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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tov6bbiakban: Hat6s6g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n
meghozta az a15bbi

HATiROZATOT:

A

Raiffeisen Bank Zrt. (sz6khety: 1054 Bud

Akad6mia u. 6.. a tov5bbiakban: K6relme-

z6) k6pvisetet6ben etj616

6ltat a kdzbeszerz6sekr6t sz6t6 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 64.5-a
szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfetet6ek megbizhat6s6g5nak igazot5s5ra, erre tekintettel K6retmez6 k6relm6nek a Hat6s5g hetyt ad.
Az rjgyben etjdr5si kolts6g nem merult fe[.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6sdghoz2016. december 1-j6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt5z5si k6relmet terjesztett et6 megbizhat6s5gdnak igazo[6s6ra.

K6retmez6 el6adta, hogy a Gazdas6gi Versenyhivatat (a tov5bbiakban: GVH) 2013. novemszdm0 hJtdrozatdban (a tovSbbiakban: GVH hat5rozat, mett6kber 19-6n Lrttl.
a K6relmez6, tov5bb5
tetk6nt csatolta a K6relmez6)

2011. szeptember 15. 6s 2072 ianv6r 30. napja kdzott
piaci
versenykorl5tozds tilatm6r6t sz6t6 1996.6vi LVll. tor6s
magatart6s
tisztess6gtelen
v6ny (a tov5bbiakban: Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s b) pontj6nak megs6rt6s6vet a Tpvt. 11. S (1)
bekezd6s6ben fogtatt titalomba utkoz6en, valamint az Eu16pai Uni6 m0kod6s616t sz6t6
szerz6d6s (a tovSooiakban: EUMSz) 101. cikk (1) bekezd6s b) pontiSnak megs6rt6s6vel az
EUMSz. 101. cikk (1) bekezd6s6ben fogtatt tilatomba ritk6z6en egys6ges, folyamatos komptex jogs6rt6st vat6sitottak meg az6ltal, hogy hitetkivdtt6 hitelek ny0itSs5nak korl5toz5sa
r6v6n a fix 5rfotyam0 v6gtdrteszt6sek csokkent6se 6rdek6ben osszehangott6k a strat6gi6lukat, metynek keret6ben 0zleti titoknak min6srit6 inform5ci6kat is megosztottak egym6ssat. A GVI-i a hat6rozat6ban a K6relmez6t
- Ft birs5g megfizet6s6re kotetezte. A K6retmez6 a versenyfet0gyeteti birs6got
I

hatdrid6n bettit megfizette (ennek tetjesit6s6r6t sz6t6 igazot6st mett6ktetk6nt csatolta a
K6retmez6). A GVH hatSrozata abb6ta t6nyb6t indutt ki, hogy az etj5r5sba vont p6nzint6zetek, ezek k6zott a K6retmez6 2011. szeptember 22-6n 6s okt6ber 3-5n r6szt vettek az 1gynevezett ,,retait risk' etnevez6s0 rendezv6nyen, ahola r6sztvev6k k6z6tt informdci6cse16re
kerult sor. Ezen informdci6csere a GVH hatSrozata szerint a r6sztvev6k f ix 5rfotyam0 devizahitel v6gtorleszt6s6veI kapcsolatos lov6beli strat6gi5j5t, v6rhat6 visetked6s6t befoty6solta. A GVH hatSrozat6ban a birs5g kiszab5s6nak keret6ben megvizsgdlta a K6relmez6 rete-
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v5ns forgalmi adatait,6s a hat5rozat 1. sz6m0 mel16kletk6ben kimunk5tt meghatdrozott
forgalmi adatokat vette alapul.
TovSbb5 a K6relmez6 kifejtette, hogy a GVH 6ttatlogs6rt6nek min6sitett 2011.
15-ei ,,retaiIrisk" reggetin a K6re]mez6 k6pvisetet6ben

I

tember

?}tt.

okt6ber 3-ai retait risk reggetin I
vett r6szt. A
44t. pontia ataplSn az etjdrr6 Versenytan6cs az eljSrSs at5 vontakat r6szv6tetirk atapj6n hSrom csoportba sorolta. A K6relmez6 a m5sodik csoportba ker0lt, amelyben
azoka p6nzint6zetek tal6lhat6ak, akik r6szt vettek ugyan a 2011. szeptember 1S-ei 6s oktober 3-ai reggelin, azonban nem Sllt a GVH rendelkez6s6re arra vonatkoz6bizonyit6k, hogy
r6szt vettek volna a k6totdat0 egyeztet6sekben. A K6retmez6 szerint kovetkez6sk6ppen az 6
logs6rt6 magatartSsa enyh6bb s0ly0.
a

