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lktat6szSm:

A K6zbeszerz6si Hat6sSg (a tov6bbiakban: Hat6s6g) a Kbr. 188. S (4) bekezd6se alapj6n
meghozta az alSbbi

HATARozAToT:

Az Uni0redit Bank Hungary Zrt. [[1054 Budapest, Szabads5q t6r b-6.) (a tov6bbiakban:
dttat a kdzbeszerz6set<r
i""6bb'.1""r* l$tl
64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g5nak igazol5s6ra, erre tekintetteI K6retmez6 k6relm6nek a Hat6s6g hetyt ad.

IJ

Az tigyben elj5r5si kotts6g nem mertilt fe[.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz20t6. szeptember 30-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztdz6si k6relmet terjesztett e16 megbizhat6s5g5nak igazo[5s5ra.
m ez6 e t6:C!9._hpgL? G azd as5 g i Ve rse nyh ivata t (a tov5bbiakban: GVH) 2013. november 19-6n trttl.
szdmri iaritrozatiban (2. sz5m0 mett6kletk6nt csatolta a K6-

K6rel

relmez6)

tovdbb6 a

a

2011. szeptember 15. 6s 2012 janu6r 30. napja kozdtt tisztess6gteten piaci magatart5s 6s versenykorldtoz5s titalm516lsz6t6 1996. 6vi LVtl. t6rv6ny (a tovSbbiakban:
Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s b) pontidnak megs6rt6s6vet a Tpvt. 11. S (1) bekezd6s6ben fogtatt
titalomba titkoz6en, valamint az Eur6pai Uni6 m0kod6s6r6t sz6l6 szerz6d6s (a tovdbbiakban: EUMSz) 101. cikk (1) bekezO6s b) pontj6nak megs6rt6s6vet az EUMSz. 101. cikk (t) Oekezd6s6ben fogtatt tilalomba tltkoz6en egys6ges, folyamatos komplex jogs6rt6st val6sitottak meg azdlral, hogy hitetkivdtt6 hitetek ny0jt6s6nak kortdtozSsa r6v6n a fix 6rfotyam0 v6gtorleszt6sek csokkent6se 6rdek6ben 6sszehangott5k a strat6giSlukat, melynek keret6ben
tlzleti titoknak min6st1t6 informSci6kat is meqosztottak eqvm5ssal. A GVH a hal6rozatdban
az UniCredit
Ft birsdg
megfizet6s6re kotelezte. A K6relmez6 a versenyfelugyeleti birs5got hat5rid6n bet0l megfizette (3. szdm0 mett6ktetk6nt csatolta a K6relmez6). OVH hat5rozata abb6l a t6nyb6l indutt ki, hogy az eljSr5sba vont p6nzint6zetek, ezek koz6tt a K6relmez6 2011. szeptember
22-6n 6s okt6ber 3-5n r6szt vettek az lgynevezett ,retait risk' elnevez6s0 rendezv6nyen,
ahol a r6sztvev6k kozott informdci6cser6re kerrilt sor. Ezen inform6ci6csere a GVH hatdrozata szerint a r6sztvev6k fix 5rfolyam0 devizahitet v6gtdrleszt6s6vet kapcsolatos jov6beti
strat6giSjdt, vdrhat6 visetked6s6t befotydsotta. A GVH Hat6rozatdban a birsdg kiszabdsdnak
keret6ben megvizsgdlta a K6relmez6 relev5ns forgalmi adatait,6s a hat5rozat 1. sz6m0
melt6ktetk6ben kim u nk6lt meghat5rozott forgalmi adatokat vette alapu[.
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Tov6bb6 a K6retmez6 kifejtette, hogy a GVH 6ttal iogs6r!E!-q-[,rn!!0!]I9!t 2Q1l-_gzgpIg4ber
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K6relmez6 k6pvisetet6'b"; I
vett r6szt. A GVH hat6rozat 531. pontj6nak meg5ttapit5sa szerint a K6relmez6 proaktiv m6don vett r6szt a refinanszirozdsban. A GVH hatSrozat 253. pontja tartalmazza a K6relmez6 5tl5spontl5t, ametyet a vizsg6lati etj6r6s keret6ben et6adott. Ebben a
K6retmez6 kifeitette, hogy a piac tobbi szerept6l6hez k6pest aktivabb vott a v6gtdrleszt6shez kapcsol6d6 finansziroz5sban. A K6relmez6 el6adta tov6bb5, hogy a retail risk reggeliken elhangzott kozl6sek irrelev5nsak voltak sz6milra. f igyelemmet arra, hogy a vizsg5tt v6gtorleszt6sekket kapcsolatos piaci strat6gi5ja csak okt6ber v696re atakutt ki, salSt auton6m
uzteti megfontol5sai ataplSn, amely az 6rintett id6szak alatt nem v5ltozott. A GVH hat5rozat
441. pontja atapiSn azelj6r6 Versenytandcs az etj6r5s al5 vontakat r6szv6teluk alapiSn h6rom csoportba sorolta. A K6relmez6 a m5sodik csoportba kerrjlt, amelyben azoka p6nzint6zetek tat5that6ak, akik r6szt vettek ugyan a 2011. szeptember 1S-ei 6s okt6ber 3-ai reggelin, azonban nem 6tlt a GVH rendetkez6s6re arra vonatkoz6 bizonyit6k, hogy r6szt vettek
votna a k6totdatri egyeztet6sekben. A K6relmez6 szerint kovetkez6sk6ppen az 6 iogs6rt6
magatart5sa enyh6bb s0tyti.
Tovdbb5 a K6relmez6 et6adta, hogy a GVH Hat6rozat 515. pontj5ban meg5ttapit6sra ker0tt,
hogy az elj6rds at6 vont p6nzint6zetek, kozottOk a K6relmez6, a hitetkiv5tt6 hitelek ny0it5s6nak kort5toz5sa r6v6n 6sszehangolt6k strat6giSjukat. Ezen jogs6rt6s a GVH szerint a ki-

bocs5tds-korl6toz5snak min6srit, amelyet versenyjogi gyakorlat k6kem6ny karte[[nek tekint. A hat5rozat 522. pontja meg6ttapitja, hogy a fogyaszt6k kozut megk6zetit6teg 6000
fogyaszt6 nem kapott hitetkiv5tt6 hitett. A Versenytan6cs 6tt5spontla szerint ezen szSmadat
nem megbizhat6, mert val6szin0teg tobb, mint 6000-re tehet6 azon fogyaszt6k sz5ma, akik
nem tudtak 6lni a v6gtorteszt6s tehet6s6g6vel. A Versenytan6cs 6tt5spontja szerint a 6000
fogyaszt6 egy hozzAvet6teges nagys6grendnek tekinthet6, 6s enn6t tobbk6nt nem 6rt6kelhet6. Az 523. pont a k5rosultak meghatdroz6sa kdr6ben et6adja, hogy 6000 fogyaszto koz6tt is tehettek olyanok, akik az etj5r5s a[5 vontak versenykorl6toz6 magatart6sa hi5ny5ban
sem kaphattak votna hitelt, azonban ezen korrjtm6ny megbizhat6 m6dszerrel nem t6rhat6
fet, 6s megkis6rl6s6re sincs szrjks6g, mivel a jogs6rt6s meg6ltapitdsdnak nem fett6tete a
fogyaszt6i k5r t6nyteges sz6mszer0sit6se. A K6retmez6 meglegyezte, hogy v6lem6nye sze-

rint szuks6ges hangs0lyozni, hogy a fentiek 6rtelm6ben

GVH nem 6llapitotta meg, hogy

ak6rcsak egy fogyaszt6 is a K6relmez6 magatart6sa kovetkezt6ben esett volna e[ a v6gtorleszt6s tehet6s6g6t6t.
A K6retmez6 tov5bbS el6adta, hogy a GVH hatSrozatnak a K6relmez6 felel6ss6g6re vonatko-

z6 585. pontia meg6tlapitla, hogy a K6retmez6 k6totdat0 egyeztet6sek tefotytat5sSban v6tlalt szerepe nem bizonyitott, a fetet6ss6g atapja az, hogy kifejezett tudom5sa ugyan ityen
egyeztet6sekr6t nem volt, azok tehet6s6g6t azonban 6sszer0en et6re t6thatta (volna). A
GVH hatdrozat 595. pontia a jogs6rt6s kezdeti id6pontj5nak 2011. szeptember 15-61, mig
596, pontia befelez6 id6pontlSnak 2012.ianv6r 30. napl5t letoli meg. A K6relmez6 szerint a
GVH hat5rozat 600. pontia a strat6giai osszehangol5s meltett a p|nzint6zetek tizleti titoknak min6sut6 inform5ci6cser6j6t is jogeltenesnek min6siti. A GVH hat5rozat 622. pontja a
cselekm6ny k6kem6ny karteltnek min6siti, amely a magyar fordit5st6l elt6r6en iogi min6sit6s, nem pedig az rigy s0lyoss5g5ra utat. A K6relmez6 meg5ttapit5sa szerint ezt igazolia a
622. szakasz 2. tagmondata, metyben a Versenytan6cs is kimondta, hogy ,[a k6kem6ny kartettl azonban a fentebb kifeitettek szerint nem min6sul ktasszikusnak'. A jogs6rt6s etbirSt5sa kor6ben a GVH a 624. pont indoka atapj5n a birsdgkoztem6ny szerint adhat6 birsdgpontok kdz6pz6n6i6nak fets6 hat6r5n elhetyezked6 birs6got szabott ki, 6rt6ketve a kartell
ktasszikust6t elt6r6 ielteg6t. A GVH hat5rozat 642. pontja atapj6n "az eli6r6 versenytan6cs
szerint a jeten Ugyben nem sz6mszer0sithet6 kelt6 megbizhat6s5ggat a iogs6rt6sset et6rt
et6ny, hiszen szSmos nem, vagy nehezen kvatif ikSthat6 t6nyez6 figyetembev6tel6re lenne
szOks6g (p6td5ut gazdas6gi stabititesra gyakorolt hatSs 6s annak kozvetlen 6s/vagy k6zvetett hat6sai a bankokra)'.
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A K6relmez6 et6adta, hogy a GVH hat6rozata a Tpvt. 83. S-a alapiiln a kihirdet6sseljoger6s
6s v6grehajthat6. A Tpvt. 83. S (1) bekezd6s alapl6n a GVH hat6rozat ellen a bir6s5gi fet0tvizsg5lat biztositott. A K6relmez6 6lt a jogszab5lyban meghat5rozott jog6vat, 6s az 0gyben

bir6sdgi fetrllvizsgStatot k6rt.

A k6relmez6 el6ad5sa alapl6n a

bir6s6gi f el0tvizsg5tat a F6v6rosi Torv6nysz6k
szdmf hatSrozat5val 2016. febru5r 24. napiiln z5rutt joger6sen. A
F6v5ros Torv6nysz6k joge16 it6tet6ben a GVH hatSrozatSt - v5ltoztat5s n6lktjt - hat6tyban
fenntartotta. A F6vSrosi T6rv6nysz6k it6tete mivel fellebbez6ssel nem t5madhat6 meg. a
potg5ri perrendtart5sr6t sz6t6 1952.6vi lll. torv6ny (a tov6bbiakban: Pp.) 228. S-a atapjdn
kihirdet6s6vel joger6re emelkedett, azok a hat6rid6k azonban, amelyeket a hat5rozat joger6re emelked6s6t6t kelt sz6mitani, a hatSrozatnak a f6ttel tort6nt kozt6s6vet kezd6dnek,
melynek ddtuma 2016.5pritis 21. napla volt.

A k6retmez6 v6lem6nye szerint a F6v5ros Torv6nysz6k joger6s it6tete ut6n a K6relmez6
2016. 5prilis 21-i hat6tlyala Kbt. 62 S (1) bekezd6s6nek n) pontban megfogalmazotrkizilr6
ok hat5lya atd kerult, 6s ett6t a napt6t kezd6en kozbeszerz6si etl6r5sokban nem tehet ajdnlattev6, 16szv6telre jetentkez6, atv6ttalkoz6 6s nem vehet r6szt atkatmassdg igazolSs6ban.
K6relmez6 a k6retm6ben el6adottak atapj6n a Hat6sSgot a megbizhat6s6ga meg5ttapitds6ra k6rte.
K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5sSra az at6bbi iratokat csatolta k6retm6hez a hi5nyp6tl5si fethivds tetjes[t6s6t kovet6en:
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

0gyv6di meghatalmazAs,
GVH hatdrozat,

felugyeleti birsdg megfizet6s6t bizonyit6 banki iqazotds,
Retaii ugyf6lpanaszok kezet6s6rot szOtO f.
sz6m0 rjgyviteti utasitds,
int6zked6si terv,
munkaviszony megsztjntet6s616t sz6t6 meg5ttapod6s,
irdsbeli figyelmeztet6s, munkakdri leirSs,
munkakori leirds,
tov6bbk6pz6s tananyaga, nyilv5ntart5sa,

10. Versenyt

-.r,, f

s6rt6 magatart6sokr6t 6s a tisztess6gteten kereskedetmi gyakorlatr6t

sz. vezer'rgazgir,ur utasrras.
TL, Compliance Antritrust Program 6s hatdrid6k,
t2.
sz. Vez6rigazgal6i utasit6s 7. szdm(t melt6ktete,
13. a m0kod6si kockSzatok kezet6s6r6t sz6t6
sz5m0 vezbrigazgat6i utasit5s,
14. L5z5r JSnos Miniszterelnoks6get vezet6 miniszter Bankszdvets6g r6sz6re irt levele

f

f.

A Hat6s5g e[6szor azt vizsg6lta, hogy a k6relem az arca jogosultt6t sz5rmazik-e.
A Kbt. 1BB. S (1) bekezd6se ets6 fordutata szerint b6rmely gazdas6gi szerept6, akiveI szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontjSban emtitett kiz(tr6 ok kiv6tet6vet b5rmety egy6b kizA16 ok fenn611, k6relmet nyrJjthat be a Hat6sSghoz annak meg5ttapft5sa 6rdek6ben, hogy
az 6ltal,a hozott int6zked6sek a kiz6r6 ok fenn5ll6sa e[len6re ket16k6ppen igazotl6k megbiz-

hat6sdg6t.
A GVH 2013. november 19-6n H.tt,I
ugysz5m0 hatSrozatdval a k6retmez6t birsdggat s0jtotta. Az indokotds szerint a GVH azt Stlapitotta meg, hogy a k6retmez6 6s a t6bbi
birsdgolt bank 2011. szeptember 15.6s 20L2ianv6r 30. kozott egys6ges, komplex, folyamatos iogs6rt6st vat6sitottak meg az6ltal, hogy a hitetkivStt6 hitelek nyrijt5sdnak kortdtoz6sa r6v6n a f ix 6rfotyam0 v6gtorteszt6sek csokkent6se 6rdek6ben osszehangott5k

start6gi5jukat, melynek keret6ben rizleti titoknak min6stjt6 informdci6kat osztottak meg
egymdssa[.
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A Kbt. 62.S(1) bekezd6s6nek n) pontia szerint a kozbeszerz6si eljSrdsban nem lehet ajSnlattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.S-a szerinti h5rom 6vn6[ nem r6gebben meghozott
- joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfeltjgyeteti hatdrozat5ban, vagy a versenyfeltjgyeleti hat6rozat bir6sSgi fel0lvizsgStata eset6n a bir6s6g joger6s 6s v6grehajthat6 hat6rozat6ban
meg6ttapitott 6s birs5ggat srJjtott jogszab5tys6rt6st kovetett el.
A fentiek atapjSn megSltapitSst nyert, hogy a k6relem azarca jogosultt6l szdrmazik,

mivela

kiz6r6 ok a Pp. 228.S-a atapj6n, az it6tet joger6re emetked6s6velbe6tlt. A k6relmez6 el6adta, hogy azok a hat6rid6k, amelyeket a hat6rozat joger6re emetked6s6t6t kett szdmitani, a
hat6rozatnak a f6ltel tort6nt kozt6s6t6t kezd6dnek, ebb6t kifoty6lag v6lem6nytik szerint a
Kbt.62. S (1) bet<ezO6s n) pontia szerinti kizilr6 ok 2016.6pritis 6-5n Sttt be, azonban a Hat6s5g 5tlSspontia szerint a joger6re emetked6s a kihirdet6ssel megtort6nt a Pp. 228. S-a
alapjdn, igy akiz6r6 ok bekovetkezt6nek id6pontja 2016. febru5r 24, frjggettentit att6t, hogy
azigyh\z kapcsot6d6 hatdrid6ket mikort6l kelt sz5motni.
A Hat6s6g ezt k6vet6en azrvazsg6tta, hogy a k6retem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.
A Kbt. 188. S [1) bekezd6se utols6 fordulata atapj5n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos

bizonyit6kokat a k6relemmet egyrJtt kett beny0jtani a Kdzbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapj6n a kiz{r6 ok hatSlya a[6 tartoz6 gazdasSgi szerep16

a

megbfzhat6s6g6nakbizonyit6sa 6rdek6ben k6teles igazotni, hogy
a) a brincsetekm6nnyel, k6tetess6gszeg6sset vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k5rt - a
k5rosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatSrozott hat5rid6vel kOtetezetts6get vSltatt;
b) az illet6kes hat6sSgokkal aktivan egy0ttm0kddve 6tfog6an tiszt6zta az lgy t6ny6lt6s5t 6s korulm6nyeit; 6s
c) otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amety alkalmas a tov5bbi b0ncsetekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b logs6rt6s meget6z6s6re.
K6relmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfelet6en a Kbt. 188. S (2) bekezO6s a) ponti5t,
ez6rt k6relmez6ta Hat6sSg a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapjSn hi5nyp6tt5sra hivta fel. A
k6retmez6 a hiSnyp6ttdsi fethivSsnak eleget tett, melyet a Hat6sdg 2016. november 8-5n

vett k6zhez.

A Hat6s6g a hi6nyp6tt6ssat kieg6szitett k6relem atapj6n 6rdemben etbfrStta, hogy
K6retmez6 5ttat megtett int6zked6sek megfelet6ek-e megbizhat6s6ga igazol5s5hoz.

a

K6retmez6nek a Kbt. 1BB. S [2] bekezd6s al pontjdvat osszef0gg6sben tett kotelezetts6gv6ttalSsa az atSbbiak szerint alkatmas K6relmez6 megbizhat6s{gdnak meg5tlapitSsSra.
A K6relmez6 et6adta, hogy nincs tudom6sa az ugyben kezdem6nyezett bir6s6gi elj5rdsr6l,
6s 6rtelemszer0en azt lez5r6 hat5rozatr6l sem.
A k6relemhez a K6relmez6 6ltal,4. sz6mt mel16ktetk6nt csatolt Retait rigyf6tpanaszok kezet6s616t sz616
szdmri 0owiteli utasit6sban [a tov6bbiakban: UtasitSsJ foqlaltatnax

kezeli a
ig6nyt el6sz0r6s keret6ben megvizseerKezert Kat'tgerly o

s

'ABe6rkezettk5rig6nyeket6sz0r6s6nekeredm6ny6r6t

- vagyrs

a Tovt. 11. 5-5ban meohatdrozott ioqs6rt6sen vaqv eqv6b ioqs6rt6sen alapul-

terrilet [a tovdbbiakban: Panaszkezet6s
6rkezteti.

rak6sz nyilv5ntart5st vezet.

A

-

A

a be6rkezett ig6ny vizsg5lata sor6n a
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n6gy szem elve mellett, soron kivrjti tlgyint6z6st biztosit ezen ig6nyek szilm6ra. A vizsg5lat
sor5n a K6relmez6 soron kivtilvizsg5tja meg, hogy a k6relem azarca logosultt6t szilrmazike, itletve a meghatatmazSs megfelel-e a jogszabdtvban fogtaltaknak. Amennyiben a meghatalmaz6s formai hib6ban szenved, akkor a I
nem ker0t elutasit6sri, hanem a-l

- a Hpt. banktitok 6s panaszkffiszab5tyainak marad6ktatan betartdii
mellett 6s az eset kortltm6nyeit szem el6tt tartva - r6vid riton (szem6lyesen, e-mailben, tetefonon) vaqy irSsban eqyeztet a kdrosulttal. Az Utasit5s szerint a k6relem vizsoStata sordn

I

hogy a be6rkez6st6tszSmitott 15 napon behildont6s szOlessen a kdrig6nyr6l. A min6lgyorsabb ugyint6z6s biztositdsa 6rdek6ben
a kSrig6ny et6terleszt6l6vetiovio
0ton [sze
sen, e-mailben, telefonon
fr6sban

I

ar

hi6nyp6tt5sra

val6 fethivdsa hetyett a kSrosutttat lehet6teg szem6lyesen egyeztet. A k5rosulttat tdrt6n6
szem6lyes egyeztet6sr6la
minden esetben
konyvewesz fel. Az Utasit5s szerint a K6relmez6 k6teles
felhivni a
hogy a dont6s ellen, annak k6zhezv6tet6t kovet6en 8 napon betril - az6lta15nos eljdr5si szab5lyokt6t ett6r6en - fettebbez6ssel 6thet a K6relmez6 fe16. A K6relmez6 ez5ttat k6tfokri etbir5l5si f6rumot biztosit,

I

min6t egyszer0bben kom penz6ci6hoz juthasson.
A Hat6s6g megdllopitotto, hogy o Kdrelmezd meghotdrozott hotdriddvel kdtetezettsdget vdtlolt o jogsdrtdssel okozott kdr megtdritdsdre.

