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AZ ELA TAGJAIRA ÉS KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ
VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT

Az ELA politikája, hogy a szigorúan tartsák be az EU Kartell ellenes törvényét illetve az EU
Verseny törvényt nem kevésbé az egyes nemzetek törvényi előírásait. A Kartell elleneses és a
Verseny törvény egységes egész, azok megszegése az ELA és tagjai számára súlyos és
szigorú következménnyel jár. Emiatt az ELA-ban való résztvétel meg kell, hogy feleljen
bizonyos elveknek és előírásoknak.
Ez a Viselkedési Szabályzat azt kívánja összefoglalni, hogy mi az elvárás az ELA tagoktól és
azok képviselőitől, ha az ELA tevékenységében résztvesznek. Tag (képviselője), ha ülésen
vesz részt előzetesen meg kell, hogy kapja és elolvassa az ELA alapszabályát és jelen
Viselkedési Szabályzatot.
 Tag (képviselője) nem vehet részt olyan ülésen, melynek a programját írásban
előzetesen nem kapta meg. A tag (képviselője) mind az ülés programját, mind az
emlékeztetőt, - melyet az ülés titkára ad át valamennyi alkalomról - le kell fűzze a
saját irat gyűjtőjébe, illetve meg kell őrizze.
 Csak olyan napirendi témákat szabad az ülés programjába venni, amelyek
egybeesnek az ELA alapszabályban megfogalmazott céljaival, úgy mint a minőség és
a biztonságos termék, új szabályozások, előírások és szabványok, termék
megbízhatóság fejlesztése, baleseti statisztikák, a új felvonó és mozgólépcső
berendezések és ezek karbantartás viszonylatú statisztikái, szerelési és karbantartási
oktatási anyagok, stb.
 Soha nem lehet az üléseknek tárgyai az alábbi témák, vagy információk cseréje:
o A „nem tagvállalatok” bojkottja egy ország szövetségén belül, illetve azok
vevőinek és/vagy beszállítóinak bármiféle bojkottja;
o Piac megosztás;
o Szállítói megállapodások;
o Árak, árképzés vagy árváltozás ütemezés;
o Megbeszélni azt, hogy adjunk, vagy ne adjunk ajánlatot termékre, vagy szerviz
szolgáltatásra;
o Egyes tagok eladási volumenének ismertetése;
o Az egyes tag kutatás-fejlesztésre fordított költségei;
 Ha valaki elkezd a fenti témákról beszélni, Neked azonnal meg kell szakítani és
figyelmeztetni az ELA politikájára, hogy tartsa be a kartell ellenes szabályzatot és
hagyd el az értekezletet. Neked szintén jelentened kell az esetet a vállalat jogi osztály
(képviselője) felé, illetve az a személy felé aki Téged az adott ülésre delegált.
Ha az ELA igazgatóságának tudomására jut, hogy valamelyik tagja nem a fentiek szerint
ténykedik, azaz nem tartja be a Viselkedési Szabályzatot, az ügyet kivizsgálja és az adott
helyzetnek megfelelő döntését meghozza.
Budapest, 2007. november
Fentieket, mint az MFSz elnökségi tagja, illetve mint az elnökségi ülések rendszeres
meghívottja tudomásul vettem:

