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A FRUITVEB Magyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöksége a zöldség, gyümölcstermelés,
feldolgozás és kereskedelem területén az alábbi etikai szabályokat állapította meg.

I. BEVEZETŐ RÉSZ
1. A piacgazdaság kiépítése szükségessé teszi, hogy a zöldség, gyümölcs termékpálya különböző résztvevői megfelelő
erkölcsi szabályokat alkalmazzanak. A termelők, a kereskedők és a feldolgozók betartsák a kertészeti szakma írott és
íratlan törvényeit. Tartsák magukat a környezetvédelem előírásaihoz, a minőségi követelményekhez, az
élelmiszerbiztonságot garantáló termelési módszerekhez, a tisztességes üzleti eljáráshoz, szabályokhoz és erkölcsi
elvekhez. A termékpálya résztvevői a kertészek és kereskedők kötelesek figyelembe venni az érvényben lévő
jogszabályokat és előírásokat, amelyek a szakmájukkal kapcsolatosak.
2. Az etikai kódex olyan kérdésekben ad útmutatást, amelyek jogilag nincsenek szabályozva, vagy csak érintőlegesen
(közvetve) kerültek rendezésre.
3. Az etikai kódex nem tartalmaz részletes előírásokat, mivel minden helyzetre sem a jog, sem az erkölcs nem nyújthat
tökéletes eligazítást.
4. A Szakmaközi Szervezet tagjai kötelesek eleget tenni az etikus piaci magatartás kívánalmainak (pl.: az áru
lelkiismeretes és szakszerű előkészítése, üzleti titkok betartása, a vállalt kötelezettségek teljesítése).

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A kereskedelem területén is érvényesíteni szükséges a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény
rendelkezéseit. A versenytörvény biztosítja a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. Tiltja a tisztességes piaci
magatartással ellentétes viselkedési formákat (pl.: a fogyasztók megtévesztését, a gazdasági erőfölénnyel való
visszaélést, a reklámszédelgést, a hírnévrontást).
2. Az etikai kódex és a versenytörvény egymással párhuzamosan is alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az etikai bizottság a
bírósági eljárástól függetlenül is lefolytathatja az eljárást.
3. Az etikai kódex a résztvevők, a piaci szereplők (versenytársak, fogyasztók, termelők, kereskedők stb.) önkéntes
alávetése alapján érvényesülő szabályzat, amely azonban helyettesítheti a versenytörvényt.

III. AZ ETIKAI KÓDEX KIADÁSÁNAK CÉLJA
Az etikai kódex kiadásának célja, hogy
• a zöldség-, gyümölcs- és gombatermesztés, feldolgozás és a kereskedelem területén megfelelő etikai értékrend,
magatartáskultúra alakuljon ki,
• segítse a tagjai között az etikai normák nyomán keletkező viták érdekegyeztetés alapján történő megoldását;
• támogassa a tisztességesen eljáró kertészeket, feldolgozókat, kereskedőket a kiéleződő piaci versenyben, a fogyasztói
érdekek kielégítésében.

IV. AZ ETIKAI VÉTSÉG FOGALMI KÖRE
Etikai vétségnek minősül:
• a nemzetgazdasági érdekeket sértő, országimázst rontó, a zöldség-gyümölcs szakmának kollektíven kárt okozó
magatartás,
• a versenytörvényben foglaltak,
• a Szakmaközi Szervezet által elfogadott eszközrendszer (pl.: meghirdetett irányár, termelési korlátozás).
• a nemzetközi egyezmények és szokások,
• a kialakult és elfogadott, a gyakorlatban széles körben érvényesülő üzleti szabályok (viselkedési normák),
• a Szakmaközi Szervezet belső szabályainak megsértése;
• a termelés, feldolgozás és a kereskedelem területén érvényesülő erkölcsi és jogi normák súlyos megsértése.
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V. AZ ETIKAI VÉTSÉG BÜNTETÉSE
1. Az etikai bizottság a tag etikátlan magatartása esetén az alábbi büntetéseket alkalmazhatja:
• figyelmeztetés,
• megrovás,
• javaslat a tagságnak biztosított kedvezményekből szolgáltatásból való átmeneti eltiltásra vagy kizárásra,
• javaslat a tag Szakmaközi Szervezetből való kizárására,
• javaslat a tag kizárására az exportból (importból) meghatározott időre,
• javaslat a tag végleges kizárására az exportból (importból).
Az etikai bizottság a hozott büntetési szankcióról tájékoztathatja a különböző hatóságokat és a nyilvánosságot.
2. Az etikai bizottság a felsoroltakon kívül más erkölcsi tartalmú büntetést is alkalmazhat, illetve más büntetést is
javasolhat a hatósági szerveknek.

VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. Az eljárást a tag illetve a Szakmaközi Szervezet írásbeli kezdeményezése alapján a Szakmaközi Szervezet etikai
bizottsága folytatja le, a kezdeményezéstől számított 8 napon belül.
2. Az etikai bizottság köteles az érdekelteket az ülésre meghívni. Az etikai bizottság eljárására az etikai bizottság
ügyrendje tartalmaz előírásokat (határozathozatal, állásfoglalás közlése, ügyvitel, emlékeztető stb.).
3. Az etikai bizottságnak az eljárás megkezdése előtt tisztáznia kell, hogy a bejelentés, illetve panasz tartalmaz-e
megfelelő információt, és hogy etikai kérdésről van-e szó.
4. Amennyiben az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, az etikai bizottságnak nem feltétlenül szükséges az eljárást
felfüggeszteni, hiszen a bírósági eljárás hosszadalmas lehet, és az eljárás is célját veszítheti.
5. Az etikai bizottság az etikai vétségre vonatkozó büntetést írásban közli az érintett féllel, amely ellen az elnökséghez 15
napon belül jogorvoslattal lehet élni, amelynek döntése végleges.
6. Az etikai bizottság állásfoglalása, ha ezt elvi tartalma indokolja, vagy ha a nyilvánosság, illetve a közvélemény
figyelmét az etikai vétségre fel kívánja hívni – a személyiségi jogok sérelme nélkül – sajtó útján is közzétehető.
7. Az etikai kódex alkalmazására kizárólag a Szakmaközi Szervezet tagjai vagy volt tagjai esetében kerülhet sor.
8. Amennyiben az etikai eljárás során a piac egyéb résztvevőinek – tehát nem a tagoknak – az etikai vétsége is napvilágra
kerül, az etikai bizottság jelzéssel, illetve javaslattal és az érdekelt államigazgatási, illetve bel- és külföldi érdekképviseleti szervekhez fordulhat.

VII. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSA, FELADATA ÉS MUNKAMÓDSZERE
1. Az etikai bizottság a tevékenységét a vonatkozó törvények, az alapszabály, a testületi szervek döntései. A kódex,
valamint a saját ügyrendje szerint látja el. Az etikai bizottság 5 tagból áll, melynek tagjait az elnökség választja a tagok
közül, 3 év időtartamra. Tagjai sorából soros elnököt választ.
2. Az etikai bizottság tagja – amennyiben feladatát nem látja el- visszahívható, és megbízása után újra választható.
3. Az etikai bizottság az elnökségnek van alárendelve és ennek évente beszámolási kötelezettséggel tartozik. A munkája
során tett megállapításairól folyamatosan tájékoztatja az elnökséget. Az etikai bizottság elnöke állandó meghívottként
részt vesz az ügyvezető elnökség ülésein.
4. Az etikai bizottság üléseit szükségletnek megfelelően tartja, de össze kell hívni az etikai bizottságot, ha ezt az
elnökség, a felügyelő bizottság, vagy a tagok 10%-a írásban kezdeményezi.
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5. Az etikai bizottság alapvető feladatai:
•
•
•

az alapszabály és más önkormányzati szabályok,
a tisztességes piaci verseny szabályainak betartása,
a kidolgozott etikai normák megtartásának a vizsgálata a tagoknál, valamint más piaci résztvevőknél.

6. Az etikai bizottság a munkája során bármely iratban korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatokat készíthet. A tag
köteles együttműködni az etikai bizottsággal, továbbá biztosítani azokat az információkat, amelyek szükségesek az
esetlegesen vétkes üzleti magtartás tisztázásához.
7. Az etikai bizottság bármely tagja, bármikor kérheti az etikai bizottság rendkívüli ülésének összehívását.
8. Az etikai bizottság alapos és széleskörű vizsgálat alapján – az érdekeltek meghallgatásával – a tényállás pontos
meghatározásával, esetleg szakértők meghallgatásával határoz.
9. Az etikai bizottság működésének szabályait ügyrendben maga határozza meg.
10. Az etikai kódexet a Szakmaközi Szervezet elnöksége hagyja jóvá. Etikai ügy felmerülése esetén elsősorban ezt a
jóváhagyott etikai kódexet kell alkalmazni.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az etikai kódexet a Szakmaközi Szervezet ügyvezető elnöksége hagyta jóvá, és visszavonásig marad érvényben.

Budapest 1999. június 25.

………………………
Szabó József
elnök

……………………….
Dr. Mártonffy Béla
ügyvezető igazgató
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