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lktat6sz5m:
A K6zbeszerz6si Hat6s6g (a tov6bOiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n
meghozta az al6bbi

HATI{ROZATOT:

A Kereskedelmi 6s Hitelbank Zrt. [[1095 Budapest, Lechner 0don fasor g.) (a tov5OOiat<ban: K6retmez6)l k6pvisetet6ben etj516
Ugyv6di t.oor
6uat a kozbeszerz6set<r6t sz6t6 zots. ,ivi cxtitt. torv6ny 1u-tou6uui"tban: Kbt.) 64. 5-a szerinti 6ntisztSz6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfetel6-

(I

I)

ek megbizhat6s6g5nak igazol6s5ra, erre tekintettel K6relmez6 k6relm6nek a Hat6s6g hetyt ad.
Az Ugyben etjdr6si k6tts6g nem

menilt fel.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 20L6. november I4-6n a Kbt. 1BB. S-a szerinti 6ntiszt5z5si k6relmet teriesztett et6 megbizhat6s6g6nak igazol6s6ra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Gazdasdgi Versenyhivatat (a tov6bbiakban: GVH) 2013. novem-

ber19-6nt.'t['sz5m0hititrozat6l6an(atov5bbiakban:GVHhat5rozat,
tetk6nt csatolta a K6retmez6

taol

mel16k-

a K6relmez6, tovSbbd a

a

,az
az

2011. szeptember 15. 6s 2012 januSr 30. napja koz6tt tisztess6gteten
piaci magatart6s 6s versenykorl6toz6s tilatm6r6tsz6t6 1996. 6vi LVll. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s b) pontj6nak megs6rt6s6vet a Tpvt. 11. S (1) bekezd6s6ben
fogtalt titatomba utkdz6en, vatamint az Eur6pai Uni6 m0kod6s6r6t sz6t6 szerz6d6s (a tov6bbiakban: EUMSz) 101. cikk (t) bekezd6s b) pontjdnak megs6rt6s6vel az EUMSz. 101. cikk
(1) bekezO6s6ben foglalt titalomba ritkoz6en egys6ges, fotyamatos komplex jogs6rt6st vat6sitottak meg az5ltat, hogy hitelkivdlt6 hitetek ny0jtSs6nak korlStozdsa r6v6n a fix Srfolyamri v6gtorteszt6sek csokkent6se 6rdek6ben 6sszehangolt5k a srat6gi6jukat, melynek kereteben 0zleti titoknak min6sUt6 inform6ci6kat is meqosztottak eovmdssal. A GVH a hatSrozatsbana K6relmez6t
Ft birs5g megfizet6s6re kotelezte. A K6relmez6 a versenyfetrigyeteti birs6got hatdrid6n betut megfizette (ennek tetjesit6s6r6l sz6t6 igazol5st metl6ktetk6nt csatolta a K6relmez6). A
GVH hat5rozata abb6l a t6nyb6t indult ki, hogy az ellSr6sba vont p6nzint6zetek, ezek kozott
a K6relmez6 2011. szeptember 22-6n 6s okt6ber 3-5n r6szt vettek az tgynevezett ,retail
risk' elnevez6s0 rendezv6nyen, ahol a 16sztvev6k kozott informSci6cse16re kerrllt sor. Ezen
informdci6csere a GVH hatdrozata szerint a r6sztvev6k f ix 5rfolyam0 devizahitel v6gtorteszt6s6vet kapcsolatos jdv6beli strat6gi5j5t, v5rhat6 visetked6s6t befoty5solta. A GVH hat6rozatSban a birs6g kiszab5s6nak keret6ben megvizsg5lta a K6relmez6 relev5ns forgatmi ada-
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tait, 6s a hat6rozat 1. sz5mU mett6ktetk6ben kimunk5lt meghat5rozott forgalmi adatokat
vette alapul.
Tov5bbd a K6relmez6 kifejtette, hogy a GVH Sltaljogs6rl6nek min6siteJt 2011. szeptember

15-ei ,retait risk' reggetin a K6relmez6 k6pviselet6ben

I

vShagyds vezet6je, a 201t. okt6ber 3-ai retail risk reggelin
6s
a Lakoss5gi hitetkezet6s vezet6je vett r6szt. A bVH fratarozat ZaZ+ontja tartatmazza a K6relmez6 iilt5spontjdt, amelyet a vizsg5lati etl5r5s keret6ben el6adott, eszerint mindenkit6t friggetten0t ddntott a kovetett strat6gi5r6t, folyamatosan figyelte a versenyt6rsait,

I.

minden teg5lis m6dszerrel gyUjtotte az inform5ci6kat, 6s ez al,apiSn k6szitett prezent5ci6t,
melyet 2011. szeptember 20-5n k0td6tt ela dont6shoz6inak. A K6relmez6 saj5t rjgyfeteinek
kapacit5s okokb6t, 6s logi szempontok atapl5n nem ny0ltott hitett. A K6relmez6 tov5bb5
el6adta, hogy olyan komoly korl6tokkat szembesrilt, hogy egyszer0en nem tudott votna a
t6nylegesen foly6sitottn6t [6nyegesen tobb k6retmet befogadni, etbirdlni 6s foty6sitani, kuldndsen a 60 napos t6rv6nyi hat5rid6n bettjt. Kiemelte, hogy 2011. szeptember 30-i dont6shoz6 f6rum6n hatdrozta meg az 0j term6k legfontosabb fett6teteit, ametyekr6l v6gril 2011.
okt6ber 4-6n,a kovetkez6 0t6s6n ddntottek. A GVH hat6rozat 441. pontja atapj6n azeliSr6
Versenytan6cs az etj6r6s at5 vontakat r6szv6te[0k atapl6n hdrom csoportba sorolta. A K6retmez6 az els6 csoportba ker0tt, amelyben azok a p6nzint6zetek taldthat6ak, akik r6szt
vettek a ZALL szeptember 1S-ei 6s okt6ber 3-ai reggelin, valamint k6totdat0 egyeztet6seket fotytattak.

-

A K6relmez6 tovSbbd el6adta, hogy a GVH hat6rozat 595. pontia a jogs6rt6s kezdeti id6ponti6nak 20lL szeptember 15-6t, mig 596. pontja befe jez6 id6pontj6nak 20L2. ianu6r 30. napi5t jeloti meg. A K6relmez6 szerint a GVH hatSrozat 600. pontja a strat6giai dsszehangol5s

mellett a p6nzint6zetek 0zleti titoknak min6srit6 inform6ci6cser6j6t is jogellenesnek min6siti. A GVH hat5rozat 622. pontja a cselekm6nyt k6kem6ny kartellnek min6siti, amely a magyar fordit5st6t ett6r6en jogi min6sit6s, nem pedig az ugy sOtyoss5g5ra uta[. A K6retmez6
meg6ttapit6sa szerint ezt igazola a 622. szakasz 2. tagmondata, melyben a Versenytan5cs
is kimondta, hogy .[a k6kem6ny kartett] azonban a fentebb kifeitettek szerint nem min6s0[
klasszikusnak'. A jogs6rt6s elbfr6t6sa kor6ben a GVH a 624. pont indoka atapj5n a birs6gkoztem6ny szerint adhat6 birsSgpontokkdz6pz6n6i6nak fets6 hatSrdn elhelyezked6 birsSgot szabott ki, 6rt6ketve a kartell ktasszikust6t elt6r6 ietteg6t. A GVH hatdrozat 642. pontja
atapjSn ,az eli6r6 versenytan6cs szerint a jelen 0gyben nem sz6mszer0sithet6 ketl6 megbizhat6sSggat a logs6rt6sset el6rt el6ny, hiszen sz6mos nem, vaqy nehezen kvalifikSlhat6
t6nyez6 figyetembev6tet6re lenne sz0ks6g (p6tddut gazdas5gi stabitit6sra gyakorott hat5s
6s annak k6zvetten 6s/vagy kozvetett hatdsai a bankokra)".

A K6retmez6 el6adta, hogy a GVH hat5rozata a Tpvt. 83. S-a alapjSn a kihirdet6sset joger6s
6s v6grehajthat6. A Tpvt. 83. S (1) bekezd6s atapj6n a GVH hat6rozat ellen a bfr6s5gi fel0tvizsg5tat biztositott. A K6relmez6 6tt a jogszab6tyban meghat5rozott iogdvat, 6s az rlgyben
bi16s5gi f et0tvizsg5tatot k6rt.

K6retmez6 el6ad5sa atapj5n a bir6sdgi fetUlvizsg5tat a F6v6rosi Torv6nysz6k
sz6mri hat5rozat6vat zoto. febru5r 24. napi6n zdrutt ioger6sen. A
F6v5ros Torv6nysz6k joger6s ft6tet6ben a GVH hatSrozatSt - v5ltoztat5s n6tk0t - hat5lyban
fenntartotta. A F6vSrosi Tdrv6nysz6k it6tete mivet fettebbez6ssel nem tdmadhat6 meg, a
potgdri perrendtart6sr6t sz6t6 1952. 6vi lll. t6rv6ny (a tov5bbiakban: Pp.) 228. S-a atapj5n
kihirdet6s6vel joger6re emelkedett, azok a hat6rid6k azonban, amelyeket a hatdrozat joger6re emelked6s6t6l kell sz6mitani, a hat6rozatnak a f6ttet tort6nt k6zt6s6vet kezd6dnek,
melynek d5tuma 2016. 5pritis 7. napja volt.

A

-.

A K6relmez6 v6lem6nye szerint a F6v5rosi Torv6nysz6k loger6s it6tete ut6n a K6relmezo
2016. Spritis 7-i hatSltyal a Kbt. 62. S (1) bekezd6s6nek n) pontban megfogalmazott kiz5r6
ok hatSlya al6 kerUtt,6s ett6t a napt6l kezd6en kozbeszerz6si etl6r5sokban nem tehet aj5ntattev6, 16szv6telre jetentkez6, alv5ttatkoz6 6s nem vehet 16szt alkalmass6g igazolSs5ban.
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K6relmez6 a k6relm6ben el6adottak al,api6n a Hat6s6got a megbizhat6sdga megSltapit6sSra k6rte.
K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyitSs6raazalilbbi iratokat csatolta k6relm6hez:
1.

0gyv6di meg hatatmaz6s,

2.

GVH hat6rozat,

?

fetugyeleti birs5g megfizet6s6t bizonyit6 banki igazot5s,
kereset visszavondsa,
Ugyf6lpanaszok kezet6s616l sz6t6
szSm U rjgyviteti utasit6s,
int6zked6si terv,
munkaviszony megszrlntet6s616t sz6l6 megdtlapodds,
kottektiv szerz6d6s kivonata,
munkSttat6i utasitSs
munkakori leir5s,
Versenykorl5toz6 magatart6s tilalm616t sz6t6
sz5m0 utasit6s.
tov6bbk6pz6s tananyaga, vizsgak6rd6sek,
kdzbeszerz6si ko rtev6 I
L5z5r J5nos Minisztereln6ks6get vezet6 miniszter Banksz6vets6g r6sz6re irt tevele

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
L2.

13.

t4.

A Hat6s6g el6sz6r azt vizsg6tta, hogy a k6relem az affa jogosultt6l sz5rmazik-e.
A Kbt. 188. S [1) bekezd6se ets6 fordulata szerint b6rmely gazdasdgi szerept6, akivel szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontj5ban emtitett kiz6r6 ok kiv6tet6vel b6rmety egy6b ki-

z616 ok fennStt, k6relmet nyfjthat be a Hat6sdghoz annak meg6ttapft6sa 6rdek6ben, hogy
az Sltata hozott int6zked6sekakizilr6 ok fenn6lt5sa ellen6re ket16k6ppen igazotjdk megbiz-

hat6sdg5t.

I

A GVH 2013. november 19-6n t .tt,
0gyszSmri hatdrozat6val a K6retme z6t birs5ggat s0jtotta. Az indokol5s szerint a GVH azt 5ltapitotta meg, hogy a K6relmez6 6s a tobbi
birs5gott bank 2011. szeptember 15.6s 2012 januir 30. kdzott egys6ges, komplex, fotyamatos iogs6rt6st val6sitottak meg az6ltal, hogy a hitetkiv5tt6 hitetek nyOltdsdnak kort5toz6sa r6v6n a f ix 6rfolyam0 v6gtorleszt6sek csokkent6se 6rdek6ben osszehangolt5k strat6gi6iukat, melynek keret6ben tizleti titoknak min6s0t6 inform5ci6kat osztottak meg egym6ssat.
A Kbt. 62. S [1) bekezd6s6nek n) pontla szerint a kozbeszerz6si elj5r6sban nem tehet aj6n-

lattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.5-a szerinti h6rom 6vn6t nem r6gebben meghozott
joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfetUgyeteti hatSrozatSban, vagy a versenyfehjgyeteti hatdrozat bir6s6gi fetUtvizsg6tata eset6n a bir6sdg loger6s 6s v6grehajthat6 hat5rozatilban
megdtlapitott 6s birs5ggat s0jtott logszabdlys6rt6st kovetett el.

-

A Kbt. 188. S (4) bekezd6se szerint, ha a k6relmet a Hat6sdg - vagy bir6sSgi fetulvizsg6lata
eset6n a bir6sdg - hal{rozat{ban etutasitja, az adott kiz6r6 ok alatt 6tl6 gazdas6gi szerepl6
akkor ny0lthat be ism6telten k6relmet az (1) bekezd6s szerint az azonos okb6lfenn5[6 kiz616 okkat kapcsolatban, ha megbizhat6s6g6t az el6z6 k6retm6nek elutasitSs5t kovet6 in-

t6zked6sseI kivdnja bizonyitani.
K6relmez6 a - Hat6s5g 51ta12016. m5rcius 25-6nk6zhez vett - Kbt. 188. S-a szerintiontiszt6z6si k6retmet teriesztett et6 megbizhat6sdg5nak igazol6sdra.
A K6relmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfelet6en a Kbt. 188. 5 (2) bekezO6s a), 6s b)
ponti6t, ez6rt k6relmez6ta Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n 2016. m5rcius 306n kett level6ben hiSnyp6tl6sra hivta fetot munkanapos hatSrid6vel. A Hat6sSg a K6retmez6
hi5nyp6tt5s6t 2016. Spritis 14-6n Stvette, azonban a K6relmez6 nyilatkozat6ban nem tett
eleget marad6ktalanul a felhiv6sban irtaknak, igy nem tudta megfelet6en igazolni bizonyit6kokkal, hogy a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6nek a) 6s b) pontjdban fogtatt felt6teteknek eteget
tett, ez6rt a Hat6s6g a k6relmet 2016. m5lus 3-5n kett hatdrozatdban elutasitotta.
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A K6retmez6 a Hat6s5ghoz2016. november I4-6n a Kbt. 188. S (4) beke.zd6se alapj5n 0iabb

