A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET
ETIKAI KÓDEXE

Az MSZSZ Etikai Kódexének célja az Alapszabály értelmében meghatározni és
betartani az etikus piaci magatartás normáit. A Szövetség tagjai készségüket
nyilvánítják az etikus piaci magatartás megvalósítására a tisztességes gazdasági
verseny és a fogyasztói érdekek védelmében.
Az Etikai Kódex előírásai az MSZSZ tagjaira vonatkoznak.

1. Az etikus piaci magatartás kívánalmai
1.1 Az MSZSZ tagjai üzleti tevékenysége során köteles lelkiismeretesen és
szakszerűen eljárni, vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni, gondos üzleti
magatartást tanúsítani figyelembe véve a szakmai szokásokat és az általános
gyakorlatot.
1.2. Az MSZSZ tagjainak a tevékenységükkel kapcsolatosan valós adatokat kell
szolgáltatniuk. Ez a kötelesség nem érintheti az üzleti titkot.
1.3. Az MSZSZ tagja nem vállalhat olyan kötelezettsége, amely már a vállalás
időpontjában előreláthatólag nem teljesíthető.
1.4. Üzleti partnerek és versenytársak rossz hírének keltése hamis tájékoztatással,
vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével meg nem engedett magatartás.
1.5. Üzleti titkot a titok birtokosának hozzájárulása nélkül nem lehet megszerezni,
felhasználni vagy mással közölni.
1.6. Tilos olyan közvetlen felhívás, amely harmadik személlyel fennálló üzleti kapcsolat
felborítását vagy létrejöttének megakadályozását célozza.
1.7. Gazdasági erőfölény révén hátrányos feltételeket nem lehet más tagra
rákényszeríteni.
1.8. Más tag ellen bojkottot szervezni tilos.
1.9. Reklámozása során valótlan állítani, vagy a versenytársakat becsmérelni tilos.
1.10. A Szövetség nevében, megbízás nélkül, önhatalmúlag eljárni, a szövetségi
tagságból eredő jogokkal visszaélni tilos.
1.11. Az MSZSZ szabályait és határozatait be kell tartani.
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1.12. Más tag vagy szállítmányozási szakcég egyedi, vagy megkülönböztetésre
alkalmas, korábban használt és ismertté vált elnevezését, üzletjelzőjét (logo) vagy
nevét összetévesztésre alkalmas módon használni nem lehet.
1.13. Más tagtól való munkaerő-csábítás megengedhetetlen magatartás.

2. Az Etikai Kódex szankciói
Az Etikai Kódex megsértését az Etikai Bizottság vizsgálja és bírálja el.
Az Etikai Bizottság az alábbi szankciók meghozatalára jogosult:
- figyelmeztetés zárt körben
- nyilvános figyelmeztetés szaklapban
- súlyosabb esetben az Etikai Bizottság javaslata alapján az Elnökség indítványozza a
Közgyűlésnek a tag kizárását.

3. Az Etikai Bizottságot az MSZSZ Elnöksége hozza létre 3 fős létszámmal, az
Elnökség megbízásával megegyező időtartamra. Az elnököt az Etikai Bizottság
választja meg. Az Etikai Bizottság tagjai az adott ügy kivizsgálása előtt kötelesek
érdekeltségüket bejelenteni, amely egyúttal összeférhetetlenséget is jelent. A
Bizottság ezen tagja a vizsgálat előtt köteles visszalépni a bizottsági munkától, az
Elnökség új tagot jelöl helyette.

4. A versenyhivatalnál más szövetségi taggal szemben eljárást kezdeményezni csak
azt követően lehet, ha erről a tag az Etikai bizottságot előzetesen tájékoztatta,
problémáját az Etikai Bizottságon keresztül megkísérelte rendezni. Ilyen megkeresés
esetén az Etikai Bizottság 30 napon belül köteles az üggyel foglalkozni.
Az érintettet a Bizottság 15 nappal megelőzően értesíti, az idézett köteles a Bizottság
előtt megjelenni vagy távollétét - előzetesen - elfogadható okkal igazolni. Ha ezt
elmulasztja, az eljárást távollétében is lefolytathatja a Bizottság.
A vizsgálat alá vont tag köteles a vizsgálatot minden rendelkezésre álló eszközzel
segíteni, a kért adatokat a Bizottság rendelkezésére bocsátani. A Bizottság minden, a vizsgálat során tudomására jutott - adatot és tényt köteles bizalmasan kezelni.
A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a Bizottság 3 tagja részt vesz.
A Bizottság határozatát titkos tanácskozás után egyszerű szótöbbséggel hozza.
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