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ktat6sz6m: T-04631/08 l2Ot6.

Ugyint6z6: dr. Ferencz Ndndor

A Kozbeszerz6si Hat6sSg (a tov6bbiakban: Hat6s6g) kozbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi
CXLIll. torv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.) 188. S (4) bet<ezO6se alapj5n meghozta azat6bbi

HATAROZATOT:

Sttat k6pvi-

selt Bayer Hung6ria Kereskedelmi 6s Szolg5ltat6 l(ft. (1123 Budapest, Atkot6s u. 50. a
tov6bbiakban: K6relmez6)6ttat a Kbt.64. 9-a szerinti6ntiszt5z5s 6rdek6ben meghozott
int6zked6sek megfetel6ek megbizhat6s5g6nak igazol5sdra, erre rekinrerret k6relmez6 k6retm6nek a Hat6s5g helyr ad.
Az rjgyben elj6rdsi kotts6g nem merritt fet.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz2016. szeptember 16-6n a Kbt. 188. S-a szerinti dntiszt5zdsi k6relmet terjesztett e16 megbizhat6s5g6nak igazot6s5ra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Gazdas6gi Versenyhivat.t .
sz6m0, 201b.
okt6ber 21-6n meghozott hat6rozal6ban (a tovdbbiakban: GVH Hat6rozat) meg6ltapitotta,
hogy a K6relmez6 megs6rtette a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s a versenykorl5toz5s
tital5mSr6t sz6t6 1996. 6vi LVtl. torv6ny (a tov6bbiakban: Tpvt.). 11. g-6t,6s vele szemben
Ft birs5got szabott ki. A Kdretmez6 a GVH Hat3rozattal szemben nem ny0itott
be jogorvoslati k6relmet , igy az a K6retmez6vel szemben joger6ss6 vdlt.

I

-.

AK6relmez6tovSbb6et6adta,hogyaKbt.62.S(1) bekezd6sn)pontalapfdn ak6zbeszerz6si etiSr5sban nem lehet aj5ntattev6, r6szv6telre jelentkez6, atv5ltatkoz6, 6s nem vehet 16szt
alkalmassdg igazol6s5ban olyan gazdas6gi szerepl6, aki a Tpvt. 11. S-a, vagy az EUMSZ 101.
cikke szerinti - hSrom 6vn61 nem r6gebben meghozott - joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfet0gyeteti hat5rozatban vagy a versenyfehigyeteti hat6rozat bir6s5gi feltjtvizsgSlata eset6n
a bir6s5g ioger6s 6s v6grehajthat6 versenyfetrjgyeteti hat6rozat6ban megdttapitott 6s bfrsdggal s0itott jogszabStys6rt6st kovetett et, vagy ha az ai6nlattev6 ityen jogszab6tys6rt6s6t
m5s versenyhat6s6g vagy bir6sdg - h6rom 6vn6t nem r6gebben - joger6sen megdltapitotta
6s egy0ttat birs5got szabott ki.

A Kerelmez6 el6adta, hogy a fentiek miatt 2018. november v6g6ig ezenkizilr6 ok hat5tya
atatt 5tl.
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A K6relmez6, mint jelenteg kiz6rSs hat6tya atatt 6tt6 gazdas6gi szerepl6, az al,Sbbi bizonyit6kokkat igazotla megbizhat6sSg5t a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6ben meghat5rozott szempontok szerint.

7.2.I. A Kbt. 188.

S (2) bekezd6s a) pont

szerinti felt6tet igazol5sa

A K6relmez6 nyilatkozott a116t, hogy egye[6re nincs ismerete felmerutt kd116l a GVH 5ttal
meg5ttapitott jogs6rt6ssel kapcsolatban, mivel eddig a K6relmez6 fet6 k6rig6nyt senki nem
jetzett 6s nem is 6rv6nyesitett. K5rig6ny esetteges 6rv6nyesit6s6re a K6relmez6 egyre kisebb es6lyt 15t az id6m0t5s miatt, tekintettet arra, hogy a GVH Hat5rozat 6ltal meg5ltapitott
jogs6rt6s 2011. december3l-6n befejez6dott, a GVH a GVH Hat5rozatot 2015. okt6ber296n nyilv6noss6gra hozta, 6s igy b5rmif6te k5rig6ny el6viit6se legk6s6bb 2016. december
31-6n be fog k6vetkezni a Ptk. el6v0l6sre vonatkoz6 szab5lyai szerint.