ontiszt5z5si k6relmet terjesztett e16 megbizhat6s6g5nak igazol6sdra. Ulabb k6retm6ben a
K6relmez6 Stt5spontja szerint olyan, az et6z6 k6relem elutasit6s6t kovet6en hozott int6zked6seket mutatott be, amelyek bizonyitj6k megbizhat6s5g5t.
A fentiek alapjdn meg5ttapit5st nyert, hogy a k6retem azarca jogosuttt6t sz5rmazik. A K6relmez6 el6adta, hogy azok a hatdrid6k, ametyeket a hat6rozat loger6re emetked6s6t6l kell

szSmitani, a hat6rozatnak a f6ttet t6rt6nt kozt6s6t6t kezd6dnek, ebb6t kifoly6lag v6tem6nyrjk szerint a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kiz6r6 ok 2016. 6pritis 7-6n 6llt be,
azonban a Hat6sSg SltSspontja szerint a joger6re emetked6s a kihirdet6ssel megtort6nt a
Pp. ?28. S-a atapjSn, igy a kiz{r6 ok bekovetkezt6nek id6pontja 2016. febru6r 24, fiiggettenril att6t, hogy az rjgyhoz kapcsot6d6 hat5rid6ket mikort6t kelt szdmolni.
A Hat6s6g ezt k6vet6en azt vizsg6lta, hogy a k6relem megfetel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben f ogtaltaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata alapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egy0tt kett beny0jtani a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se atapl5n a kiz6r6 ok hat6tya atd tartoz6 gazdasdgi szerepl6

a

megbizhat6s 6g6nak bizonyit5sa 6rdek6ben koteles gazotn i, hogy
a) a b0ncsetekm6nnyet, k6tetess6gszeg6sset vagy egy6b jogs6rt6sseI okozott k5rt - a
k6rosutt 5ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hat5rid6vet kOtetezetts6get v5ltalt;
b) az ittet6kes hat6s5gokkal aktivan egyOttm0kodve 5tfog6an tiszt6zta az rjgy t6ny5ll5s5t 6s korrjlm6nyeit; 6s
otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5bbi b0ncsetekm6ny, kdteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.
i

c)

A Hat6s5g a k6relem atapj6n 6rdemben etbir5lta, hogy a K6retmez6 Sltat megtett int6zked6sek megfetel6ek-e megbizhat6s6ga igazot6s6 hoz.
K6retmez6nek a Kbt. 188. S [2] bekezd6s al oonti6val osszef0gg6sben tett kdtetezetts6gv5tlal6sa az alSbbiak szerint atkalmas K6relmez6 megbizhat6s6gdnak meg5ttapitdsSra.

A K6relmez6 el6adta, hogy nincs tudom6sa az ugyben kezdem6nyezett bir6s5gi eti6rdsr6l
6s 6rtelemszer0en aztlez6r6 hat5rozaf6[ sem.
Tov6bbd a K6relmez6 et6adta, hogy a k6retemhez metl6kletk6nt csatolt
k kezel6se cim0 utasit6st [a tov6bbiakban: Utasit5s] ki

laltaknak megfelel6en kezeli a
Az Utasft6s alapjSn
alaput6 panaszokat kiemett panaszk6nt kett a panaszkezell rendszerben (egy
sz5mit6g6pes nyitv5ntart5si rendszer, amely a bevitt panaszokat rogziti 6s nyilvSntartia, a
rendszerben nyomon kdvethet6ek a panasz kezet6s6nek l6p6sei eg6szen a v5laszad6ssal
A K6relmez6 az Utasit5sban

bez516tag) 169ziteni 6s kezelni, az Utasit6sban fogtatt at6bbi elt616 rendelkez6sek atapi5n.

eset6n 15 nap.
[etbir6t6si) hat6rid6 30 nap hetyett
Az Utasit6s szerint a panasz kezet6s6be a kiemelt panasz r.igyint6z6j6neR a hozz66rkez6st
kovetoen azonnal kotetez6 bevonnia a LakossSgi jogi csoportot is a n6gy szem elve ment6n.
ets6sorban e-mail
A 15 napos hat6rid6 megtart5sa 6rdek6ben
vagy szem6lyesen ketl egyeztetni. A panasz
tlti5n (fra e-mail cimet megadott), tetefonon,"-et6terleszt6l6vel
A v5taszad6si
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be6rkez6sekor (vizsg5lati szakasz) soron kivul meg kett vizsgStni, hogy a k6retem az affa
logosuttt6t sz5rmazik-e, i[letve, ha a panaszos k6pvise16 6tj6n l6r et, a meghatalmaz5s megfetel-e a iogszab5tyban fogtattaknak. Amennyiben a meghatalmazls hiinyzik vagy formai
hibdban szenved, akkor a Bank - amellett, hogy postai lev6lben is 6rtesiti a panaszost a p6totand6 hiSnyoss5gokr6t - rovid 0ton is (e-maitben, telefonon) egyeztet a panaszossal. A
panasszaI kapcsolatban felmerult egy6b hi5nyp6tt6s eset6n is ezt az etjdrSst ketl kdvetni.
Az Utasit5s atapiSn a K6retmez6

k6teles.

aL6ro

annak k6zhezv6tel6t kovet6 8 napon bel0l

panaszos

-

tten

szemben az 6ltal5nos eti5r6si szab5tvokkat

-

a

.AK6relmez6a

saiSt szervezet6n behll ezt a k6tfok0 elbir5t5si f6rumot biztositia annak 6rdek6ben, hogy a
fenti jogs6rt6sek esetteges k6rosultjai min6t egyszer0bben juthassanak kdrt6rit6shez.
A K6relmez6 tov5bb5 et6adta, hogy a

szem6l

I

sor5n a
Az Utasit5s

tdrekedni kell a kdro-

sulttal va[6 egyezs6gk6t6sre, hogy etkerrithet6 tegyen a bir6s5gi i96ny6rv6nyesit6s,
-fethivni

6s

a

potenci5lis k6rosult min6t egyszer0bben kompenz6ci6hoz luthasson.

