
szállított építési termékek minőségét és az ezzel kapcsolatos bármiféle kommunikációt illetően.

2

A terméken fel kell tüntetni, hogy a termékek milyen szabványoknak és előírásoknak felelnek meg, tilos
a  termék  hamisítása. Különösen  elítélendő  a  termék  adatlapján,  műszaki  ismertetőjén  vagy
csomagolásán  feltüntetetteknél  gyengébb  minőségű  vagy  műszaki  tartalmú  termék  forgalomba
hozatala.

3

A vásárlónak a termék árától függetlenül joga van a törvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak és
szabványoknak megfelelő minőségű és biztonságos termékhez, ezért a tagok nem állítanak elő, illetve
tudatosan nem forgalmaznak olyan terméket, amely nem felel meg a szakmai szabályok, szabványok
előírásaiban és irányelveiben meghatározott minőségi követelményeknek.

4
Etikátlanul  jár  el,  aki  a  jogszabályok  vagy  hatósági  engedélyek  egyedi,  félrevezető  értelmezésére
alapozva olyan terméket vagy szolgáltatást  hoz forgalomba, amelyre  a jogszabály  vagy a hatósági
engedély nem ad lehetőséget.

5
Az üzletfelek és fogyasztók számára fontos információt nem szabad elhallgatni. Etikátlannak minősül a
termék azonnal nem látható hibáinak elrejtése, félremagyarázása.

6
A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében – jogszabályi kötelezettség hiányában is – törekedni
kell a termék és a termékre jellemző alapanyag származási országának feltüntetésére.

7
A tagoknak jogában áll  más tagok által  forgalmazott  termékek minőségét és azok dokumentációját
szúrópróbaszerűen ellenőrizni.

3.7 Az aláírók kapcsolata közös szakmai fórumokon

1
A tagok a MATÉSZ egyes szervezeteiben minden tekintetben a Versenytörvény szellemében járnak el.
Tartózkodnak attól, hogy információkat szerezzenek egymás üzletpolitikájáról, belső ügyeiről.

2
A napirendi pontok és az üléseken szétosztott anyagok egyike sem tartalmazhat a Versenytörvénybe
ütköző témát.

3

A megbeszélések szigorúan az előre  meghatározott  napirendi  pontokra szorítkoznak,  az elhangzott
valamennyi téma jegyzőkönyvbe kerül. Ezeken a megbeszéléseken tilos – különösen, de nem kizárólag
– az egyes résztvevők árképzéséről, az árak különbségéről, árképzési stratégiákról, speciális szállítási
és  fizetési  feltételekről  vagy  speciális  kedvezményekről,  jóváírásokról  és  hitelkeretekről  beszélni.
Szintén  kerülendő  a  jövőbeli  tervekkel,  technológiával,  beruházásokkal,  marketing-tevékenységgel,
piaci  megjelenéssel  kapcsolatban  folytatott  megbeszélés.  Tilos  a  gyártási  és  önköltségi  árakról,
költségkalkulációkról,  raktározási-  és  egyéb  járulékos  költségekről,  raktárkészletről  beszélni  egyes
termékre vagy termékcsoportokra vonatkozóan.

4
A Versenytörvényt sértő spontán megnyilatkozásoktól a levezető elnök hivatalosan is  határolódjon el:
hívja fel a figyelmet arra, hogy a felvetett téma törvénybe ütközik, annak megtárgyalása tilos. Szükség
esetén az ülést napolja el addig, míg a téma megtárgyalásának törvényessége nem tisztázódik.

5
Amennyiben  a  Versenytörvényt  sértő  téma  megtárgyalása  folytatódik,  a  levezető  elnök  annak
törvénytelen voltát rögzíttesse a jegyzőkönyvben, szakítsa meg az ülést, vagy hagyja el az üléstermet.
Az eseményt minden résztvevő köteles jelenteni munkahelyi vezetőjének.

6
Az ülés jegyzőkönyve nem tartalmazhat semmilyen Versenytörvénybe ütköző pontot, de olyat sem, ami
a fenti szempontok szerint félreértésekre adhat okot.

4 Záró rendelkezés

Jelen Etikai Kódexet a MATÉSZ 2015. április 24-én megtartott Közgyűlése elfogadta.
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