L2.2. A Kbt. 188.

S (2) Oekezd6s b) pont

szerinti fett6tet igazol6sa

A K6retmez6 aktiv egyrjttm0kdd6s6nek t6ny6t a csatolt GVH Hat6rozat bizonyftia. A K6retmez6 a GVH eljSr5s sor5n enged6kenys6g6rt folyamodott, 6s annak keret6ben minden relev5ns t6nyt 6s adatot fettSrt. A K6retmez6 tov6bb6 csatolta a vele szemben 6s a Bayer csoport tdbb tagj5val szemben kiszabott birs5g megfizet6s6t igazo16 dokumentumot.
1.2.3. A Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pont szerintifelt6tetigazot6sa
A K6retmez6 tdl6koztatta a Hat6sdgot, hogy a GVH 6ttat vizsg5tt jogs6rt6sben szem6lyesen

r6szt vev6 munkav5ttal6ia, I
csen szuks6g, aminek oka azlfrogy

I

tet<intet6ben speci6tis meget6z6 int6zked6sre ninmunkaviszonya 2013. ifnius 29-6n meg-

sz0 nt.

A gene16tis meget6z6 int6zked6sekket kapcsotatosan a K6retmez6 nyilatkozott a116t, hogy a

szervezeti int6zked6sek tekintet6ben a K6retmez6 v6ttalatcsoportia 20I4. ianv6ri5t6t kezdte meq a meqfetel6s6qi proqramia 0ii5szervez6s6t, azzal, hogy ebb6t a c61b6t egy 0n.
6tfog6 programot futtat fotyamatosan. Ennek keret6"-ilegnevez6s0
ben - gtob5lisan - kitenc otyan kiemetked6en relev5ns kock6zati ter0letet hat5rozott meg a
vSttalatcsoport, - ezek egyike a versenyjog - ahot 6nszab5tyoz6 jetlegget a k6zponti ir5nymutat6sok ment6n minden, a Bayer csoportba tartoz6 v5tlatat, igy maga a K6retmez6 is, 5tvit{gitla a sajdt munkafolyamatait 6s m6ri fet a lehets6ges kock5zatokat, maid azok meget6z6s6re konkr6t terveket dotgozott kr. A versenylogi csomag tokatiz5lSsa tort6nt meg e[s6k6nt Magyarorsz5gon, amelynek2014,6vre kidotgozott menetrendi6t a K6retmez6 beadv6nyk6nt csatolta azzal,hogy 6tethosszig tart6 megfetet6s6gi program legy6ben akocklza'

tok

ki6rt6ke16se

6s a

munkafolyamatok f etUtvizsg5lata id616t-id6re ism6tt6dik az

Tovdbb5 a K6retmez6 et6adta, hoqy mind a kilenc kock5zati ter0leten, igy a versenyiog ten6gy alappitl6re a szab6lyzatok, munkafotyamatok, hat6rglt6n is,
kony monitoring 6s rendszeres k6pz6sek. Ezen felOt az onetten6rz6s legy6ben a K6relme-

z6n6l is vannak a bets6 audit keret6ben struktur6tt vizsgdtatok, amelyeket ad hoc ielteggel
az anyavlllatat munkat6rsai bonyol(tanak [e.

azl

keret6ben tobb, csoportszinten haszn5latos versenyjogi t6m5j0 szab6tyzatot atkalmaz, ametyek kozOl kett6t mett6ktetk6nt csatolt a K6retmez6: A versenylogi szabStyoknak vat6 megfetet6s c. szabblyzatot 6s a Versenyt6rsakkal
szembenr-magatart6s c. szabAlyzatot.

A K6retmez6 tov5bbd et6adta, hogy
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A k6relmez6 et6adta, hogy a munkafolyamatba a versenylogi meget6z6s f gy kapcsol6dik be,
hogy - a szab6lyzatokkat kapcsolatos oktat5s megvat6sit5sa mellett - a munkav5tla16k napr