A Hat6sdg megdllopitotto, hogy o Kdrelmezd meghatdrozott hotdrid1vel kotelezettsdget vdllalt a jogsdrtdssel okozott kdr megtdritdsdre.

[2] bekezdds bl pontjdval kopcsototbon el6adott, azigy t6nydlt6sSnak 6s korulm6nyeinek tiszt6zds5ra tett int6zked6sei az atdbbiak szerint atkatmasak K6-

Kdrelmez6 o Kbt. 188.9
re I m

ez6

m e g biz

hat6s 6g6tnak

m e g6 lta p

it5s6 ra.

A K6retmez6 et6adta, hogy a GVH versenyfelOgyeteti etj6r6sdt a Tpvt. X. 6s Xl. fejezete szab6lyozza. Ebben az etjdr6sban a K6relmez6 a jogszab6ty rendelkez6seinek 6s abb6t fakad6
kdtelezetts6geinek eleget t6ve aktivan kozrem0kodott. Nem vitatta a K6relmez6 az elma-

rasztal6 hatdrozatban meghatSrozott cselekm6nyek elkdvet6s6t, azaz azt, hogy mindk6t
alkalommal reszt vett a kifog6s t6rgyfvd tett megbesz6l6seken. A K6relmez6 szerint ezt
igazolia a GVH hatSrozal t?l. 6s L22. pontlaiban fogtatt t6bl6zatok els6 atpontja, amelyben
hivatkozSs t6rt6nik a K6relmez6 ugyf6lnyitatkozatainak (I
e.I.)
bizonyit6kk6nt va[6 felhaszn6t6s6ra, amelyben a K6relmez6 meger6siti, 6s nyitatkozik a kifog6solt egyeztet6seken va16 r6szv6tet6r6l, tev6tegesen segftve ezzel, a GVH t6ny6ll5s feltSrdsi munk5j5t. A K6relmez6 nem tagadta a terh6re r6tt magatart5s megt6rt6nt6t, azt kifejezetten elismerte.
TovSbb5 a K6relmez6 el6adta, hogy az etidrSs keret6n belUla K6relmez6 munkatdrsaia bi-

zonyit5si folyamatokban t6mogat6an r6szt vettek. A kifog5s t6rgy6v6 tett cselekm6nnyet
kapcsolatosan semmilyen, a hat6s5g Sttalvitatott, vagy a munkSjSt etnehezit6 el6ad5st nem
tettek. A K6retmez6 vezet6je utasitotta dolgoz6it, hogy a vizsg6tati etj6r5s alatt munkakori
kotetezetts6geiket hStt6rbe szoritva Sttjanak rendelkez6sre. Ennek megfete[6en a K6relmez6 munkatdrsai az etlSr6si hatdrid6knek eteget tettek, fethiv5sra nyilatkozataikat megtett6k. A K6relmez6 el6ad6sa szerint megtett minden szrjks6ges int6zked6st annak 6rdek6ben, hogy a vizsg5latot id6ben [e lehessen z{rni. A K6relmez6 megjegyezte, hogy a Tpvt.
64/8. S-5nak (1) bekezd6se szerint ,,az igy't61, jogs6rt6st beismer6 nyilatkozatot nem koteles tenni, azonban az egy6b, 16 n6zve terhe16 bizonyit6k rendelkez6sre bocs5t5s5t, adatok,
iratok szo196ltat5s6t nem tagadhatja meg". Enn6t fogva a K6retmez6 v6tem6nye szerint az a
t6ny, hogy 6 6tt a jogszabdtyban fogtatt jogositv6nySvat 6s nem ismerte e[ a logs6rt6st,
6sszhangban a jogszabdly fent bemutatott rendetkez6s6veI nem tekinthet6 az egyOttm0kod6s megtagadds6nak.

A K6relmez6 v6lem6nye szerint bizonyitla a K6retmez6nek a GVH etj6r5s sor5n tort6n6
egyuttm0kdd6 magatartAs6t az a t6ny is, hogy vele szemben az etl6r5s sor6n nem kerutt sor
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a Tpvt. 61. S-a 6s a kozigazgat6si hat6s6gi etj6r6s 6s szo196ttat5s 6ttat6nos szab5tyairol
sz6t6 2004. 6vi CXL. torv6ny 61. S-a szerinti elj6rdsi birs6g kiszabdsdra.
TovSbbd

a K6relmez6 el6adta, hogy az egyrittm0kod6s0ket bizonyitja az a tlny is, hogy a
mint 2 6v alatt lezdrta az etj5rds5t. Ezzel szembe

GVH szokatlan gyorsas6gqal, kevesebb,

5ltitottap6ldak6-nt"f.sz5mrjkarte1teti5r5st'aho120086s2014k6zotttobb'mint
6 6vig

tartott a GVH etjdrdsa.

