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A Gazdasági Versenyhivatal soha
nem csenget kétszer!
Miért elengedhetetlen, hogy az Ön cége is
felkészüljön a helyszíni kutatásra?
Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni kutatás,
vagy közismert néven a dawn raid mára a versenyhatóságok egyre gyakrabban használt eszközévé vált a súlyos versenyjogi jogsértések gyanúja esetén. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy
minden társaság ismerje a dawn raid menetét és
tisztában legyen kötelezettségeivel és természetesen jogaival is, hogy egy esetleges az Európai
Bizottság és/vagy a nemzeti versenyhatóságok
által szervezett dawn raid során felkészülten
tudjon eljárni. Ehhez egy részletes akcióterv mindenképpen szükséges, hiszen a helyszíni kutatás
következményei a cég jó hírnevét, valamint piaci
értékét is hátrányosan érinthetik.

Ne feledje: dawn raid esetén nincs
főpróba! Gyorsan és határozottan
kell cselekednie!
Fontos, hogy rendelkezésre álljon egy szakértők által készített megfelelési (compliance)
program, és a hozzá tartozó protokoll, amely
lépésenként és szervezeti egységenként leírja,
hogy az ügyvezetés és a társaság alkalmazottai
(a recepció és a biztonsági személyzet, a számítástechnikai részleg, a belső jogi tanácsadók, a
sajtóosztály és más kulcsfontosságú személyzet) milyen szabályoknak kell megfeleljenek és
milyen lépéseket tehetnek / kell tenniük a helyszíni kutatás legelső percétől kezdve. Ez azért
elengedhetetlen, mert amennyiben a társaság
bármely kötelességének nem tesz eleget, az
súlyos eljárási bírsággal járhat, illetve súlyosító
körülményként értékelhető a jogsértés kapcsán kiszabott bírság összegének meghatározása során.

Tapasztalatunk

számos

szakterületre

És itt jövünk mi a képbe!

terjed ki, többek között pénzügyi szol-

A Szecskay Ügyvédi iroda szakértőiként
széleskörű tapasztalattal rendelkezünk
és hatékonyan segítünk ügyfeleinknek
abban, hogyan járjanak el hatékonyan és
jogszerűen és hogyan csökkentsék a meg
nem felelés kockázatát / kezeljék a hatósági intézkedésekkel kapcsolatos kockázatokat; részletes akciótervet készítünk és
tréningen is bemutatjuk azt a helyszíni kutatással kapcsolatos tudnivalókkal együtt.

gáltatások, gyógyszeripar, vegyipar, olaj
és gáz, energia, dohány, alkoholos és
alkoholmentes italok, kozmetikumok és
szépségipar, valamint egyéb fogyasztói
termékek területén.

Compliance ellenőrzést végzünk a
kockázati tényezők beazonosítása és
a kockázat minimalizálása érdelében.
A compliance ellenőrzés alapján ügyfeleink részére egy helyszíni kutatás
“túlélő csomagot” nyújtunk, és azt is
biztosítjuk, hogy a cég teljes személyzete megkapja a megfelelő felkészítést.
A hatályos jogszabályok alapján segítünk ügyfeleinknek egy teljes compliance program integrálásában.
A nap minden órájában elérhetők vagyunk egy helyszíni kutatás esetére,
azonnali jogi segítséget nyújtunk, továbbá képviseljük ügyfeleinket a dawn
raiddel indult versenyfelügyeleti eljárásban is.

”…mindig előrelátó, rendkívül kreatív és
proaktív jogi tanácsadás..”
Szecskay Ügyvédi Iroda
Versenyjog,
The Legal500 EMEA 2016

