
lktat6sz6m:

A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tov5bbiakban: Hat6s6g) a Kbt. 1BB. S (4) bekezd6se alapj5n
meghozta azal,6bbi

HATAROZATOT:

Az ERSTE BANK HUNGARY zrr. (ttgg guoapest, N6pfrird6 u. 24-?6., a tov5bbiakban: k6_
relmez6) Sttal a k6zbeszerz6sekr6l sz6t6 2015.6vi CXLlll. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.)
64. 5-a szerinti 6ntiszt5z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbiz-
hat6s6g5nak igazot5s5ra, erre tekintettel a k6relmez6 k6relm6nek a Kdzbeszerz6si
Hat6s5g hetyt ad.

Az 0gyben etl5rSsi kotts6g nem mer0lt fe[.

A hat5rozat k6zhezv6tel6t6t sz6mitott 15 napon bettjt a k6retmez6 a k6retm6t etutasit6 ha-
t6rozat bir6s6gi fehjtvizsg6lat6t k6rheti. A k6relmet a k6relmez6 sz6khetye (lakhetye) sze-
rint itlet6kes kozigazgatdsi 6s munkaOgyi bir6sdgnak cimezve, a Kozbeszerz6si Hat6s5gnSl
kell benyfjtani. T6rgyal5s tartSsdt a k6relmez6 a k6relm6ben k6rheti. A k6retemr6l a k6z-
igazgat5si 6s munkaugyi bir6sdg nemperes etj6rdsban, a k6relem beny6jt6s6t6t sz6mitott
hatvan napon bel0l hatSroz.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 2016. jrinius 21-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt6z6si k6relmet
terlesztett e16 megbfzhat6s5g6nak igazol6s6ra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Gazdas5gi Versenyhivatat (a tov6bbiakban: GVH) 2013. novem-
ber 19. napldn t .tt I sz6m0 hat6roiatdban (a tov6bbiakban: hatdrozat) meg6lla-
pitotta, hogy a k6relmez6 2011. szeptember 15. 6s 2012. ianudtr 30. napja kozott a tisztes-
s6gtelen piaci magatartSs 6s a versenykort6toz6s titatm6r6lsz6t6 1996. 6vi LVll. torv6ny (a
tovdbbiakban: Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s b) pontj6nak megs6rt6s6vel a Tpvt. 11. S (1) bekez-
d6s6ben foglatt tilatomba tltkoz6en, valamint azEuropai Uni6 m6kod6s6161 sz6t6 szerz6d6s
(a tov6bbiakban: EUMSz.) tot. cikk (1) bekezd6s b) pontjdnak megs6rt6s6vel az EUMSz.
101. cikk (1) bekezd6s6ben fogtatt tilalomba utkoz6en jogs6rt6st vat6sitotr meg az5ttat,
hogy a hitelkivdlt6 hitelek nyfjt6sSnak korl6toz5sa r6v6n a fix Srfolyam0v6gt6rteszt6sek
csdkkent6se 6rdek6ben tovdbbi, a hatdrozatban 6rintett hitetint6zetekkel osszehangolta
strat6gi6j5t, amelynek keret6ben az 6rintett hitetint6zetek rizleti titoknak min6sut6 infor-
mdci6kat is megosztottak egym6ssat. Fentiekre tekintettet a GVH a k6retmez6re verseny-
fet0gyeteti bfrs5got szabott ki.
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A k6retmez6 a hat5rozatban 6rintett hitetint6zetekket egyUttesen kezdem6nyezte a hatSro-
zat bir6s6gi fet0tvizsgdtatSt, amelynek keret6ben - jogs6rt6s hiSny5ban - k6rte a hatSrozat
hatdlyon kfv0thetyez6s6t, de tegat5bb a kiszabott birs6g met16z6s6t, illetve m6rs6k16s6t.

Az els6fok0 bir6s6g a keresetet elutasitotta. A bank a tdbbi alperesseI egyuttesen fetlebbe-
z6st ny0jtott be, 6s k6rte az els6 fokO it6tetnek a kereseti k6relemben fogtaltaknak megfe-
tet6 megvSltoztat6s5t, ittetve hat6tyon kivul helyezes6t.

A F6vdrosi
rozat6ban
vShagyta.

T6rv6nysz6k sz6m0, 2016. febru5r 24. napi|n kett hat6-
meg5llapitotta, hogy a feltebbez6s nem alapos, az els6 fok0 bfr6s6gi it6tet6t i6-

B5r a k6retmez6 az it6let elten fetrjtvizsg5tati k6retmet adott be, amelynek etbir5tSsa fotya-
matban van, a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontia 6rtetm6ben kizdr6 ok hat5lya alatt 5lt, tekin-
tetteI a F6v5rosi Torv6nysz6knek a versenyfe[jgyeteti hatdrozatot i6v6hagy6 joger6s 6s

v6grehajthat6 m5sodfoktl it6tet6ben meg5ltapitott, 6s kor6ban a GVH 5ttat a k6relmez6re
r6tt birsSgra.

A Hat6s6g et6szor azt vizsg6tta, hogy a k6retem azarra iogosuttt6t szSrmazik-e.

A Kbt. 1BB. S (1) bekezd6se ets6 fordutata szerint b5rmety gazdasSgi szerepl6, akivel szem-
ben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontiSban emtitett kiz6r6 ok kiv6tel6vetbSrmely egy6b ki-
z616 ok fenn6ll, k6relmet ny0lthat be a Hat6s6ghoz annak meg5tlapit6sa 6rdek6ben, hogy

az6ltala hozott int6zked6sekakiz6r6 ok fennSltdsa ellen6re ket16k6ppen igazolj6k megbiz-
hat6s5g5t.

A GVH 2013. november 19-6n Hrtt,I tjgyszdm0 hat5rozat5vat a k6retmez6t bir-
s5ggat s0itotta. Az indokt6s szerint a GVH azt 6ltapitotta meg, hogy a k6relmez6 6s a tdbbi

birs5golt bank 2011. szeptember 15.6s 2012ianuilr 30. koz6tt egys6ges, komplex, folya-
matos logs6rt6st vat6sitottak meg az6ltat, hogy a hitetkiv6tt6 hitetek ny0it5sdnak korlStozS-

sa r6v6n a fix Srfolyam0 v6gtdrleszt6sek csokkent6se 6rdek6ben osszehangoltSk
start6giSlukat, melynek keret6ben uzteti titoknak min6srit6 informSci6kat osztottak meg

egymdssal.

A t{bt. 62.S(1) bekezd6s6nek n) pontia szerint a kdzbeszerz6si elj5rdsban nem lehet aj6n-

tattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.S-a szerinti hdrom 6vn6[ nem r6gebben meghozott

- joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfetugyeleti hat6rozat6ban, vagy a versenyfeltigyeleti ha-

t6rozat bir6s6gi fetrjtvizsgdtata eset6n a bir6s5g loger6s 6s v6grehaithat6 hat5rozat1ban
meg5ttapitott 6s birs6ggat stitott logszabStys6rt6st kovetett el.

A fentiek atapl5n meg6ltapit5st nyert, hogy a k6retem az arra iogosuttt6t szlrmazik, mivel a

kizdrr6 ok a Pp. 228.S-a alapi5n, az it6let loger6re emelked6s6vet 2016. februdr 24. napiSn

be6ttt.

A Hat6s6g ezt kovet6en azt vizsg6tta, hogy a k6retem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) be-

kezd6s6ben f ogtattaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordutata atapj5n a megtett int6zked6sekke[ kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egyi.itt kelt beny0jtani a Kozbeszerz6si Hat6s5g 16sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se ataplSn a kizitr6 ok hat5tya at5 tartoz6 gazdas5gi szerep16 a

m e g bizhat6s 6g6nak bizonyit5sa 6rde k6 be n kote les i gazotn i, hogy

a) a bfincsetekm6nnyet, kdtetess6gszeg6sset vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k6rt - a
k5rosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatSrozott hat6r-
id6vel kotetezetts6get v5ttatt;

bl az ittet6kes hat6s5gokkat aktivan egyuttm0kodve Stfog6an tiszt5zta az igy t6nydt-

l5s5t 6s korritm6nyeit; 6s
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c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amety alkatmas a tov5b-
bi b0ncsetekm6ny, k6teless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hat6sdg a k6relem ataplSn 6rdemben etbir6lta, hogy a k6relmez6 5ltal megtett int6zked6-
sek 6s azok a[5t5maszt6sdra csatolt bizonyit6kok megfelet6ek-e megbizhat6s5ga igazol6-
s5hoz.

Kdrelmez1 a Kbt. 188. I [2] bekezdds ol pontjo vonotkozdsdbon igazolta, hogy otyan int6zke-
d6seket, illetve meghatSrozott hat6rid6vel otyan kotetezetts6gvdtlal5sokat tett, melyek a1-
kalmasak a Kbt. 188. S (2) Oet<ezO6s a) pontj5ban et6irt felt6tetek igazotds5ra. A meghozott
int6zked6sek kdzott 6rt6kelhet6ek a K6relmez6 6ltal bevezetett kritonbdz6 hitelkiv5tt6 ter-
m6kek, vatamint K6relmez6 kotelezetts6gvdtlat6sa, amety arra i16nyult, hoqy teqk6s6bb
2016. december 31.-ig otyan etjSr5srendet atakft ki, amely

szabdlvozza. E kdrben a K6relmez6 5ltal elismert eset6n a

I etiSr5s (6s a ilyen ir5ny0 dont6se)
hiSnydban is. Tov6bbiakban a k6relmez6 tdj6koztatta a Hat6sSgot,
6s azok metl6ktet6ben foglaltakat Uzleti titokk6nt kell kezelni a

s2616 2013. 6vi V. torv6ny (a tovSbbiakban: ptk.) 2:47.9-a atapl6n.

hogy a
Polg5ri

beadv5nyaikban
Torv6nyk6nyv16l

A Hot6sdg elfogodto kdrelmez1 nyilotkozotdt, illetve intdzkeddseit o Kbt. 188. S (2) bekezdds
o) pontjdbon fogloltok igazoldsdro.

Kdrelmez1 a Kbt. 188.5 [2) bekezdis bl pontjdval kopcsotatbon et6adott, azigy t6ny51t5s5-
nak 6s kdrrjtm6nyeinek tiszt5zSs6ra tett int6zked6sei az al,{bbiak szerint alkalmasak k6-
relmez6 megbizhat6s6g6nak meg5ltapft5s5hoz. Tov5bbiakban a k6relmez6 t6l6koztatta a

Hat6sSgot, hogy a beadv5nyaikban 6s azok mett6klet6ben fogtaltakat uzteti titokk6nt kett
kezelni a ptk.2:47. S-a atapj5n.

A k6relmez6 et6adta, hogy a versenyfelugyeleti etjdr6s sor5n a k6relmez6 mindv6gig el6se-
gitette a vizsg6latot azzal, hogy a vezet6 iogtanAcsosa felelt az Erste Bank 6s a GVH kozotti
kapcsolattart6s6rt, ez6ltal, megkonnyitve az eli6r6 biztosok fetadatainak tetlesit6s6t, mivet
b5rmely ugyben 6s k6rd6sben a vezet6 jogtan6csoshoz fordulhattak, aki halad6ktatanul in-
t6zkedett az iratoknak 6s informdci6knak a teljes kor0en a versenyhat6s5g 16sz6re t6rt6n6
rendelkez6sre bocs6t6sa i16nt.

Tov5bbd a k6relmez6 et6adta, hogy Stl6spontjuk szerint az Erste Bank egyUttmiikod6 maga-
tartSsa megfelet az Evr6pai Kozoss6gek Bir6sSga jog6rtelmez6s6nek is (tdsd I-23610L.
sz5m0 tjgy) amety a kdzigazgat6si etlSrds sor6n tan0sitott egy0ttm0k6d6s k6rd6seivel fog-
latkozik.