munk5lSt megfetel6s6gi szempontb6t sz6mos tematikus etlen6rz6si lista (check list), r6vid
osszefoglal6 segiti. llyen pt. a versenytdrsakkat kapcsolatos informdci6szerz6ssel, inform5ci6k megoszt6s5va[, kedvezm6nyrendszerek keretszab5tyaivatstb. fogtalkoz6 osszefoglatok, ametyek k6ztil kett6t csatott a K6retmez6 metl6kletk6nt. A K6retmez6 tdj6koztatta a
Hat6sdgot, hogy a munkavdtta16k fe16 elvdrds, hogy a v6ttatati megfetet6s6gi kult0r6t er6sits6k, ez f6k6nt a vezet6 beoszt6s0 munkav6tlal6k teljesitm6ny6rt6kel6s6nek fontos szempontja.
Tovdbb5 a K6relmez6 et6adta, hogy a hat6kony monitoring (audit) keret6ben a K6relmez6
6vi rendszeress6ggel v6gez bels6 6tvit5git6st, ametynek keret6ben valamennyi rjztetSg - igy
a GVH Hat6rozatta[ 6rintett Environmentat Science 0zlet5g osszes szerz6d6s6t 6vente

-

felutvizsgdtjdk megfetet6s6gi szempontb6la K6relmez6 szakemberei. A K6retmez6tovitbb6
megfelet6siforr6vonalat, rjgynevezett Comptiance Hottine-t is m0kodtet. Ennek keret6ben a
munkav5lta[6k n6vtelen bejetent6st tehetnek b5rmityen t6m5ban, fgy versenyjogi t6m6ban
is, a K6relmez6h{rom megfelel6s6g6rt fetet6s munkatdrsdndl. A k6retmez6 biztositja, hogy
a belelent6st tev6 munkavdltat6t a beletent6s megt6te166rt nem 6rheti jogh5tr5ny.
V6o0t a K6retmez6 a megfelel6s6gi k6pz6st is tobbf6te eszkozzel biztositla.

I

n.

f

keret6ben kiemett kitenc kockdzati terulete ontine k6pz6sek elv6gz6se kotelez6 a
relev5ns munkavSltal6k szdm5ra. Ezen t0lmen6en szdmos szem6lyes k6pz6s zailik a K6relmez6n6[ mindamellett, hogy a versenylogi t6m6ban minimum k6t6vente meg kelt ism6telnie a munkavSllal6knak a tr6ninget tud5suk frissen tart6sa 6s aktualiz6l6sa 6rdek6ben. A
megfetel6s6gi tr6ningeken va[6 r6szv6te116l a K6relmez6 nyitv6ntartSst vezet. A munkav6llat6knak kdtetez6 az in. induction f6ning is, amelynek ugyancsak r6sze a versenylogi ismeretek. A munkavSltat6k k6pz6seken va[6 r6szv6tet6t a K6relmez6 jetenl6ti ivek segits6-

g6vet tartja nyitv5n.

A Hat6s5g el6szor azt vizsg6tta, hogy a k6retem az arra logosuttt6l sz6rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6s els6 fordutata szerint bSrmety gazdasSgi szerept6, akivel szemben a 62. S (1) bekezd6s bJ 6s f) pontjdban emlitett kizitr6 ok kiv6tel6vet bSrmety egy6b ki-

zSro ok fenn6tt, k6relmet ny0jthat be a Hat6sSghoz annak meg6ltapit5sa 6rOelSoen, hogy
az 6ltal,a hozott int6zked6sek a kiz6r6 ok fenn6lt5sa ellen6re kelt6k6ppen igazoljdk megbizhatosdg6t.
A GVH Hatdrozat szerint azeli6r6 versenvtan6cs meg6llapitja, hogy a Bayer Hungdria Kft. 6s

'.(itou6noiak;;;'t)-ioro.m6rcius3-t6t20i1.
december 31-ig tart6 id6szak vonatkoz6s6ban verseny kort5tozSsSt c6lz6 6s ilyen hatdst
kivdlt6 megSltapodiist kotottek a sz0nyogirt6 anyagok piac5ra tort6n6 bet6p6s kort6toz6sa,
itletve egyben a 20L1. mdrcius 28-t6t 2011. december 31-ig tart6 id6szak vonatkozds5ban

a versenyt5rs kiszorit5sa c6tj5b61 is. A fenti loqsd

a Bayer Hung6ria Kft.-t, hogy fizessen

s kotelezi

versenyfel0gyeteti birs6got.
A Kbt. 62.S(1) bekezd6s6nek n) pontja szerint a kozbeszerz6si etjdr5sban nem tehet ajdnlattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.S-a szerinti h5rom 6vn6[nem r6gebben meghozott
- ioger6s 6s v6grehaithat6 versenyfet0gyeleti hat6rozat5ban, vagy a versenyfeltjgyeteti har6rozat bir6sSgi feltrlvizsg5tata eset6n a bir6s5g joger6s 6s v6grehajthat6 hatdrb zat1ban
meg5tlapitott 6s birsSggat s0jtott jogszab6tys6rt6st kovetett et.
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A K6retmez6 a GVH Hatdrozattal szemben nem ny0jtott be iogorvostati k6retmet, a Tpvt. 83.
S (1) bekezd6se szerint a versenyfetrjgyeteti etj5r6sban hozott hatdrozattal szemben nincs