188.6l2l bekezdis bl pontjdvot kopcsolotbon el6adott, aziigy t6nydtt6sSnak 6s k6rtjtm6nyeinek tiszt5z6s6ra tett int6zked6sei az alSbbiak szerint atkalmasak K6-

Kdrelmez6 o Kbt.

relmez6 megbizhat6s 6g6nak meg5tlapit5sSra.
A K6relmez6 et6adta, hogy a GVH versenyfeltjgyeteti etl6r5s5t a Tpvt. X. 6s Xl. fejezete szabdlyozza. Ebben az elj6r6sban a K6relmez6 a logszab6ly rendelkez6seinek 6s abb6t fakad6
kotelezetts6geinek eleget t6ve aktfvan kozrem0k6dott. Nem vitatta a K6relmez6 az etma-

rasztal6 hat5rozatban meghat6rozott cselekm6nyek etk6vet6s6t, azaz azt, hogy mindk6t
alkalommal r6szt vett a kifog6s t6rgyiv6 tett megbesz6t6seken. A K6relmez6 szerint ezt
igazotla a GVH hatSrozat IZL. 6s 122. pontjaiban foglalt t6btdzatok els6 atpontja, amelyben
hivatkozSs t6rt6nik
rigyf6tnyitatkozatainak
", val6 fettraszn5ijs6ra, amelyben a
I oizonyit6t<t<6nt
latkozik a kifog6sott egyeztet6seken vat6 r6szv6tet6r61, tev6tegesen segftve ezzet a GVH
t6ny5ttds fett5r6si munk5l6t. A K6relmez6 nem tagadta a terh6re r6tt magatartds megtort6nt6t, azt kifeiezetten elismerte.

(xer@

I

-

a K6relmez6 et6adta, hogy a GVH megdtlapitSsai szerint a K6retmez6 nem vett
r6szt a reggetin tort6n6 r6szv6telt meghalad6 egy6b versenykorlStoz6 meg5ttapoddsok
megkot6s6ben. Az etjSrSs keret6n bel0la K6relmez6 munkat6rsai a bizonyitdsi folyamatokban t6mogat6an r6szt vettek. A kifog5s l6rgy6v| tett cselekm6nnyet kapcsolatosan semmilyen, a hat6s5g 51ta[ vitatott, vagy a munk6jdt elnehezft6 et6ad6st nem tettek. A K6relmez6
vezet6ie utasitotta dolgoz6it, hogy a vizsg5lati etjSr6s alatt munkakori kdtetezetts6geiket
h6tt6rbe szorftva Sttlanak rendelkez6sre. Ennek megfelel6en a K6retmez6 munkat6rsai az
eti6rdsi hatdrid6knek eleget tettek, fethivSsra nyilatkozataikat megtett6k. A K6relm ez6 el6addsa szerint megtett minden szriks6ges int6zked6st annak 6rdek6ben, hogy a vizsgdtatot
id6ben le lehessen z6rni. A K6relmez6 megjegyezte, hogya Tpvt. 64/8. S-6nak (1) bet<ezO6se szerint ,az igyt1l jogs6rt6st beismerd nyilatkozatot nem kotetes tenni, azonban az
egy6b, rd n6zve terhe16 bizonyit6k rendelkez6sre bocs5t5s6t, adatok, iratok szotg6ltatSs6t
nem tagadhatia meg'. Enn6t fogva az K6relmez6 v6tem6nye szerint, 6 6lt a kifejezett jogszabStyban foglatt jogositvdnydval 6s nem ismerte et a jogs6rt6st, ez azonban osszhangban
TovSbbd
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a jogszabSty fent bemutatott rendelkez6s6vel nem tekinthet6 az egyrittm0kdd6s megtagadds6nak.

A K6relmez6 v6tem6nye szerint bizonyitja a K6retmez6nek a GVH etjSrSs sor6n t6rt6n6
egyOttm0kod6 magatart6s6taz a t6ny is, hogy vele szemben az etj5r6s sor5n nem kerrjlt sor
a Tpvt. 61. $-a 6s a kozigazgatdsi hat6sdgi etj5rSs 6s szolgSltat5s 5ttatSnos szab5lyairol
sz6t6 2004. 6vi CXL. torv6ny 61. S-a szerinti etj6r6si birsSg kiszabdsSra.
Tov6bb6 a K6relmez6 el6adta, hogy az egyUttmUkdd6s0ket bizonyitja, az a t6ny is, hogy a
GVH szokattan gyorsas6gqal, kevesebb,

6llitotta
6 6vi

p6tdak6-nt.I.

mint 2 6v alatt lez1rla az etj6r5s6t. Ezzel, szembe

szSmri kartetl ell5r5st, ahol 2008 6s 2014 kozott t6bb, mint

tartott a GVH etj5r5sa.

A K6relmez6 tov6bb5 el6adta, hogy az egyrittm0k6d6s6t

-

osszhangban a T6rv6nysz6k T-

236/0t., T-239/01.,I-244/01. T-246/0t, T-25t/01. 6s T-252/0L egyesitett Ogyek (Tokai
Varbon Co. Ltd.6s m5sok konra Bizottsdg [2004] ECR ll-1181.409. pont)sor5n kifejtett etvi
5tt5spontj5val - azzal kiv6nla tov6bb6 al5t5masztani, hogy a GVH vizsgSlat sor5n olyan k6rd6sekre is v6laszolt, a K6retmez6, amelyekre Tpvt. alapi6n - miveI azIgytbl versenyfehigyeteti etj6r5s sor5n jogs6rt6st beisme16 nyilatkozatot nem koteles tenni - nem lett volna kdteles. A GVH hat5rozat 121. 6s 123. pontiaiban tat6lhat6 t6bl6zat 6rtetm6ben a K6relmez6

sz6m0rlgyf6tnyi1atkozataivalelismertear6szv6tel6ta
vizsg5lattat 6rintett tatdtkoz6n (retait risk reggetik). Erre a jogszab6ty alapjdn nem lett volna
koteles, m69is segitette a hat6s6g t6ny6lt5s fett6r6si munkdldt, amelyet a hivatkozott uni6s
esetjog atapl6n a karteltjogban szok6sosan elv5rt m6rt6kOt meghatad6 egy0ttm0kod6sk6nt
kett 6rt6ketni.
A Hot6sdg dlldspontjo szerint megdllopithot6, hogy K6relmez6 oz illetdkes hot6sdgokkol oktivon egyittmfikodve dtfog6on tisztdzto oz hgy tdnydlldsdt 6s korhlmdnyeit.