,,Az 6nv6d tilalmdt a hattgatdshoz val6 jog 6s a vSttatkozdsok versenyhat6s6gokkat vat6
egyuttm0kod6si kotetezetts6ge k6zotti feszutts6g m5trix5ban szemt6lve az egyik f6t ( a

versenyhat6sdg) r6sz6r61 logos ig6ny a jogs6rt6sek hat6kony felderithet6s6ge, a mdsik f6t
(v6ltatkoz6s) r6sz616t pedig az, hogy a hat6s5g tisztetetben tartsa a v5tlalkozds (int jogsze-

m6ty) atapvet6 ell5r6si jog5t. Az onv6d tilalm5nak elve - ennek a feszutts6gnek a kiegyenti-
tetts6g6re torekedve - az al6bbi f6bb krit6riumoknak val6 megfelet6st lelenti az uni6s gya-
korlatban:

csak tiszt5n t6nyszer0 k6rd6seket tehet fet a versenyhat6sdg
(ii) nem kovetethet6 meg a v5tlatkozSsokt6l annak 6rt6ket6se, hogy a verseny-
hat6s5gok szdm1ra gyanrls tat6lkoz6nak mivolt a c61luk, illetve mivolt e meg-
besz6l6seknek az eredm6nye, ha ezzel a vdtlalkoz6s elismern6 a logs6rt6st.

(i)

(ii)

K6relmez6 v6ttatla

3/5



A versenyhat6s5g sz6m6ra nem tilalmazott k6nyes k6rd6sek felt6tete, de ab-

ban az esetben, ha v5ltatkozSs megtagadla a v6laszad6st, nem szankcion5lhat6
nem szabhat6 ki eltene birs5g."

A k6relmez6 szerint a fenti uni6s joggyakorlattal osszhangban egy6rtelm0en al6t6masztott
az Erste egyrittm0kod6 magatartSsa a versenyfelugyeteti etj5r5s sor5n, figyelemmel arra,

hogy a reggeli 6s k6totdat0 tat6tkoz6k c6lj6nak fett5r6sdban a k6relmez6 mindv6gig

egy0ttm0kodott, amety meghatadja a Tpvt. szerinti egyrjttm0kod6s kotelezetts6g6nek m6r-
t6k6t.

A hatSrozat 634. pontla szerint ,,az egy0ttm0kod6s kd16ben ugyanakkor az adatszolgSttat6s
nem min6s0l a torv6nyi kdtelezetts6gen t0tmutat6 m6rt6k0 otyan enyhit6 korutm6nynek,
mely cs6kkenti a birsdg osszeg6t'.

A fentiekb6t megSltapithat6, hogy a puszta adatszolgSltat5s nem min6srjl az egyrjttm0ko-
d6snek, azonban az eu16pai loggyakortat atapl5n, ha az eli1rls a[5 vont v5tlalkoz5s otyan
adatszotg5ltat5st v6gez, itletve otyan nyitatkozatot tesz, melyekre egy6bk6nt jogszab5tyi

k6telezetts6ge nem vott azt egyottm0kod6sk6nt ketl 6rt6ketni.

A kdrelmezd nyitotkozotoi 6s oz dltolo beny1jtott dokumentumok olapjdn megdllopithot6, hogy
o kdrelmezd olyon adotszolgdltotdst vdgzett, illetve oz eljdrds sordn olyan nyilatkozotokot
tett, melyeket egyittm1koddskdnt kell Artdkelni. A fentiekre tekintettel o Hat6sdg dlldspontja
szerint megdllapfthot6, hogy kdrelmezd oz illet4kes hot6sdgokkal oktivon egyAftmAkodve dt-

fog6on tisztdzto oz igy tdnydllds6t 6s kor1lmdnyeit.

