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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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