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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[.

Bankot

I

Cim: 1026 Budapest, Riad6 utca 5., Postacim: 1525 Budapest, pf. 166.

Honlap
E-mait: etnok@kt.hu
Teteton: +36 1 882-8502. Fax: +36 1 882-8503

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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