A K6retmez6 tov5bb5 et6adta, hogy az egyOttm0kod6s6t - osszhangban a Tdrv6nysz6k T236/01.,1-239/01.,I-244/0t. I-246/01, T-251/0t, 6s I-252/0L egyesitett ugyek (Tokai
Varbon Co. Ltd. 6s m6sok kontra Bizotts5g [2004] ECR ll-1181. 409. pont)sor5n kifejtett etvi
6tt6spontjdval - azzal kiv5nja tovSbbS al6tdmasztani, hogy a GVH vizsg5lat sor5n otyan k6rd6sekre is v6laszolt K6relmez6, amelyekre Tpvt. atapi6n - mivel az 0gyf6tversenyfel0gyeleti
etl6rds sor5n jogs6rt6st beismer6 nyitatkozatot nem k6tetes tenni - nem lett volna k6teles.
A GVH hat5rozai 121. 6s 123. pontiiiban tat6that6 tilbl,ilzar 6rtelm6ben a K6relmez6I
6r I
sz6m0 tlgyf6lnyitatkozataival elismerte a r6szv6tet6t a vizsg6I
tattat 6rintett tal5lkoz6n (retail risk reggetik). Erre a jogszab6ly alapi{n nem lett volna kdtetes, m6gis segitette a hat6sSg t6nydttSs fettdr5si munk6j6t, amelyet a hivatkozott uni6s
esetiog atapl6n a karteltiogban szokSsosan elvSrt m6rt6k0t meghalad6 egyOttm0k6d6sk6nt
kett 6rt6ketni.
A Hot6sdg dlldspontjo szerint megdllopithot6, hogy Kdrelmezd oz illetdkes hot6sdgokkal aktfvon egy|ttmAkddve 6tfog6on tisztdzto oz hgy tdnydlldsdt ds korAhdnyeit.

Kdrelmez6 a Kbt. 188. 6 [2] bekezddsdnek cl pontjdvol kopcsolotbon el6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyi int6zked6sei az at6bbiak szerint alkatmasak K6relmez6 megbizhat6sSg5nak me95ttapit5s6ra.
A K6relmez6 el6adta, hogy a 2011-ben tan0sitott - ut6bb a GVH SttatjogszerOttennek it6lt
magatart6sa 6ta - joger6sen nem marasztalt5k el a Tpvt. 11. S-5nak vagy az EUMSz. 101.
cikk6nek megs6rt6se miatt.
Szem6lyzeti int6zked6sek

A K6retmez6 a szem6lyzeti int6zked6sek keret6ben els6sorban a GVH 5ttat meg6ltapftott
logs6rt6sben r6sztvev6 szem6lyek szem6tyes fetet6ss6g6t vizsg6lta meg. Ennek keret6ben
vizsg5lata k6t szempontra f6kusz5lt. Egyr6szt a munka torv6nykonyv6r6l sz6t6 2012. 6vi l.
t6rv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) rendetkez6seit figyetembe v6ve b0ntet6 int6zked6seket hozott
a speciSlis prevenci6 jegy6ben. M6sr6szt megel6z6 int6zked6seket hozott annak 6rdek6ben, hogy hasont6 cselekm6nyek ne fordulhassanak et, 6s ez5ltal a megbfzhat6sSgdt megfelel6en igazolni tudja. Vizsg6lata alaplSn a kifogdsolt jogs6rt6sben k6t szem6ly vett r6szt,
vezcrore culo. uKluue' Jr. lr.rur.raKrK Kozur
u
(a
t6[ nem dotgozik a K6relmez6n6l
K6retmez6 mett6ktetk6nt csatolta a munkaviszony megsz0ntet6s616l sz6t6 megdltapod6st).

I,

vezet6le volt, ielenakia logs6rt6 magatart5s alatt a
leg is a K6relmez6 bank 6llom5ny5ban dotgozik. Ugyanakkor figyelemmel a jogs6rt6sben
vat6 csek6ly fok0 r6szv6tel6re, a Riz6r6 ok bek6vetkezte ut6n r6szben megvSltozott a mun- erre figyelemmet tev6kenys6g616t ezt k6vet6en folyamatos ielent6st6teti k6kakdre, itletve
telezetts6ggeltartozik a kozvetlen felettes/szakmai irdnyit6 fe16. A K6relmez6 a munkav6lla[6 munkaviszonydnak megszrintet6s6t nem l6tta indokottnak. A kottektiv szerz6d6s vonatkoz6 rendelkez6sei atapj6n (a K6retmez6 mett6kletk6nt csatotta a kottektiv szerz6d6s vonatkoz6 r6szeit) a K6relmez6nek nem volt lehet6s6ge ir5sbeti figyelmeztet6s kiad6sSra.
Ugyanakkor a K6retmez6 a me116ktetk6nt csatott munk5ttat6i utasit5st kozdlte az 6rintett
munkavS[atova[, kiemelt figyetmet fordltva arra, hogy hason16 cselekm6ny a vonatkozdsukban ism6tetten ne fordulhasson el6, egyszersmind ezzel el6segitve a K6relmez6 jogszer0
m0kdd6s6nek biztosit6s5t, igazolva a megbizhat6s6g6t. A munkdttat6i utasitSs r6gziti to-
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K6retmez6 bankon kivuli egyeztet6sek eset6n csup6n et6zetes szakmai

egyeztet6st kovet6en 6s ut6lagos besz5mol6si kotelezetts6g mettett i6rhat et.
Technikai int6zked6sek

