Rigó Csaba Balázs

Iktat6sz6m:
tJgyrnt6z6:

AKdzbeszerzflsiHat6sdg (a tov6bbiakban: Hat6s6g) akdzbeszerz6sekr6l s26162015.
6vi CXLIIL torv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 18S. g (4) bekezd6se alapjdnmeghozta az
aldbbi

HATAROZATOTZ

A
reltal
kdpviselt Silver Wood-IT Kft. (1101 Budapes!
ftt 114., a toviibbiakban:
K6relmez6) altal a Kbt. U. $-a szerinti iln|ilsztAzfus 6rdek6ben meghozott
intGzked€sek megfelel6ek megbizhat6srig6nak igazolfueAra, erre tekintettel a
K6relmez6 k6relm€nek a K0zbeszerzilsiHat6sig helyt ad.
A k6relmez6 ak1relmet elutasit6 hatAtozatellen a hatfurozatklzhezvltel6t6l szdmitott
tizencit naPon beltil kdzigazgatAsi pert indithat A bir6s6g it€lete ellen fellebbezesnek
nincs helye. A keresetet a F6vdrosi Torv6nysz6knek cimezve, a Klzbeszerz6si
Hat6s6gn6l kell benyqtani.

Az iigyben eljrirdsi kiilbdg nem meriilt fel.

INDOKOLAS
K6relmez6 a Hat6sdghoz 2018. okt6ber 19-6n a Kbt. 188. S-a szerinti megbizhat6s6g
megrillapitdsa irdnti k6relmet terjesztett el6.
1.

T6nyill6s

a K€relmez6

6ltal el6adottak 6s a rendelkez6sre

6116

iratok alapjan

K€relmezd el6adta, hogy a Gazdasfugi Versenyhivatal (a tov6bbiakban: GVH) Z0lZ.
lprihs 24. napj6n versenyfelflweleti eljdr6st inditott, melynek Lez6n6s6ra 20\g.

auguszfus2'nipj6nkultts"ia^thataro,z|'at6tval(atov6bbiakban:GVH

beszerz€si
Deszerzesl eryaras
elifurds sor6n K6relmez6 6r
6s u
aI
Kft. jogsdrt6st kriveteft el azzal,
hogy 2015 mdjusdban a nyertes villlalkozfus szem6ly6ben meg6llapodtak 6s ennek
el6segit6se 6rdek6ben egyeztettdk draikat.
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A GVH 201.8. augusztus 2. napjAn kelt GVH

HatArozatban megiillapitotta, hogy
Kft. magatart6sa a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s
K6relmez6 er u I
versenykoflilnzfus tilalm6r6l sz6l6 T996. 6vi LVII. tiirv6ny (a tovdbbiakban: Tpvt.) 11.
g (2) bekezdds a) pontia szerinti, az 6rak kdzvetlen meghatdrozilsilra, valamint d)
pontja szerinti, a piac felosztds6ra vonatkoz6 meg6llapoddsnak min6siil mely a Tpvt.
11. S (1) bekezd6s6b"t foglu!@lomba iitk6zik.
birs6ggal srijtotta hatArozatAbart.
A GVH a Kerelme torlt

