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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tovdbbiakban: Hat6s5g) a Kbt. 1BB. S (4) Oet<ezd6se alapj6n
meghozta azal.6bbi

HATAROZATOT:

Zrt. (1OSO AuOapest, V5ci u. 38., a tov6bbiakban: k6relmez6) Sltal a kozbeszerz6sekr6tsz6t6 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.) 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfetel6ek megbizhar6s5g6nak igazolSs5ra, erre tekintetteI a k6relmez6 k6relm6nek a Kdzbeszerz6si Hat6s6g helyt ad.
Az ]'fKB Bank

Az ugyben etj6r6si k61ts6g nem merrilt fet.

A hatSrozat k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 15 napon betril a k6relmez6 a k6relm6t etutasit6 ha-

tdrozat bir6s5gi felutvizsg5lat6t k6rheti. A k6relmet a k6relmez6 sz6khetye (lakhetye) szerint itlet6kes kdzigazgat6si 6s munkaugyi bfr6s6gnak cimezve, a Kozbeszerz6si Hat6sdgndt
kelt beny0jtani. T6rgyatSs tartdsSt a k6relmez6 a k6relm6ben k6rheti. A k6retemr6t a kozigazgat5si 6s munkaugyi bir6sSg nemperes etjSr5sban, a k6relem beny0jt6s6t6l szdmitott
hatvan napon betul hatdroz.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz20t6. augusztus t2-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt5z5si k6retmet terjesztett el6 megbizhat6sSg6nak igazolSsSra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Gazdas5gjJgrsgnyhivatat (a tov6bbiakban: GVH) Budapesten
2013. november 19. napi6n tttt I
szdmO hat5rozatdban meg5llapitotta,
hogy a k6relmez6, tovdbb6 a BUDAPEST Hitel- 6s Fejleszt6si Bank Zrt., a CIB Bank Zrt., a Citibank Europe ptc. Magyarorszdgi Fi6ktelepe., ERSTE BANK HUNGARY Zrt., az DHB Jelz5logbank Nyrt., a Kereskedetmi 6s Hitetbank Zrt., a Magyar Ingatlanhitel Trt., az Unicredit Bank
Hungary Zrt.20Lt. szeptember 15. 6s 20t2. ianu6r 30. napja k6zdtt a tisztess6gteten piaci
magatartds 6s versenykorl5tozds tilatm516l sz6t6 1996.6vi LVll. torv6ny (a tov6bbiakban:
Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s b) pontj5nak megs6rt6s6vet a Tpvt. 11. S (1) bekezd6s6ben foglatr
tilalomba titkoz6en, valamint az Eur6pai Uni6 m0kod6s6r6l sz6t6 szerz6d6s (a tovSbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bet<ezo6s b) pontj6nak megs6rt6s6vel az EUMSz. 101. cikk (1)
bekezd6s6ben foglalt titalomba utkoz6en egys6ges, folyamatos, komplex jogs6rt6st val6sitottak meg azdltal. hogy a hitelkiv6tt6 hitelek nyrijtSs5nak kortStoz6sa r6v6n a fix Srfolyam0
v6gtorteszt6sek csOkkent6se 6rdek6ben osszehangoltdk strat6gi6jukat, melynek keret6ben
5ssat. A GVH a hatdrozatdban
az MKB-t
Ft birsdg megfizet6s6re kdtetezte. A k6retmez6 a versenyfel0gyeteti birs6got hat6rid6n betut megfizette. A GVH hat6ro-
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zata abb6t t6nyb6t indutt ki, hogy az ell5r6sba vont p6nzint6zetek, ezek kozott a k6relmez6
,retaiI risk" elnevea 201L. szeptember 22-6n 6s okt6ber 3-5n r6szt vettek az
kertilt
inform6ci6cse16re
'gynevezett sor, Ezen informSz6s0 rendezv6nyen, ahol a r6sztvev6k kozott
ci6csere a GVH hatdrozata szerint a r6sztvev6k fix Srfotyam0 devizahitetv6gt6rleszt6s6vel
kapcsolatos jov6beti srat6gi6i6t, v5rhat6 visetked6s6t befoly6solta.
Tov6bb6 a k6relmez6 et6adta, hogy a GVH hat'drozata a Tpvt. 83. S-a atapjSn a kihirdet6sset
loger6s 6s v6grehajthat6. A Tpvt. 83. S (1) bekezd6s atapjSn a GVH hat5rozat etten a bir6s6gi
fetOtvizsg6tat biztositott. A Bank 6tt a logszab6lyban meghatSrozott logSvat, 6s az ugyben

bir6s5gi f etulvizsg6tatot k6rt.