hetye fettebbez6snek, annak bir6s6gi fetiitvizsg6tata k6rhet6. A kozigazgatdsi hat6s5gi etiSr5s 6s szotg5ltat5s 6ttatdnos szab5tyai16t sz6t6 2004. 6vi CXL. tdrv6ny (a tov5bbiakban: Ket.)
73lA. S (1) bekezO6s c) pontia szerint a hat6sdg ets6 fokri dont6se ioger6ss6 v6lik, ha a feltebbez6snek - ide6rtve a v6gz6sek etleni on5tt6 fellebbez6st - nincs helye. TovSbb6 a Ket.
73lA. S (3) bekezd6se szerint az (1) bekezd6s c) pontia szerinti,esetben az ets6 fok0 don-

t6s, vatamint a mdsodfokU d6nt6s a kozt6ssel v6tik joger6ss6. igy megSltapithat6, hogy
kizilr6 ok a GVH hat5rozat kdzt6s6vel 2015. okt6ber 2t. napi6n be6ttt, ebb6t kovetkez6en
k6rete m az affa jogosu ttt6l sz{rmazik.

a
a

A fentiek atapj6n meg6ttapitdst nyert, hogy a k6relmez6 a Kbt. 62. S (1) bekezd6s nJ pontia
szerinti kizdr6 ok hat6tya atatt 5tt.

K6retmez6 a k6relm6ben et6adottak atapj6n a Hat6s5got a megbizhat6sdga meg6ttapit6s5ra k6rte.
K6retmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5s6ra az at6bbi iratokat csatotta k6relm6hez a hi6nyp6ttdsi fethiv5s teliesit6s6t kovet6en:
1.

2.

J.
4.
5.

6.

GVH Hat5rozat,
GVH sait6kdzlem6ny 2015.

okt6ber 29,

birs5g megfizet6s6t igazot6 banki adatok (e-mailben),
meq6ttapod5s a munkaviszony megsz0ntet6s616t - 0zteti titok,
program magyarorsz5gi bevezet6s6r6t sz6t6 2014. febru5r ZB-i preI
zenl6ci6 - uzleti tito k,
Program versenyjogi csomagi5nak 20t4.6vi lokatiz6ci6s terve - tizteti
I

titok,

7.
8.
9.

versenyjogi szab6tyoknak va16 megfetet6s (szab5lyzat) - 0zteti titok,
Versenyt6rsakkaI szembeni magatart6s [szab5lyzat) - tizteti titok,
6da
t6mSban k6sziilt
rendsze16ben, a
hez
munkav5ttat6k
A

oka

- rizletititok,

10.
11. megfetet6s6g'

k6pz6si anyag - Uzleti titok,
tr6ningen r6sztvev6k n6vsora 6s vonatkoz6 statisztika 2015

-

Ozteti

titok,
12. 0qvv6di meqhatalmazSs - Uzteti titok,
t,vi(t^vLotd.
a_. uI

-

Hat6sSg ezt kdvet6en azt vizsg5tta, hogy a k6relem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben f ogtattaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordulata atapj5n a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egyijtt kett beny0ltani a Kozbeszerz6si Hat6sSg r6sz6re.

A Kbt. 1BB. S (2) bekezd6se atapj5n a kizitr6 ok hat5tya at6 tartoz6 gazdas6gi szerepl6

a

bizonyit6sa 6rdek6ben kotetes igazotni, hogy
megbizhat6s5g6nak
-a)
a b0n&etekm6nnyet, kdtetess6gszeg6ssel vagy egy6b logs6rt6ssel okozott k6rt - a
kSrosutt 6ttal etfogadott m6rt6kben - megt6r(tette vagy arra meghat5rozott hat5r-

b)

id6vet k6telezetts6get v6ltalt:
az ittet6kes hat6s6gokkat aktivan egyrjttmUkddve 6tfog6an tiszt5zta az igy t6ny5tt5s6t 6s k6rtilm6nyeit; 6s
418

c)

olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amety atkatmas a tovSbbi brincselekm6ny, kotetess6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

K6relmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfetel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontj6t,
ez6rt k6relmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S [4) bekezd6se alapjdn hi6nyp6tlSsra hivta fel. A
k6retmez6 a hi5nyp6tt6si fethivSsnak 2016. okt6ber 21-6n eleget tett, metyet a Hat6s6g
2016. okt6ber 25-6n vett k6zhez.