A K6relmez6 a GYHHatArozat alapj6n a 2OL5.6vi CXLIII. tdrv6ny (a tovdbbiakban:
Kbt.) 62. $ (1) bekezd6s n) pont szerintrkizdr6 ok hat6lya al6 keriiLlt.
K6relmez6 el6adta, hogy a jogs6rt6se eredm6nyek6nt semmilyen k6r nem keletkezett.
K6relmez6 hangsrilyozta, hogy jogs6rt6se nem volt sz6nd6kos, 6s egy alkalommal
fordult el6. A versenyfeliigyeleti elj6r6s megindit6s6t kovet6en K6relmez6 dszlelte
hibeiiet 6s kifejezetten elismerte jogs6rt6 magatartfusilt, tov6bb6 a versenyfeliigyeleti
eljdrds sor6n tevEkeny egyiithfikiiddst tan(rsitott. K6relmez6 2017. itrllrlrus 7-6n
enged6kenysdgi k6relmet ny(rjtott be, elismerte avusgillattAtgydtk6pez6 magatartdst
Es az arca vonatkoz6 bizonyit€kokat a GVH rendelkez6s6re bocs6totta. K6relmez6 a
versenyfeliigyeleti e!6r6s sor6n egyezs€gS elj6r6sban vett r6szt, mellmek
eredmenyuliet t az eli6r6 versenytan6cs 30%-kal csdkkentette K€relmez6re kalkul6lt
birs6,g m€rt6k6t. K6relmez6 kiemelte, hogy a birsfug cisszeg6nek csokkent6s6ben
szeripetjdtszott az at€ny,hogy K6relmez6 kis- 6s kdz6pv6llalkoz6snak (kk") min6siil,
tovdbb6 a kozds 6ll6spont kialakit6s6ra 6,s az egyezslgi nyilatkozat benyfjtds6ra a
legrovidebb id6n beliil keriilt sor.
K6relmez6 t6j6koztatott, hogy 2018. jrllius 2-6n benyrijtotta a GVH r6sz6re a
,,Versenyjogi Megfelel6s€gi Programjdt", amelynek c6lja annak biztositdsa, hogy
K6relmez6-munkav6llal6i megfeleljenek a vonatkoz6, kiildndsen a versenfogi
jogszab1lyoknak. K6relmez6 kiemelte, hogy ut6lagos megfelel6s6gi programj6t
eUogadta az eljdr6 versenytanics.
K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6ett u.[!!-]!!-!.,(] bekezdEs a) 6s c)
szdml&,, 2018.
pontj6ban el6irtakat, ez6tt a K6relmez6t a Hat6s6g I
fel.
november 7-6n kelt v6gz€s6ben hi6nyp6tl6sra hivta

K6relmez6 2018. november 12-6n teljesitett hi6nyp6tlds6ban r6mutatott a GVH
Kft. kitzittti
Hathrozat 108. pontj6ra, amely szerint K6relmez6 C" u I
k6tp6ly6z6
m6sik
hogy a
kapcsolaffelv6tellel megval6sultiogsdrt6s id9j6t" -4.
"1d6lt,
Kft. egyiittes 6rintett piaci
kiesett a versenyb[, lgy K6relmez6 er u I
r6szesed6se adott beszerz|s tekintetdben L00 %-os volt. Kdrelmez6 irgy nyilatkozolt,
vez6bb,
az 6 aj6nlata volt a legolcs6bb 6s a
hogy a beszerz6si
Kft.
Kft. ai6nlata l6nyesesen meghaladta. A
megaj6nl6s6t a
beszerzdsi
aj1nlatara a
legal6bb r3
teliesfll6se - regaraoD
rendelkez6s te{esulese
sz6milra vonatkoz6 rendelKezes
uia"'tutot r"6m6ra
az aj6nlatok
szabfilyzatAnak
szab1lyzatA"ut u,
ezen
ajanlata
I(t.
ajfunlat -miatt volt sziiks6g. K6relm ez6 el6adta, hogy u I
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v1llalkozits szok6sos

i 6r6t

tiikrozte, tov6bb6 hangsrilyozta, hogy abeszerz6l
tnem 6rte kiir a jogs6rt6 magatartds

eredm6nyek6nt.

K6relmez6 nyilatkozata szerint az ajdnlatok k6szit6s6re 6s az igyfelekkel val6
kapcsolattartdsra kizdr6lagosan jogosult igyvezet6 rlsz€re m6r megtortdnt a
versenyjogi oktatiis, avdilakozds tdbbi munkavdllal6ja szilmfura ak€pz6s szewez€se
folyamatban van.
AKdzbeszerzflsi Hat6siig a K6relmez6t a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) 6s c) pontj6nak
szitmr6',2018. november 20-dn kelt

r6szletesebb igazolilsa 6rdek6ben
v6gz6s6ben ism6telt hi6nyp6tl6sra hivta fel.

K6relmez6 2018. november z6-Anteljesitett ism6telt hirinyp6ttds6ban rigy nyilatkozott,
hogy_ u I
rendszerre vonatkoz6 megajilnldsa i redlis piaci"vis2onyoknak
megfelel6, a tdbbi p6lydz6 ajdnlatAnill nagysdgrendileg tobb milli6 forinttal olcs6bb
volt. K6relmez6 el6adta, hogy azigyvezet6 2018. irllius 2-6nr6szesiilt jogi k6pvisel6ie
iiltal tartott versenyjogi oktatdsban. A v6llalkoziis tdbbi munkavdllal6ja r6sz6re 201g.
december 5-6n keriil sor hasonl6 k6pz6sre.