A K6retmez6 el6adta, hogy melt6ktetk6nt csatolt int6zked6si terv0k k6t c6lt szotg5l. Egyr6szt a Tpvt. 11. S-5ban fogtatt jogs6rt6sek meget6z6s6re irSnyut, m6sr6szt Sltat5ban is c6lozza a k6zbeszerz6si etj5rSsok szab5lyszerUs6g6nek biztositSsSt. Mindk6t vonatkoz6sban
kritonds figyetmet szenteI az lzleti titok v6detm6nek er6sit6s6re, iltet6ktelenek 5ltati megszerz6s6nek megakad6lyozds6ra. A fenti c6lok et6r6se 6rdek6ben ets6 t6p6sk6nt a iogs6rt6shez vezell kock5zati t6nyeket azonositotta a K6retmez6 , azaz delini5tta, hogy melyek a
tilalmazott magatartdsok.
Tov5bbd a K6relmez6 el6adta, hogy a fentiek szerint ezt k6vet6en int6zked6si tervet foga-

dott e[ a K6relmez6 annak 6rdek6ben, hogy ityen esem6nyek nem kivdnatos felmertil6s6t
tehet6s6g szerint megelozze, nem vSrt fetmerrit6sUk eset6n pedig a K6relmez6 bank mfik6d6se min6l et6bb, k6sleked6s n6tktitjogszabSlyszer0 legyen, ittet6teg ityen esetekben a tovdbbi esetteges k5rokoz6st megel6zze. Ennek 6rdek6ben a Tpvt. 11. S-5hoz 6s az EUMSz.
101. cikk6ben szab5tyozott jogs6rt6sekhez kapcsot6d6 t6ny5tl6sok ellen6rz6se, azok megfeladata.
Szervezeti int6zked6sek

A K6relmez6 el6adta, hogy szervezeti int6zked6sek keret6ben a legfontosabb kiemetend6
t6nyez6 a K6relmez6 megbizhat6s5g6nak igazolSsa kapcs6n, hogy a K6retmez6 2016. okt6ber 24. napjdvat m6dosftotta a versenykorl6toz6 magatart6s titalm5r6l sz6t6 utasft6st (a
tov5bbiakban: Versenyjogi Utasitds). A Versenyjogi Utasit5s c6tla, hogy a hat5lyos versenylogi szab5lyokat szem el6tt tartva biztositsa a versenylogi megfelel6st 6s a versenytudatos
magatartSst. Kiemelt c6lja a szabStyzatnak tov6bb5, hogy egyetten munkavStlat6 vagy k6pvise[6 se vegyen r6szt olyan egyr]ttm0k6d6sben, amely a versenykortStoz6 meg6ttapod6s
tilalm5nak megs6rt6s6t jelentheti. A Versenyjogi UtasitSs tov5bbd szab6lyozza a kozbeszerz6sre vonatkoz6 megdltapodSsok sor6n k6vetend6 magatart6st, valamint azt, hogy a
K6relmez6 munkavdltal6ia Tpvt. 11. S-5nak 6s az EUMSz, 101. cikke szerintiversenykorl5toz6 meg5tlapoddsok elkenit6se 6rdek6ben mely szempontok figyelembev6tet6vet kotetesek etjSrni. A K6retmez6 a fenti utasitSst a bekovetkez6 iogszab6lyi vdttoz6sok 6s a megszerzett tapasztalatai alaplSn folyamatosan felutvizsg5tia. Az utasitds legut6bbi m6dositSsa
2016. okt6ber 24. napi{n t6pett hatdtyba. A Versenyjogi Utasft5s tdbbek kdzott szabdlyozza
a versenyt6rsakkal va16 kapcsolat, egyUttmrikdd6s form5it. A versenytSrsakkal va16 egyeztet6sek eset6ben p6td6ut a Versenyjogi utasit6s meghatSrozza, hogy mety k6rd6sekben kri16nosen tilos az inform5ci6csere, az inform6ci6 megosztSsa vagy a megdttapod5s a form6lis vagy inform5lis egyeztet6sek sor5n. Tov6bb5 az egyeztetesek el6tt et6irja, hogy
jogi szempontb6t aqg6lyosnak tekinthet6 napirendi t6m5k eset6n kett6 id6ben, ir6sban
nem tel
6s fel kell venni a kapcsolatot a Versenyjogi fetet6ssela jelen k6relemhez mett6kletk6nt csatolt Utasit6sban foglaltaknak megf elel6en.