A Hat6s5g a hi6nyp6tt6ssal kieg6szitett k6relem alapiSn 6rdemben elbir5tta, hogy
k6relmez6 Sltat megtett int6zked6sek megfetet6ek-e megbizhat6s5ga igazotSs6hoz.

a

Kdrelmez1 dltol a Kbt. 188. 5 2l bekezdds al pontja vonotkozdsdbon et6adottak az alSbbiak
szeri nt alkalmasak k6relmez6 megbizhat6s6g6nak meg6tlapit5s5hoz.

A K6relmez6 nyilatkozott a116l, hogy egye[6re nincs ismerete felmer0lt k5116t a GVH Sttal
meg5ltapitott iogs6rt6ssel kapcsolatban, mivel eddig a K6relmez6 fet6 k6rig6nyt senki nem
letzett 6s nem is 6rv6nyesitett. Kdrig6ny esetleges 6rv6nyesit6s6re a K6relmez6 egyre kisebb es6tyt l5t az id6mritSs miatt, tekintettel arra, hogy a GVH HatSrozat 6[ta[ meg5tlapitott
jogs6rt6s 2011. december 31-6n befejez6dott, a GVH a GVH Hat5rozatot 2015. okt6ber 296n nyilvdnossdgra hozta,6s igy bdrmif6te kSrig6ny e16v0l6se tegk6s6bb 2016. december
31-6n be fog kovetkezni a Ptk. et6v0t6sre vonatkoz6 szabdlyai szerint.
K6relmez6 a k6relm6ben nem igazotta megfelet6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontiSt,
ez6rt k6retmez6ta Hat6s5g a Kbt. 188. S (a) Oekezd6se alapydn hi5nyp6tt5sra hivta fel. A

k6relmez6 a hi5nyp6tt6si fethiv6snak 2016. okt6ber 21-6n eteget tett, melyet a Hat6s6g
2016. okt6ber 25-6n vett k6zhez.
A hi5nyp6tl5sban a K6relmez6 et6adta, hogy a hiSnyp6tt6si v6gz6s k6zhezv6tel6t kdvet6en
megvizsg5[taazabban hivatkozott GVH Hat5rozat545-547. pontj5t,6s megStlapitotta, hogy
a GVH abban azt roqzitette, hogy a Kerelmez6 6s a !
dttatran0sitott migatartdsa 2011(a tovdbbiakbalid-rosutt) piacr6ttdrt6n6 kiszorit5sdt
ben ,,kifeiez.trcn ..f
c6lozta". Enn6tfogva a K6relmez6 0gy talSlta, hogy a jogs6rt6ssel 6rintett magatart6s esetregesen u I-neK
oKoznalorr r{a^ zu.r.r-oen
Ezt kovet6en a K6relmez6 megkereste a KSrosultat 6s tSj6koztatta a Hat6s5g et6tt foly6 lelen etj5r6sr6t, egyben azzal a k6r6ssel fordutt K6rosult fet6, hogy amennyiben a fent hivatkozott versenylogs6rt6ssel osszef0g96sben kdr 6rte a K5rosultat, 0gy annak t6ny616l 6s
osszegszer0s6g6r6l a K6relmez6t tdj6koztassa, mivel ebben ez az esetben a K6relmez6
v6ltatja a fetmerult k6r megt6rft6s6t.

fenti megkeres6sre a K5rosult 0gy t6j6kozlatta a K6relmez6t, hogy a fent hivatkozott versenylogs6rt6ssel 6sszefugg6sben nem kivSn kSrig6nyt 6rv6nyesiteni a K6relmez6veI szemben. A K5rosutt nyilatkozatdt a K6relmez6 a k6retm6hez mett6ktetk6nt csatolta,

A

A Kdrosutt 2016. okt6ber 19-6n kelt nyilatkozata szerint a hivatkozott szrinyogirt6-kartett
kapcsSn a K6rosult k6r megt6rit6se i15nti ig6ny 6rv6nyesit6se 6rdek6ben a K6relmez6vel
szemben nem kiv5n int6zked6st tenni, k0[on6s tekintettel arra, hogy a K6relmez6vel letenleg is sz5mos teruleten egyuttm0kodik a K5rosutt.