a bir6s5gi fet0lvizsg5tat a F6vSrosi T6rv6nysz6k
hatSrozatdvat
2016. febru5r 24. napi|n z5rutt ioger6sen. A
sz6m0
joger6
hat6rozarSl - v6ltoztat5s n6lk0t - hatStyban
it6tet6ben
a
GVH
F6v6ros Torv6nysz6k
fetlebbez6sseI nem t6madhato meg, a
Torv6nysz6k
it6tete
mivet
fenntartotta. A F6vSrosi
potg5ri perrendtart5sr6t sz6l6 1952.6vi lll. torv6ny (a tovdbbiakban: Pp.) 228. S-a atapi5n
kihirdet6s6vet joger6re emelkedett, azok a hatdrid6k azonban, amelyeket a hat5rozat ioger6re emetked6s6t6t ketl szSmitani, a hatSrozatnak a f6tlet tdrt6nt kozl6s6vet kezd6dnek,
metynek d6tuma 2016.6pritis 6. napla vott.

A

k6relmez6 et6ad6sa alapi6n

A k6relmez6 v6lem6nye szerint a F6v6ros T6rv6nysz6k loger6s it6lete utdn az MKB Bank
2016,5pritis 6-i hat5ttyat a Kbt.62 S (1) bekezd6s6nek n) pontban megfogalmazott kiz5r6
ok hatdtya al6 kerUtt, 6s ett6t a napt6t kezd6en kdzbeszerz6si eliSr5sokban nem tehet ai5nlattev6, 16szv6tetre ietentkez6, atv5ttalkoz6 6s nem vehet r6szt alkatmass5g igazol6s6ban.
A Hat6s5g et6sz6r azt vizsg6lta, hogy a k6retem az arca iogosultt6t sz6rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se ets6 fordulata szerint b6rmely gazdas6gi szerepl6, akivel szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) ponti5ban emlitett kizitr6 ok kiv6tel6vetb5rmety egy6b kiz616 ok fenn5tt, k6retmet ny0lthat be a Hat6s5ghoz annak meg6ltapit5sa 6rdek6ben, hogy

azAltala hozott int6zked6sek a kiz5r6 ok fenn6tl5sa ellen6re kett6k6ppen igazotj6k megbizhat6s5g5t.
tigysz6m0 hatdrozat6val a k6relmez6t birA GVH 2013. november 19-6n t.tt, I
s6ggat s0ltotta. Az indokl5s szerint a GVH azt 5ttapitotta meg, hogy a k6relmez6 6s a tobbi
birs5gott bank 2011, szeptember 15. 6s 2072ianu{r 30. kozott egys6ges, komptex, fotyamatos logs6rt6st val6sitottak meg az6ltat, hogy a hitetkiv6tt6 hitelek ny0it6s5nak kor[5toz5sa r6v6n a fix Srfotyam0 v6gtorteszt6sek csokkent6se 6rdek6ben 6sszehangoltSk
start6giSjukat, melynek keret6ben Ozleti titoknak min6sut6 inform5ciokat osztottak meg
egymdssal.
A t{bt. 62.S(1) bekezd6s6nek n) pontia szerint a kdzbeszerz6si etj5rSsban nem tehet aj6ntattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.S-a szerinti h6rom 6vn6lnem r6gebben meghozott
- joger6s 6s v6grehalthat6 versenyfel0gyeteti hatSrozat5ban, vagy a versenyfel0gyeleti hatilrozal bir6s5gi fet0tvizsg5lata eset6n a bir6s6g loger6s 6s v6grehaithat6 hat5rozat5ban
meg6ttapitott 6s birs6ggat srljtott iogszab6tys6rt6st kovetett el,

fentiek atapi5n meg5ttapitdst nyert, hogy a k6relem az arra logosuttt6t szdrmazik, mive[ a
kiz6r6 ok a Pp. 228.S-a atapi6n, az it6tet joger6re emetked6s6vet be6ttt. A k6relmez6 et6adta, hogy azok a hatSrid6k, amelyeket a hat5rozat joger6re emelked6s6t6t kett sz5mftani, a
hat5rozatnak a f6ttet tort6nt kozt6s6t6t kezd6dnek, ebb6t kifoty6tag v6lem6nytjk szerint a
Kbt.62. S (1) bekezd6s n) pontia szerinti kiz6r6 ok 2016.5pritis 6-5n 5ltt be, azonban a Hat6s5g 5tl6spontia szerint a ioger6re emetked6s a kihirdet6ssel megt6rt6nt a Pp. 228. S-a
atapj5n, igy akiz6r6 ok bekovetkezt6nek id6pontja 2016. febru5r 24, ftjggettenrjtatt6t, hogy
az 0gyh6z kapcsot6do hat6rid6ket mikort6t kelt sz5molni.