Tov5bb5aK6retmez6el6adta,hogyafentiekent0t.
betrit a banki versenyjogi fetel6st ;e
.gI
et6z6s66rt, monitorozdsS6rt fetel6s szem6lynek. Feladatai koz6 tartozik k0lonosen a iog-

szabdlyoknak (igy kUtdnosen a versenyjogi szab5tyoknak) 6s a banki bets6 szab6lyzatoknak
megfete16 eljSr6s biztosit6sa. Az et6bb emlitett szem6ly negyed6vente kdteles besz5molni
kozvetlen felettes6nek a K6relmez6 miikod6se sor6n tapasztathat6 versenyjogi kock6za-

tok16l.
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K6relmez6 et6adta, hogy annak 6rdek6ben, hogy minden felet6s int6zked6sre jogosutt dolgoz6ia tiszt6ban legyen a Tpvt. 11. S-5ban, illetve az EUMSz. 101. cikk6ben titalmazott jogs6rt6s tipusokkal, illetve az uzleti titok v6detm6nek szUks6gess6g6vet 6s m6djdval, a K6relmez6 2017. ianu6r 15-ig etindit egy kdtelez6 e-learning oktatdst (mett6kletk6nt csatolta
a K6rqJmez6). A versenyjogi tananyag 6s a tesztk6rd6sek, melynek kidotgozSs6ban a !
r6szt a K6retmez6 e-tearning rendszer6ben tesznek et6rhet6ek. A K6relmez6 v6tlatla tov5bb5, hogy a versenylogilag kockdzatos teruletk6nt meghat6rozott egys6gei r6sz6re 2017. ianu6r 1S-ig szem6lyre szabott versenyjogi tr6ningeket
szervez.
A K6relmez6 tov5bb5 a kozbeszerz6si eljSr5sokban tdrt6n6 szab6lyszer0 r6szv6tel biztosi-

tSsa 6rdek6ben metl6ktetk6nt csatolta a 2016. okt6ber 24. napiln kortev6t form6j6ban
megkrjtdott t6i6koztat6t. A t6j6koztat6 tobbek k6zdtt meghat5rozza a k6zbeszerz6si eli5r6sok sorSn kovetend6 szab5lyokat, a Tpvt. 11. S-a szerinti versenykorl5toz6 meg6tlapod6sok
elkerul6se 6rdek6ben k6vetend6 magatart6st.

-veti
A Kbt. 62.

S (1) bet<ezO6s n) pontia szerint az etj5r5sban nem lehet aj5ntattev6, r6szv6telre

yetentkez6, atv5tlatkoz6, 6s nem vehet r6szt atkatmass6g igazotdsdban olyan gazdasdgi szerepl6, aki a Tpvt. 11. S-a, vagy az EUMSz. 101. cikke szerinti - h5rom 6vn6l nem r6gebben

meghozott - loger6s 6s v6grehalthat6 versenyfel0gyeteti hat6rozatban vagy a versenyfet0gyeteti hat6rozat bir6siigi fetulvizsg5tata eset6n a bir6s5g loger6s 6s v6grehajthat6 hat6rozat6ban meg6tlapitott 6s birs5ggat s0jtott jogszab5tys6rt6st kdvetett et; vagy ha az aj6nlattev6 ilyen jogszab5tys6rt6s6t m5s versenyhat6sSg vagy bir6s6g - h5rom 6vn6[ nem 16gebben - joger6sen me96ttapitotta 6s egy0ttat birs5got szabott ki.
A Kbt. 64. S (1) bekezd6se szerint teh6t a kizSro ok fenn6ttSsa eset6n van lehet6s6ge az ott
fetsorott gazdas5giszerept6knek az ontisztSz6sra. Jelen esetbenakiz6r6 ok a Kbt. 62. S (1)

bekezd6s n) pontja atapjdn 2016. febru6r 24-t6I5tlfenn, ez6,rlaz azt mege[6z6en tett int6zked6sek annyiban vizsg5that6k, amennyiben a K6relmezo bizonyitani tudja, hogy a ko16bban megtett int6zked6sek a lov6ben is kelt6k6ppen biztositani k6pesek a tovSbbi jogs6rt6sek mege16z6s6t.

A K6relmez6 a fentiek igazotds5n t0l igazotta, hogy a kiz6r6 ok bedttta ut6n, vagyis 2016.
februdr 24-6t kovet6en olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6seket hozott, ametyek atkalmasak a tovdbbi b0ncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, itletve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

I Q) bekezdds c)
pontjo szerinti intdzkeddsei megfelelilek a megbizhot6sdgo igazoldsdro. A Hot6sdg e korben

A Hot1sdg o fentiek olopjdn megdllopftotto, hogy Kdrelmezflnek a Kbt. 188.

figyelembe vette ozt is, hogy Kdrelmez1 mdr a hotdrozotok meghozotaldt megel1zden elkezdte o szlksdges intdzkeddsek megtdtel1t.

Osszegezve a fentieket, meg5ttapithat6, hogy K6retmez6nek a Kbt. f88. S (Z) Uetezd6s a)-cf pontiai szerinti int6zked6sei Kbt.62. S (1) bekezd6s n) pontia szerinti kiz5-

Budapest, 2016. november 28.
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