Ügyrend
Tisztességtelen Piaci Magatartással Foglalkozó Szakbizottság
1. A Szakbizottság jogállása
1.1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Alapszabályának VI.1.2. pontja teremti
meg a bizottságok létrehozásának lehetőségét a következők szerint: ”A Tej
Terméktanács Elnöksége határozatával – a jelen Alapszabályban felsoroltakon túl, de a
rájuk vonatkozó szabályok szerint működő – további bizottságokat, munkacsoportokat
hozhat létre.”
1.2. A Szakbizottság létszámát, illetve tagjait az Elnökség határozza meg, illetve választja
meg. A 42/2011. (09.22) számú elnökségi határozat értelmében a Szakbizottság tagjai:
Sole-Mizo Zrt., Alföldi Tej Kft., Pannontej Zrt., Fino-Food Kft., Bicskei Mg. Zrt.,
Tolnatej Zrt. és a Naszálytej Zrt.
1.3. A Szakbizottságba a delegálás joga a cégekre vonatkozik, a delegáltak személye
változhat.
1.4. A Szakbizottsági ülések levezetője a Terméktanács Ügyvezető igazgatója.
1.5. Az Ügyvezető igazgató a Szakbizottság munkájának elősegítésére, illetve a vizsgálatok
eredménye alapján további jogi eljárások lefolytatására jogi képviseleti megbízást
létesíthet.
1.6. Az Ügyvezető igazgató rendszeresen, minden elnökségi ülésen beszámol az Elnökségnek
a Szakbizottság munkájáról.
2. A Szakbizottság célja és feladata
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

A kiegyensúlyozott termelési, termék-előállítási és piaci környezet kialakításának
elősegítése.
Aktív közreműködés a piaci szereplők között fennálló üzleti-kereskedelmi
kapcsolatrendszerben előforduló jogszabály-ellenes vagy etikai normáknak nem
megfelelő magatartásformák felszámolásában.
Információk biztosítása a Terméktanács számára a kialakult és alkalmazott termékforgalmazási gyakorlatról, konkrét esetek bemutatásával.
Az információk értékelése, a tapasztalt magatartás kategorizálása.
Javaslattétel a beszállítókat ért törvénysértések kezelésére, érdekérvényesítés
formájára.

3. A Szakbizottság működése
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

A Szakbizottság kéthavonta, rendszerint a hónap második szerdáján ülésezik.
A Szakbizottsági tag és az Ügyvezető igazgató között informális tájékoztatás is
biztosított.
A Szakbizottság ajánlásait, döntéseit nem szavazással, hanem konszenzusos
véleményegyezéssel hozza meg.
Az információk és az elemzések kiértékelése alapján az ügyek végleges megítélése a
Titkárság kompetenciája.

3.5.
3.6.

A Szakbizottsági munkában résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli,
melyről az erre a célra készített formanyomtatványon kell vállalást tenni.
A Szakbizottság munkája során felmerült információk anonimitásának
megtartásáról az Ügyvezető igazgató gondoskodik.
4. A Szakbizottság és a Titkárság kapcsolata

4.1. A Titkárság a Tej Terméktanács operatív, ügyintéző, koordináló és végrehajtó szerve. E
feladatából eredően látja el a Szakbizottság működésével kapcsolatos feladatokat.
4.2. A Szakbizottság ülését a Titkárság hívja össze.
4.3. Az ülésre szóló meghívót, és a tervezett napirend szerinti anyagokat a Szakbizottság
tagjainak az ülés előtt 8 nappal megküldi a Titkárság.
4.4. A Szakbizottság üléseiről jelenléti ívet és anonim emlékeztetőt készít a Titkárság.
4.5. Az információkból, elemzésekből az értékelést a Titkárság készíti el.
4.6. A Szakbizottság kezdeményezése alapján a Titkárság hatósági bejelentést tesz.
4.7. A Titkárság értékeli a hatósági eljárások eredményét.
4.8. A Titkárság a károsult tagok részvételével pertársaságot szervez.
4.9. A Titkárság feladata az okozott kár megtérítésének elérése.
4.10. A Szakbizottság ajánlása alapján a Titkárság az eljárások eredményét mérlegelve
javaslatokat dolgoz ki a jogszabályalkotók és a hatóság felé.
Az Elnökség az 50/2011. (10.20.) számú határozatával az Ügyrendet elfogadta.