Kdretmez6 o Kbt. 1BB. S 2l bekezddsdnek cl pontjdbon Ioglaltokot az alSbbiak szerint igazol-
ta:

A Kbt.64.5 (1) bekezd6se szerint a 62. S (1) bekezd6sb)6sf)pontiSban emlitett kiz6r6
okok kiv6tel6vel bSrmely egy6b kiz6r6 ok fenn5tt6sa ellen6re az alSnlattev6, r6szv6tetre ie-
tentkez6, atv5ttatkoz6 vagy alkalmass6g igazotSsdban r6szt vev6 gazdas5gi szerepl6 nem
z6rhal6 ki a k6zbeszerz6si eti5r5sb6t, amennyiben a K6zbeszerz6si Hat6s5g a 1BB. S ( )

bekezd6se szerinti - vagy bir6s6gi fet0lvizsg5lata eset6n a bir6s6g a 188. S (5) bekezd6se
szerinti - foger6s hat5rozata kimondta, hogy az 6rintett gazdas5gi szerepl6 azaiSnlalvagy
16szv6teti jetentkez6s beny0jtSs5t mege16z6en olyan int6zked6seket hozott, ame-
lyek a kizd16 ok fenn5lt6s6nak ellen6re kett6k6ppen igazoli6k a megbizhat6s6g5t.

A Kbt. 62.S(1) bekezd6s n.) pontia szerint az etj5rdsban nem tehet aydntattev6, r6szv6telre
jetentkez6, atvSttatkozo, 6s nem vehet r"6szt atkatmassdg igazo[5s5ban olyan gazdas5gi sze-
rept6, aki a Tpvt. 11.5-a, vagy az EUMSz. 101. cikke szerinti - h5rom 6vn6l nem r6gebben
meghozott - ioger6s 6s v6grehajthat6 versenyfetugyeteti hatSrozatban vagy a versenyfel-
ugyeteti hat5r"ozat bir6sSgi felulvizsg5tata eset6n a bir"6s5g jogeros 6s v6grehaythat6 hat5-
rozatdban meg6ltapitott 6s birsSggat s0ytott jogszabdtys6rt6st kovetett e[; vagy ha az aiSn-
tattev6 ityen jogszab6lys6rt6s6t m5s versenyhat6s5g vagy bir6sSg - h6rom 6vn6[ nem 16-

gebben - joger6sen megdttapitotta 6s egy0ttatbirsdgot szabott ki.

A Kbt. 64.S (1) bekezOese szerint teh6t a kiz|ro ok fenn5[t5sa eset6n van [ehet6s6ge az ott
fetsorolt gazdas5gi szerepl6knek az ontisztSz6sra. Jelen esetben akizi,ro ok a Kbt. 62.S (1)

bekezd6s n.) pontja atapj6n 2016. februdr 24-tol5ttfenn, ez6rt az azt mege[6z6en tett in-
t6zked6sek nem vizsgSthatok, mivelakkor m6g k6retmezo nem 6lltakiz6ro ok hat6tya atatt
6s a GVH etotti eti6rds is f olyamatban vott.

A k6retmez6 igazotta, hogy a kizdro ok be6ttta ut5n, vagyis 2016 febru6r 24-6t kovet6en
otyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6seket hozott, amelyek alkalmasak a tov5b-
bi bijncsetekm6ny, koteless6gszeg6s, iltetve egy6b logs6rt6s mege16z6s6re. Tov5bbiakban

(iii)
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a k6relmez6 t6j6koztatta a Hat6s6got, hogy a beadv5nyaikban 6s azok metl6ktet6ben fogtal-
takat 0zleti titokk6nt kett kezelni a ptk. 2:47 . S-a atapi6n.

Osszegezve a fentieket, megdllapithat6, hogy k6relmez6nek a Kbt. 188. S (2) bekez-
d6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz6-
rt ok fenn6lt6sa ellen6re kelt6k6ppen igazolj6k a megbizhat6s6g6t.

Budapest, 2016. augusztus 25.

Ris6 C
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