GVH hat5rozat

A K6retmez6 tov5bbd et6adta, hogy a GVH hatdrozatnak a K6retmez6 fetet6ss6g6re vonatko-

z6 576. pontla megSttapitja, hogy a K6retmez6 k6totdatf egyeztet6sek lefolytat5sSban v51lalt szerepe nem bizonyitott, a fetel6ss6g atapja az, hogy kifejezett tudomSsa ugyan ityen
egyeztet6sekr6l nem volt, azok tehet6s6g6t azonban 6sszer0en et6re l6thatta (volna). A
GVH hat6rozat 595. pontia a jogs6rt6s kezdeti id6pontj5nak 2011. szeptember 15-61, mig
596, pontia befejez6 id6pontj6nak 20L2.ianuir 30. napjdt jetoti meg. A K6retmez6 szerint a
GVH hat5rozat 600. pontja a strat6giai osszehangotds metlett a plnzint'zetek rizleti titoknak min6stit6 inform5ci6cser6l6t is logetlenesnek min6siti. A GVH hatSrozat 622. pontla a
cselekm6nyt k6kem6ny karteltnek min6siti, amely a magyar forditSst6l elt6r6en jogi min6sit6s, nem pedig az ugy s0tyoss6g6ra utal. A K6retmez6 megdltapit6sa szerint ezt igazotja a
622. szakasz 2. tagmondata, melyben a Versenytandcs is kimondta, hogy ,,[a k6kem6ny kartetU azonban a fentebb kifeltettek szerint nem min6sul ktasszikusnak". A jogs6rt6s etbir6lSsa kor6ben a GVH a 624. pont indoka alaplSn a birsdgk6ztem6ny szerint adhat6 birsdgpontok koz6pz6n6i6nak fels6 hat5rdn ethetyezked6 birs6got szabott ki, 6rt6ketve a kartett
klasszikustol ett6r6 ietteg6t. A GVH hat5rozat 642. pontja alaplSn ,,az etjdr6 versenytanScs
szerint a ielen ogyben nem sz6mszer6sithet6 kett6 megbizhat6s6ggal a logs6rt6sset et6rt
et6ny, hiszen sz5mos nem, vagy nehezen kvatifik6lhat6 t6nyez6 figyetembev6tel6re lenne
szrjks6g [p6td6ut gazdasSgi stabilit6sra gyakorolt hat6s 6s annak kozvetlen 6s/vagy k6zve-

tett hat6sai a bankokra)".
A K6relmez6 e[6adta, hogy a GVH hat5rozata a Tpvt. 83. 5-a atapj5n a kihirdet6sset loger6s
6s v6grehajthat6. A Tpvt. 83. S (1) bekezd6s alapjSn a GVH hatdrozat ellen a bir6sdgi fetritvizsgdlat biztositott. A K6relmez6 6lt a jogszabdtyban meghat5rozott jog6vat, 6s az ugyben
bir6s6g i fetrjlvizsg6latot k6rr.

A

K6relmez6 et6ad6sa atapjdn a bir6s5gi f et0tvizsg6lat a F6v5rosi Torv6nysz6k
sz5mri hat6rozat5val 2016. febru5r 24. napjbn z6rutt loger6sen. A
F6vdros T6rv6nysz6k joger6s it6let6ben a GVH hat5rozatdt - v5ttoztatSs n6tk0t - hat5tyban
fenntartotta. A F6v5rosi Torv6nysz6k it6tete mivet fetlebbez6sset nem t5madhat6 meg, a
polg6ri perrendtart5sr6t sz6l6 1952.6vi ilt. t6rv6ny (a tov6bbiakban: pp.) 22g. S-a alapjdn
kihirdet6s6vet ioger6re emelkedett, azok a hatdrid6k azonban, amelyeket a hat6rozat loger6re emelked6s6t6t kelt sz6mitani, a hat6rozatnak a f6ltel tdrt6nt kozt6s6vet kezd6dnek.
melynek ddtuma 2016. 6prilis 6. napja volt.
A K6relmez6 v6tem6nye szerint a F6vdrosi Torv6nysz6k joger6s it6tete utSn a K6retmez6
2016. 5pritis 6-i hat5tlyala Kbt. 62. S (1) bekezd6s6nek n) pontban megfogatmazopkiz6r6
ok hat5tya atd ker0tt, 6s ett6t a napt6l kezd6en kozbeszerzlsi etjdrdsokban nem lehet ajdnlattev6, 16szv6telre jetentkez6, alv5ttalkoz6 6s nem vehet 16szt atkatmassdg igazotSs5ban.
K6relmez6 a k6relm6ben et6adottak alapj5n a Hat6s6got a megbizhat6s5ga meg5llapitiisSra k6rte.
K6retmez6 a f enti int6zked6sek bizonyit6s5 ra az alilbbi iratokat csatolta k6retm6hez:

2/a

1. 0gyv6di meghatalmazds,
2. GVH hatdrozat,
3. fettlgyeteti b(rs5g megfizet6s6t bizonyit6 banki igazolSs,
4. etj5r5st megsz0ntet6 v6gz6s,
5.0gyf6tpanaJokkezet6s6r6lsz6l6-.sz5m0vez6rigazgat6iUtasit6s,