6"I
kozott a
szOnyogirt6 anyagok gySrtSs6nak felosztdsSra vonatkoz6 megSltapod5s volt, mely piacfeloszt5s a GVH Hatdrozat 546. pontja szerint meg is val6sult. A GVH HatSrozat 381. pontla
szerint az a dont6s, hogy a I
nem kezdi et az et6k6szuleteket a gy5rt5sra, megfetet6

A GVH Hatdrozat 98. pontja szerint az egyeztet6sek ets6 k6re a K6retmez6
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komotysSg0nak tekinthet6 6s egy6rtelm0en 6sszef0gg6sbe hozhat6 a

Aayer-!

megSl-

lapod5ssa[.

Bayer-!

A GVH HatSrozat 546. pontja szerint a
megdltapod6s jetent6s piaci hat6s0 tekintettet arra, hogy az 6rintett piac k6tszerept6s, ahot a K6relmez6nek B0%-os 16szesed6se
vott. TovSbbd az eli6r6 versenytandcs azt is figyetembe vette, hogy 2011-re vonatkoz6an a
meg5ltapodSs kifejezetten a K5rosult piac16l tort6n6 kiszorit6s6t c6lozta.

A GVH Hatdrozat atapjdn megStlapithat6, hogy k6r ets6 sorban K6rosutt oldatdn merirlt fel,
mivela GVH HatSrozat 546. pontia atapj5n a k6retmez6vet megSllapoddst k6t6I2010ben m6g vds5rolt irt6szert a K6rosultt6[, azonban a megSllapod5s megk6t6s6t kovet6en
2011-ben m6r nem.
Tovdbb5 a GVH Hat6rozat 546. pontia alapj6n meg5ltapithat6, hogy meg5tlapod6s miatt egygyel kevesebb lett a piaci szerepl6k sz5ma, amelynek ,norm6lis' kdrulm6nyek kozott az 6r
csokkent6s6hez kettett volna vezetnie, vagyis a mdsik oldalon a k6r az 6rcsdkken6s tehet6s6g6nek elmarad5sak6nt merrjlt fel. GVH HatSrozarban, szemben u
sz5m0
tjggyet nincs meghatSrozva a kdrosultak kore, illetve a k5r tehets6ges m6rt6ke.

I.

A leirtok olopjdn a Hot1sdg a kdrokozds piaci hot6sdt tekintve elfogodjo o Kdrelmezf nyilatkozotdt, mely szerint nincs ismerete felmer]ft k6116l o GVH dltol megdllopitott jogsdrtdssel kopcsolotbon, miveleddig o Kdrelmezf fel6 kdrigdnyt senki nem jelzett 6s nem is AruAnyesiteu.

A megdllopodds mdsodik rdszit tekintve, ohol o Kdrosultot o piocrhl kiszoritottdk, a Kirosult
nyilotkozott, hogy lemond o Kdrelmez6vel szemben kdrt4rftdsi igdnydr6l, ebb6l kovetkezilen a
Kdrelmezd megfelel1en igozolta, hogy o b1ncselekmdnnyel, kotelessdgszegdssel vogy egydb

jogsdrtdssel okozott kdrt

- o kdrosult dltal

elfogodott mdrtdkben

-

megtdritette vogy drro

meghatdrozott hotdrid6vel kotelezettsdget vdllo lt.

2l bekezdds bl pontjdvot kopcsolatbon el6adott, az lgy t6nydlt5s6nak 6s korOlm6nyeinek tiszt5zds5ra tett int6zked6sei az at6bbiak szerint alkalmasak k6-

Kdrelmezd o Kbt. 188. 5

retmez6 megbizhat6s5gdnak meg5ttapit6sS hoz.
A K6relmez6 aktiv egyuttm0k6d6s6nek t6ny6t a csatolt GVH HatSrozat bizonyitja. A K6retmez6 a GVH etlSr5s sorSn enged6kenys6g6rt folyamodott, 6s annak keret6ben minden relev6ns t6nyt 6s adatot fett6rt. A K6relmez6 tovSbb6 csatolta a vele szemben 6s a Bayer csoport t6bb tagj5vat szemben kiszabott birs5g megf izet6s6t igazot6 dokumentumot.
A GVH Hat6rozat 589. 6s 590. pontia szerint a etj6r6 versenytan5cs a beszerzett bizonyit6kok atapj5n megdttapitotta, hogy a K6relmez6 az etl5rds sordn j6hiszem0en, teties m6rt6kben 6s folyamatosan egyuttm0koddtt a GVH-vat, igy fett6teles enged6kenys6gi dont6sben