I

l2l bekezddsdnek cl pontjdvol kopcsolotbon et6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyi int6zked6sei az a16bbiak szerint alkalmasak K6relmez6 megbizhatos5g6nak megdltapitds5ra.

Kirelmezd o Kbt. 188.

A K6relmez6 el6adta, hogy a 2011-ben tan0sitott - ut6bb a GVH 6ttaljogszertttennek it6lt
magatart6sa 6ta - loger6sen nem marasztalt6k el a Tpvt. 11. S-5nak vagy az EUMSz. 101.
cikk6nek megs6rt6se miatt.
Szem6tyzeti int6zked6sek

A K6relmez6 a szem6lyzeti int6zked6sek keret6ben els6sorban a GVH Sttat meg5ttapitott
jogs6rt6sben r6sztvev6 szem6lyek szem6lyes fetel6ss6g6t vizsg5tat meg. Ennek keret6ben
vizsg5lata k6t szempontra f6kusz5tt. Egyr6szt a munka t6rv6nykonyv6r6t sz6t6 2012. 6vi
L

t6rv6ny (a tovSbbiakban: Mt.) rendelkez6seit figyetembe v6ve btrntet6 int6zked6seket hozott
a speci6lis prevenci6 jegy6ben. Mdsr6szt meget6z6 int6zked6seket hozott annak 6rdek6ben, hogy hasont6 cselekm6nyek ne forduthassanak et, 6s ez5ttal a megbizhat6s5g5t megfetet6en igazolni tudia. Vizsg6lata alapl5n az eli5rSsban a kifog6solt tegs6rt6sben k6t sze-

kozos megegyez6ssel megszUntet6sre kertilt, a munkav6gz6s at6l 2016. szeptember 1.
napi5t6l a K6relmez6 m6r felmentette [a K6relmez6 6. mell6ktetk6nt csatolta a munkaviszony megszri ntet6s616l sz6t6 meg5ttapoddst).

I,

aki a jogs6rt6 magatart6s alatt a K6retmez6

vott, ielenleg is a K6relmez6 bank 6ttom6ny6ban dotgozik. Ugyanakkor figyelemmel a logs6rt6sben
val6 csek6[y fok0 r6szv6tel6re, a kiz6r6 ok bekovetkezte ut5n r6szben megvSltozott a munkakore, illetve erre figyetemmettev6kenys6g616lezt kovet6en folyamatos jetent6st6teti k6telezetts6ggel tartozik a kozvetlen feltett/szakmai irSnyit6 fe16. A logs6rt6sben va16 szerepe miatt megvdltozott munkakori teirdsa rogziti tov6bb5, hogy a K6retmez6 bankon kivuli

--
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egyeztet6sek eset6n kozvetlen vezet6vet el6zetes szakmai eqyeztet6st kovet6en aszerint
i5rhat et, ut6tagos beszdmot5si kdtetezetts6ggel.Ii<ozrem0kod6se a GVH hat5rozat alapi6n jetent6ktelennek min6s0l, ez6,rt a K6relmez6 mJnkaviszony5nak megszrlntet6s6t nem t6tta indokoltnak, azonban ezen k6zrem0kdd6sre figyelemmel irdsbeti f igyetmeztet6sben r6szesitette {7. szimtJ melt6ktetk6nt csatolta a K6relmez6 az ir6sbeti f igyetmeztet6st 6s a m6dositott munkakori leirSst).

A K6relmez6 el6adta, hogy speci5lis prevenci6 keret6ben a utasitotta jogi igazgat6sdgSt,
hogy minden bels6 szab6lyzatban 6s munkaszerz6d6sben sztilessenek olyan rendelkez6sek, amelyek a Tpvt. 11. S-5ban megfogalmazott iogs6rt6s elkovet6s6t megakaddiyozz|k.
Ennek kapcs6n et6irta, hogy a munkav6ltat6kn6l, az ilyen jellegU jogs6rt6sek etkovet6se stilyos szerz6d6sszeg6snek min6srjljon, ami egyfttat rendkivriti felmonddsra adhat atapot.
Ezen t0lmen6en e16irta ezen rendelkez6s bets6 szabSlyzatokban 6s minden munkaugyi tdrgy0 rendelkez6sbe tort6n6 fetv6tet6t.
Technikai intezked6sek

A K6retmez6 el6adta, hogy az 5. sz6m0 mett6ktetk6nt csatolt int6zked6si terv|k k6t c6tt
szotgSt. Egyr6szt a Tpvt. 11. 5-6ban fogtatt jogs6rt6sek megel6z6s6re ir5nyul, m6sr6szt 6ttatdban is c6lozza a kozbeszerz6si etl5r6sok szabStyszer0s6g6nek biztosit6s6t. Mindk6t
vonatkoz6sban ktll6nos figyetmet szentel az vzLeti titok v6detm6nek er6sit6s6re, illet6ktelenek Sttali megszerz6s6nek megakad{lyozisdra. A fenti c6lok el6r6se 6rdek6ben ets6 t6p6sk6nt a jogs6rt6shezvezell kock5zatit6nyeket azonositotta a K6relmez6, azaz defini6lta,
hogy metyek a tilalmazott magatart6sok.
Tovdbb5 a K6relmez6 et6adta, hogy a fentiek szerint ezt kdvet6en int6zked6si tervet foga-

dott el a K6relmez6 annak 6rdek6ben, hogy ityen esem6nyek nem kiv6natos felmerrjt6s6t
lehet6s6g szerint megel6zze, nem v5rt fetmertit6s0k eset6n pedig a k6retmez6 bank m0k6d6se min6t et6bb, k6steked6s n6tk0ljogszab6tyszer0 legyen, iltet6leg ityen esetekben a tov5bbi esetleges kdrokoz6st megel6zze. Ennek 6rdek6ben a Tpvt. 11. S-5hoz 6s az EUMSz.
101. cikk6ben szabSlyozott logs6rt6sekhez kapcsol6d6 t6nyStlSsok etlen6rz6se, azok meg-

etuzEseo-oelUtKUetotImUnKaIarsretaoata.