6.
7.

int6zked6si terv,
munkaviszony megszuntet6s616t sz6t6 me96llapod6sok,
B. Bankcsoport Etikai 6s Compliance Szab5lyzat6r6t
sz. vez6rigazgat6i utasit5s,
munkakori teir6s,
10. 2016. november 29. naplSn megtartott k6pz6s tematik5ja,lelenl6ti iv,
1 1. tovSbbk6pz6s tananyaga,
1 2. munkaszerz6d6sek mint5ja,
13. kozbeszerz6si kortev6t,
L4. Ldz6r J5nos Miniszterelnoks6get vezet6 miniszter Bankszovets6g r6sz6re irt levele

sz616I.

9.

A Hat6s5g e[6szor azt vizsg6lta, hogy a k6relem az arca jogosuttt6l sz5rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se els6 fordulata szerint bSrmety gazdas5gi szerepl6, akivel szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontj5ban emlitett kiz6r6 ok kiv6tet6velb5rmety egy6b ki-

z616 ok fennSfl, k6relmet ny0jthat be a Hat6s5ghoz annak meg5ttapitdsa 6rdek6ben, hogy
az {ltala hozott int6zked6sek a kiziri ok fenn6[5sa ellen6re ket16k6ppen igazoliSk megbiz-

hat6s5gdt.

t"tt,I

rlgysz6m0 hat5rozatdvat a K6retmez(5tbirA GVH 2013. november 19-6n
sSggat s0jtotta, Az indokolSs szerint a GVH azt Sltapitotta meg, hogy a K6relmez6 6s a tobbi
birs6gott bank 2011. szeptember 15.6s 20t2ianudr 30. k0z6tt egys6ges, komplex, folyamatos jogs6rt6st vat6sitottak meg az5lta[, hogy a hitetkiv5tt6 hitetek ny6jtSs5nak korlStoz5sa r6v6n a fix 6rfotyamri v6gtorleszt6sek cs6kkent6se 6rdek6ben osszehangolt6k strat6giSjukat, melynek keret6ben rizleti titoknak min6srit6 informSci6kat osztottak meg egymSssat.
A Kbt. 62. S (1) beHezO6s6nek n) pontia szerint az etj6rdsban nem tehet ajSntattev6, r6szv6tetre ietentkez6, atv6ttatkoz6, 6s nem vehet r6szt alkatmass6g igazot5s5ban olyan gazdas6gi szerepl6, aki, a Tptv. 11.S-a szerinti h5rom 6vn6[ nem r6gebben meghozott - joger6s
6s v6grehajthat6 versenyfetrigyeteti hat5rozatdban, vagy a versenyfelugyeteti hatSrozat bir6s5gi felulvizsgStata eset6n a bir6s6g joger6s 6s v6grehalthat6 hat5rozat5ban meg6tlapitott 6s birs6ggat stlitott logszab6tys6rt6st kovetett el.
A Kbt. 188. S (4) bekezd6se szerint, ha a k6relmet a Hat6sdg - vagy bir6s5gi fetulvizsg5lata
eset6n a bir6s6g - hatdrozat6ban elutasitja, az adott kizdr6 ok alatt 6tl6 gazdas5gi szerept6
akkor ny0jthat be ism6telten k6retmet az (1) bekezd6s szerint az azonos okb6tfenn6tl6 kiz516 okkat kapcsolatban, ha megbizhat6sSg6t az el6z6 k6retm6nek elutasit5s5t k6vet6 in-

t6zked6sset kiv6nja bizonyitani.
K6retmez6 a - Hat6s5g 61ta12016. jritius 25-6n klzhez vett - Kbt. 1BB. S-a szerinti dntisztSz5si k6relmet teriesztett et6 megbizhat6s5g6nak igazol5s5ra.
A k6retmez6 2016. szeptember 9-6n kett nyilatkozatSban k6relm6t visszavonta, ez6rl a Hat6s5g az etl5r6st T-03569/07 /2016. szdm0 v6gz6s6ben megszuntette.
A K6retmez6 a Hat6s6ghoz20I6.december 1-l6n a Kbt. 188. S (+) bekezd6se atapj6n 0jabb
ontisztdzSsi k6retmet terjesztett e16 megbizhat6s5gSnak igazol5sSra. 0laUU t<6retm6ben a
K6relmez6 Sltdspontja szerint olyan, az et6z6 k6retem elutasit6sdt kdvet6en hozott int6zke-

d6seket mutatott be, amelyek bizonyitj5k megbizhat6sdgSt.
A K6retmez6 a Hat6s6g fel6 2016. december 22. napj6n onk6ntes hidnyp6ttSst nytjtott be,
melyben el6adta, hogy a 2016. december 1. napj5n benyrijtott ontiszt5z5s ir6nti k6relmuk3/B