meghat6rozottak szerint sor kerulhet az enged6kenys6gi potitika keret6ben a birs6g csokkent6s6re. Az eli6r6 versenytan6cs megdttapitotta, hogy a K6retmez6 enged6kenys6gi k6relme keret6ben beny0jtott bizonyit6kok jetent6s tobblet6rt6ket k6pviseltek a k6relem beny0jt5s5nak id6pontlSban a GVH rendelkez6s6re

5116

bizonyit6kokhoz k6pest.

A Hot6sdg megdllopitjo, hogy o kdrelmezf megfelelflen igozolni tudto, hogy az illetdkes hot6sdgokkal egy|ftmAkddve dtfog6on tisztdzta az 1gy tdnydlldsdt 6s kor1hdnyeit.

Kdrelmez1 o Kbt. 1BB. E [2] bekezddsdnek c] pontjdvol kopcsolotbon et6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6tyzeti int6zked6sei az alSbbiak szerint alkalmasak k6relmez6 megbizhat6sSgdnak meg5llapit5s5 hoz.
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A K6relmez6 t6j6koztatta a Hatqg5got, hogy a GVH 6ltalvizsg5lt jogs6rt6sben szem6tyesen
reszt vevci munkavdhaioia,
reiinteteben speci5tL rrgltoro intezkedesrr n,ncsen szuks6g, aminek ora
munkaviszonya 2013. lrlnius 29-6n megsz0nt.

I
-i rrogtl

A gene16lis mege16z6 int6zked6sekket kapcsolatosan a K6relmez6 nyilatkozott a116l, hogy a

szervezeti int6zked6sek tekintet6ben a K6relmez6 vSltalatcsoportja 20t4. ianuiri6t6t kezdte meg a megfelel6s6gi programja 0jl6szervez6s6t, azzal, hogy ebb6l a c6tb61 egy Un.
iregnevezeifi 6itog6 programot futtat fotyamatosan. Ennek keret6ben - gtob5tisan - kilenc otyan kiemetked6en relev5ns kock6zati teruletet hatSrozott meg a
v6llalatcsoport, - ezek egyike a versenyjog - ahol onszab6lyoz6 jettegget a kozponti ir6nymutat6sok ment6n minden, a Bayer csoportba tartoz6 v5ltalat, igy maga a K6relmez6 is, 5tvildgitia a saj6t munkafolyamatait 6s m6ri fel a [ehets6ges kock6zatokat, majd azok megel6z6s6re konkr6t terveket dolgozott ki. A versenyjogi csomag tokatizSt5sa tort6nt meg e[s6k6nt Magyarorsz6gon, amelynek20L4,6vre kidotgozott menefendj6t a K6relmez6 beadv6nyk6nt csatolta azzal,hogy 6lethosszig tart6 megfetel6s6gi program jegy6ben akoek6za-

-tok ki6rt6ke16se 6s a

munkaf

olyamatok f et0lvizsg6lata id616t-id6re ism6tt6dik

az

keret6ben
Tov6bbS a K6relmez6 el6adta, hogy mind a kilenc kockSzati ter0leten, igy a versenyiog te-

n6gy atappi116re a szab5lyzatok, munkafolyamatok, hat6r0tt6n is,
kony monitoring 6s rendszeres k6pz6sek. Ezen fetut az 6netlen6rz6s legy6ben a K6relmez6n6t is vannak a bets6 audit keret6ben sruktur5tt vizsg5tatok, amelyeket ad hoc jettegget
az anyavlllatat munkat5rsai bonyolitanak [e.

azl keret6ben tobb, csoportszinten haszn5latos versenyjogi t6m5j0 szabSlyzatot atkatmaz, amelyek kozul kett6t melt6ktetk6nt csatolt a K6retmez6: A versenyjogi szab6lyoknak val6 megfelel6s c. szabSlyzatot 6s a Versenyt5rsakkal
szembeni magatart6s c. szab5lyzatot.