TovSbb5 a K6retmez6 el6adta, hogy annak 6rdek6ben, hogy a k6retmez6 bank minden fele-

t6s int6zked6sre logosutt dotgoz6ja tisztdban tegyen a Tpvt. 11. S-6ban, illetve az EUMSz.
101. cikk6ben tilalmazott jogs6rt6s tipusokkat, illetve az rizteti titok v6detm6nek sz0ks6gess6g6vet 6s m6dj5vat, a K6relmez6 fotyamatosan tov6bbk6pz6seket fotytat, minden rij
bel6p6 vagy visszat6r6 munkavdltal6 szdmilra. A versenyjogi tananyag a K6relmez6 Elearning rendsze16ben 6rhet6 el. A k6pz6st vizsga k6veti, amely 2013. 6ta a tetjes munkav6llat6i kdr szSm6ra kotetez6 (9. mett6kletk6nt csatolta a K6relme z6 a k6pz6se 6s a vizsgdn
len6rzi.
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A K6relmez6 a Versenyt s6rt6 magatartSsokr6l 6s a tisztess6gtelen kereskedelmi gyakorlatr6t sz6t6
. sz5m0 Yezlrigazgat6i utasitiisban (tO. sz5m0 melt6klet, tovdbbiakban:
szdmf vez|rigazgat6 utasft5s) jelenteg is biztositja a munkav6ltat6inak az
anonim beletent6s tehet6s6g6t, amikor esetleges versenyt s6rt6 6s tisztess6gtelen kereskedetmi gyakorlatot 6rint6 iogs6rt6sre vonatkoz6 b6rmely gyan0j5t, 6sszer0 k6ts6g6t 6szteti.

Szervezeti int6zked6sek

A K6relmez6 el6adta, hogy a szervezeti int6zked6sek keret6ben ets6k6nt a leqfontosabb
kiemelend6 t6nvez6 a K6retmez6 megbizhat6s5g6nak igazoldsa kapcsdn, trogy az
I
oetui zoto. lrltius 21. nup'jatot 0j, csoportszintu comptiance Antitrust program
I
van 6rv6nyben, amely a versenyjogi szab5tyoknak val6 megfelet6st hivatott biztositani mind

7ls

uni6s, mind nemzeti szinten. A Program angol nyelven k6sz0lt, a program bemutat5sakor
tartott prezent6ci6k magyar nyelv0 fordft5sdt a K6relmez6 k6szltette el,eza forditdst a K6relmez6 melt6ktetk6nt csatolta.
Az anyav5llatatndt 6rv6nyben t6v6 versenyjogi megfelel6si program keret6ben a K6relmez6hdz a k6zelj6v6ben az anyav{ltatat eljuttatja az Egys6ges versenyjogi szabStyzat tervezet6t. A hetyi megfetet6si 6s versenylogi csoportok/versenyjogi szak6rt6k felelnek a versenyjogi megfetet6si program hat6rid6ben tdrt6n6 bevezet6snek 6s hat6kony alkalmaz6s5nak

figyelemmeI kis6r6s66rt, valamint - a program rendszeres fettjtvizsg5lata 6s 6rt6kel6se
6rdek6ben - a folyamatok 6s ellen6rz6si etl6r5sok meghat5roz5s66rt, fetUgyelet66rt 6s 6rt6ke16s66rt.

M5sodsorban a K6relmez6 m6r most is saj5t versenyjogi t5rgyO utasit6ssal rendelkezik. A
sz5m0 Vez6rigazgat6 utasitSs c6tja, hogy a hat6tyos versenyiogi szab5lyokat 6s
vonatkoz6 et6ir6sait is szem et6tt tartva biztositsa a versenylogi megfelet6st 6s a versenytudatos magatartSst, tov6bb6 szab6lyozza a kozbeszerz6sekre vonatkoz6 meg5ttapodSsok sor5n k6vetend6 magatart6st, valamint azt, hogy a K6retmez6 munkav5tlat6i a Tpvt. 11. S-a 6s az EUMSz. 101. cikke szerintiversenykort5toz6 megSttapodSsok
elkenjt6se 6rdek6ben mely szempontok f igyetembev6tet6vet k6telesek eti5rni. A K6relmez6
a fenti utasit6st a bekovetkez6 jogszab6lyi vonatkozdsok 6s megszerzett tapasztalatai atapj5n fotyamatosan fetritvizsgStia. Az utasit5s tegut6bbi m6dosit5sa 2016. okt6ber 1. napi5n
16p hat6tyba.