A

214

A Hatosdg ezt kovet6en azt vizsg5lta, hogy a k6relem megfetet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata atapj6n a megtett int6zked6sekket kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egytitt kelt benyriltani a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se atapj6n a kiz6r6 ok hat6lya al5 tartoz6 gazdas5gi szerepl6
m e gbiz

a)

a

hat6s 6gdnak b izonyitdsa 6rd e k6 be n k6tetes i gazoln i, hogy
a b0ncselekm6nnyel, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b logs6rt6sseI okozott k6rt - a
kSrosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hatdr-

id6vet kotetezetts6get vdltatt;
aktfvan egy0ttm0kodve Stfog6an tiszt6zta az igy t6ny5tt5s6t 6s kor0lm6nyeit; 6s
olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov6bbi bU ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

b) az illet6kes hat6sdgokkal
c)

A Hat6s5g a k6relem alapiSn 6rdemben etbirdlta, hogy a k6retmez6 6ttal megtett int6zked6-

sek 6s azok al,6t6maszt6s6ra csatolt bizonyit6kok megfelet6ek-e megbizhat6s5ga igazolSs5hoz.

Kdrelmezd o Kbt. 188. € [2] bekezdds ol pontjo vonatkozdsdbon meghat5rozott hatdrid6vel

olyan int6zked6sek meghozatal5ra tett kotelezetts6gv5ltat5st, metyek atkatmasak a Kbt.
188. S (2) bekezd6s a) ponti5ban et6irt fett6telek igazot6s6ra. E kotetezetts6gvdtlat5s arra
vonatkozik, hoqv a K6relmez6 2016. szeptember 30-ig olyan etjSrdsrendet alakit ki, amely I

hi6ny

I

ityen ir5nyO dont6se)
retmez6 v5ttatta tov5bb5, hogy nyitvdntart6st
vezet a be6rkezett
eredm6ny6r6t. Tov5bbiakban a k6relmez6 t6i6koztatta a Hat6s6got, hogy a beadvSnyaikban 6s azok mett6ktet6ben fogtaltakat uzleti titokk6nt kelt kezetni a PolgSri Torv6nykdnyvr6l sz6t6 2013. 6vi V. t6rv6ny (a tov6bbiakban:
ptk.) 2:47 . S-a alap j5n.

-I

A Hot6sdg elfogodta kdrelmezf nyilotkozotdt, illetve intdzkeddseit o Kbt. 188. g Q) berczAds
oJ

pontjdban foglolto k igozoldsdro.

Kdrelmez1 o Kbt. 188. Q [2] bekezdds blpontjdvol kopcsototbon et6adott, azigy t6ny5tt5s5nak 6s kortitm6nyeinek tisztdzSs6ra tett int6zked6sei az al,ilbbiak szerint atkatmasak k6-

retmez6 megbizhat6s6g6nak megSltapit6s5hoz. Tov5bbiakban a k6retmez6 t5j6koztatta a
Hat6s6got, hogy a beadvSnyaikban 6s azok metl6klet6ben fogtaltakat 0zleti titokk6nt kett
kezelni a ptk. 2:47 . S-a atapl6n.
A k6relmez6 et6adta, hogy az MKB Bank egyuttmiikdd6s6t

- osszhangban a Tdrv6nysz6kT236/0L,, T-239/0L,1-24410L., T-246/0I., t-25t/il 6s I-Z\Z/1L- egyesitett ugyek (Tokai
Carbon Co. Ltd.6s m5sok kontra Bizots5g [2004] ECR il-1181.409. pont)sordn kifeitert elvi
6tlSspontjSval - azzal kivdtnia at5tdmasztani, hogy a GVH vizsg6lat sor6n otyan k6rd6sekre is
v5laszolt a k6felmez6, amelyekre a Tpvt. atapjSn - mivel az 0gyfeta versenyfeltjgyeleti elj5r6s sordn id'(isrift6st beisme16 nyrlatkozatot nem koteles tenni - nem lett volna koteles.
.i

A hat6rozat 634. pontla szerint ,az egy0ttm0kod6s ko16ben ugyanakkor az adatszolg5ttatSs

nem min6stll a torv6nyi kotelezetts6gen t0lmutat6 m6rt6k6 olyan enyhit6 korutm6nynek,
mely csokkenti a birs5g osszeg6t".
A fentiekb6t megSttapithat6, hogy a puszta adatszolg5ttat6s nem min6srit az egy0ttmOkod6snek, azonban az eu16pai loggyakortat atapj6n, ha az eli6r6s a15 vont vStlatkoz5s olyan

adatszolgdttatSst v6gez, iltetve otyan nyitatkozatot tesz, melyekre egy6bk6nt logszabiityi
kotelezetts6ge nem volt azt egyrjttm0kod6sk6nt kett 6rt6kelni.
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