A K6relmez6 tovdbbS el6adta, hogy

A k6retmez6 et6adta, hogy a munkafolyamatba a versenyjogi megel6z6s 0gy kapcsol6dik be,

hogy - a szabdlyzatokkal kapcsolatos oktatds megvat6sitSsa mellett - a munkav5ttat6k napi
munkSj5t megfetet6s6gi szempontb6t sz6mos tematikus etten6rz6si tista (check list), rovid
6sszefogla16 segiti. ltyen p[. a versenyt5rsakkal kapcsolatos inform6ci6szerz6ssel, inform5ci6k megoszt6s6val, kedvezm6nyrendszerek keretszab5lyaivatstb. fogtatkoz6 Osszefogtat6k, amelyek kozut kett6t csatolt a K6relmez6 melt6ktetk6nt. A K6relmez6 t6l6koztatta a
Hat6s6got, hogy a munkavd[[a[6k fet6 elv6r5s, hogy a v5ttatati megfetel6s6gi kutt0rSt er6sits6k, ez f6k6nt a vezet6 beoszt5sti munkav5llal6k teljesitm6ny6rt6ket6s6nek fontos szempontia.
Tovdbb6 a K6retmez6 et6adta, hogy a hat6kony monitoring (audit) keret6ben a K6retmez6
6vi rendszeress6gget v6gez bels6 5tvit6git6st, amelynek keret6ben valamennyi uztet5g - igy
a GVH Hat6rozattal 6rintett Environmental Science rjztet6g osszes szerz6d6s6t 6vente
fet0tvizsgdtl6k megfelet6s6gi szempontb6la K6relmez6 szakemberei. A K6relmez6 tovSbbd
megfelel6siforr6vonalat, 0gynevezett Compliance Hotline-t is mUkodtet. Ennek keret6ben a

-

munkav5tlal6k n6vtelen bejetent6st tehetnek b5rmilyen t6m6ban, igy versenylogi t6m6ban
is, a K6relmez6 hlrom megfelel6s6g6rt fetel6s munkat6rsSn5t. A k6retmez6 biztositja, hogy
a bejetent6st tev6 munkavSltat6t a bejetent6s megt6te166rt nem 6rheti loghdtrdny.
V6g0t a K6retmez6 a megfelet6s6gi k6pz6st is tdbbf6te eszk6zzet biztosftja.

n.I

Program keret6ben kiemett kilenc kockdzati terLlletre online k6pz6sek etv69z6se kotelez6 a
relev5ns munkav6ttat6k szdm6ra. Ezen trilmen6en szSmos szem6lyes k6pz6s zajtik a K67lB

relmez6n6l mindamellett, hogy a versenylogi t6m6ban minimum k6t6vente meg kelt ism6telnie a munkavSltat6knak a tr6ninget 6s tuddsuk frissen tart6sa 6s aktualiz5t5sa 6rdek6ben. A megfelet6s6gi tr6ningeken va[6 r6szv6te116t a K6relmez6 nyilvSntart5st vezet. Az
munkavSlla16knak kotelez6 az 6n. induction tr6ning is, amelynek ugyancsak r6sze a versenyjogi ismeretek. A munkav5llat6k k6pz6seken va16 r6szv6tet6t a K6relmez6 jelent6ti ivek
segfts6g6vet tartia nyitv5n.
A Kbt. 64.S (1) bekezO6se szerint akiz6r6 ok fenn5tlSsa eset6n van tehet6s6ge az ott felsorolt gazdas5giszerept6knekaz 6ntiszt6z5sra. Jelen esetben akiz6r6 ok a Kbt. 62.5 (1) be-

kezd6s n.) pontja alapl6n 2015. okt6ber 21-t6l51tfenn, ez6rtaz azt meget6z6en tett int6zked6sek annyiban vizsgSlhat6k, amennyiben a K6retmez6 bizonyitani tud ja, hogy a kor6bban
megtett int6zked6sek a jov6ben is kett6k6ppen biztositani k6pesek a tov5bbi jogs6rt6sek
megel6z6s6t.

A kdrelmez1 igazolto, hogy olyon technikoi, szervezeti 6s szemdlyi intdzkeddseket hozott,
omelyek olkolmosok a tovdbbi bfincselekmdny, kdtelessdgszegds, illetve egydb jogsdrtds
megel6zdsdre.

Osszegezve a fentieket, meg6ttapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei a Kbt.62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kiz516 ok fenn6tl6sa ellen6re kett6k6ppen igazotj6k a megbizhat6s5g5t.

Budapest, 2016. okt6ber 28.
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