. I.

sz6m0 vez\,rigazgat6i utasitSs 7. szSmt mett6ktet6ben szabS(I2. sz6m{ melt6ktetk6nt csatolta a K6retsz6m0 utasit5s t6bbek kdzott definiStia a
mez6). A K6retmez6 et6adta, hogy a
szenzitiv uzteti inform5ci6, tat6lkoz6, versenyt6rsakkal val6 kapcsotat, versenyt5rs vagy
it. A versenvt5rsakkal val6 tatSlkoz6k eset6ben bi
versenyt5rs vdllalkoz6s
felt6tetek f enn5llta sor5n

A K6relmez6

lyozza a versenyt5rsakkat vat6 kapcsolattart6st

I

szSm 0 vez|rigazgat6i utafenlelgn!!:_q
betrlt kiiel6tte azt a szem6lyt, aki
sit5s 1.2. pontja atapjdn - a K6relmez6 a
a versenyjogi jogs6rt6sek meget6z6s66rt, monitoroz6s66rt fetet6s (0n. versenyiogi megbizott), tov6bb5 fetadatai koz6 tartozik k0tonosen a jogszab6tyoknak (igy kut6n6sen a versenylogi szabStyoknak) 6s a banki bels6 szab5lyoknak megfete16 etiSr5s biztosit5sa. Az
et6bb emlitett szem6ty negyed6vente koteles besz5motni a kozvetten fetettes6nek az

Tov5bb5 a K6relmez6 el6adta, hogy a

UniCred i Bank m 0k6d6se sordn tapasztathat6 versenyiogi kock6zatokr6l.

TovSbb6 K6retmez6 el6adta, hogy a dotgoz6i sz6m6ra et6irt kommunikSci6 c6lla a megblz-

hat6sdg 6s jogszerUs6g megjetenit6se a piac 6s a fogyaszt6k r6sz6re, amely tegyen t6nyszer0 nyitt (6szinte, gyors 6s bizatomkett6). Mindezen t6nyez6ket a v5ttatat bets6 6s krlts6
kommunik5ci6s strat6gi6la leteniti meg, ez6rt ezen c6[ok megvat6sit6sa mind a hat6sSgok
ir6ny6ba, mint a piaci szerept6k ir6ny6ba fetugyeti 6s etten6rzi a K6relmez6.
Emetlett a K6relmez6 v6llalla a csatolt int6zked6sei terv atapl5n, hogy 2016. december 31ig az 0jonnan bet6p6 vagy visszat6r6 munkavSltat6k r6sz6re a ietenteg is alkalmazott, versenyt jogs6rt6 magatartdsokat ismertet6 tr6ningeket (e-tearning) meg0iitia 6s vizsg6kat
szervez. A K6relmez6 v6ttatia tov6bb6, hogy a ko16bban leirt csoportszint0 Compliance
Antritrust Programja keret6ben versenylogitag kock6zatos terUtetk6nt meghat5rozott egys6gei r6sz6re 2016. december 31-ig szem6lyre szabott tr6ningeket szervez.
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A K6retmez6 bank a mUkod6si kockSzatok kezet6s6r6t szOt6 !.
sz6m0 vezlrigazgatoi utasft6s 4.4. pontj5ban a kock6zatkezet6s folyamatdt 1. sz. melt6ktet6ben a kSrt6rft6si
kom petencia szi nte ket szab{lyozza.
A Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerint az eli|rdsban nem tehet ajdntattev6, 16szv6telre
ielentkez6, alvdttatkoz6, 6s nem vehet r6szt atkatmassSg igazotSs6ban otyan gazdas6gi szenept6, aki a Tpvt. 11. S-a, vagy az EUMSz. 101. cikke szerinti - hdrom 6vn6t nem r6gebben

meghozott - joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfetugyeleti hatdrozatban vagy a versenyfet0gyeteti hatdrozat bir6sdgi fetutvizsgdlata eset6n a bir6s5g joger6s 6s v6grehajthat6 hatdrozat5ban megdttapitott 6s birsiiggat s0jtott jogszab5lys6rt6st kovetett et; vagy ha az aj6ntattev6 ilyen jogszab6lys6rt6s6t m5s versenyhat6s6g vagy bir6s6g - hdrom 6vn6t nem 16gebben - yoger5sen me95ttapitotta 6s egyUttat birsdgot szabott ki.
A Kbt. 64. S (1) bekezd6se szerint tehSt a kizitr6 ok fenn5lt5sa eset6n van tehet6s6ge az ott
felsorolt gazdasSgi szerept6knek az ontisztdz6sra, Jelen esetbe n a kizilro ok a Kbt. 62. S (1)

bekezd6s n) pontya alapi6n 2016. februitr 24-t6l6lt fenn, ezert az azt megel6z6en tett intezked6sek annyiban vizsg5thatok, amennyiben a K6re[mezo bizonyitani tudja, hogy a kor5bban megtett int6zked6sek a iov6ben is kelt6k6ppen biztositani k6pesek a tovdbbi jogs6rt6sek meget6z6s6t.

A K6relmez6 a fentiek igazolSsdn trit igazotta, hogy a kiz6r6 ok be6ilta ut5n, vagyis 2016.
febru6r 24-6t kovet6en olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6set<et noiott, amelyek alkalmasak a tovSbbi b0ncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, iltetve egy6b jogs6rt6s mege16z6s6re.

A Hot6sdg a fentiek olopjdn megdttopitotta, hogy Kdrelmez1nek o Kbt. 1BB. g (2) bekezA^s c)
pontio szerinti intdzkedisei megfelel1ek o megbizhat6sdga igozotdsdro. A Hot6sdg e k,rben
figyelembe vette ozt is, hogy Kdrelmez6 mdr o hotdrozotok meghozototdt megel6z6en elkezdte o sz1ksdges intdzkeddsek megtdtet6t.

Ossze.gezve a fentieket, meg5llapithat6, hogy K6retmez6nek a Kbr. 188. S (2) bekezd6s a)-c) ponriai szerinri inr6zked6sei Kbr. 62. S (1) bekezd6s n) ponria sierinri t iza_
16 ok fenn6ll5sa ellen6re kell6k6ppen igazolj6k a megbizhat6ggSt.

Budapest, 2016. november 10.
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