A

Kdzbeszerzlsi Hat6sdg 2018. november 26. napjdn megkereste
versenyfeliigyeleti blrsAg megfizetds e ttsztilzfusa €rdek6ben.

ASYU
u

I

a GVH-I

a

nyilatkozott, hogy K6relmez6 hatiirid6ben megfizette
szilmiversenyfeliigyeleti elj6riis sor6n kiszabott birs6got.

u -ggkeres6sre akk6nt

2. ii gy f 6lk6

p ess6g v

izsgAl ata

A Hat6sdg el6szdr aztvizsgillta, hogy a k6relem az afiaiogosultt6lsz6rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se a megbuhat6sfugmegi{llapit6sa iranti k€relem benyrljt6s6t
kiz6r6Iag a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pon$6ban emlitett kizfuft okok eset6 n z6r1aki. A
jelen kdrelemmel €rintett kizdr6 ok a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kiz6t6
koriilm6ny, iW a Kbt. kifeiezetten lehet6v6 teszi e kizfur6 ok fennilliisa kapcs6n a
me gbtuhat6s6g irdnti k6relem beny(rjt6sdt.

A Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerint az eljfurfusban nem lehet aj6nlattev6,
rdszv6telre jelentkez6, alvdllalkoz6, €s nem vehet r6szt alkalmassdg igazol1s1ban
olyan gazdasilgiszerepl6, aki a Tpvt. L1. $-a, vary az EUMSZ fOf. iikke szerinti h6rom 6vn6l nem r6gebben hozott - v6glegess6 v61t 6s v6grehajthat6
versenyfeliigyeleti hatArozatban vagy a versenyfeli.igyeleti hatAtozatmegtiAmad As6na
lrdnyul6 kdzigazgatasi per eset6n a br6s6,g v6glegess6 v6lt 6s vZgrehajthat6
hathrozatAban meg6llapitott6s birsdggal srijtott jogszabiiys6rt6st kdvetett el; vagy ha
az ai6nlaftev6 ilyen jogszabdiyslrt6s6t mds versenyhat6sdg v6gleges d6nt6s6betr rrugy
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bir6sdgjoger6sen
szabott ki.

- h6rom

6vn€l nem rdgebben

-

meg6llapitotta 6s emellett birsdgot

Kft. magatartasa a
A GVH Hatarozatindokolasa szerint K6relmez6 er u I
Tpvt. 11. S (1) bekezddsdben foglalt tilalomba iitktizik. Ahattuozat el6rhet6 a GVH
honlapj6n. A dont6ssel szemben nem kezdem6nyeztek bfu6sdgSfeliilvizsgdlatot.

A fentiek alapj6n meg6llapit6st nyert, hogy a K6relmez6 a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n)
pont szerinnkizdr6 ok hat6lya alatt 6ll, igy a k6relem a jogosultt6l szdrmazik.
3. Erdemi vizsgAlat

A Hat6s6g a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett k6relem alapj6n 6rdemben elbirdlta, hogy a
kdrelem megfelel-e a Kbt. 188.

S

(1)-(2) bekezdds6ben foglaltaknak.

utols6 fordulata alapj6n a megtett int6zked6sekkel
kapcsolatos bizonyit6kokat a k€relemmel egyiitt kell beny(rjtani a Kdzbeszerzflsi

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se
Hat6s6g r6sz6re.

K6relmez6 int6zked6seinek igazolilsa 6rdek6ben
csatolta hi6nyp6tl6ssal kieg6s ziteft k6relm6hez:

-a

-

a kdvetkez6 dokumentumokat

szlmi& GVH HatArozat,
K6relmez6 ,,Yersenyiogl Megfelel6s6gi Programia' ,
K6relmez6 illtalkiadott iigyv6di meghatalmaz6s,

K6relmez6 2}l8.november 12-6nkelt hi6nyp6tl6sa,
K6relmez6 2018. november 26-6n kelt hi6nyp6tl6sa 6s az ij;gyvezetf 2018.
november 26-en kelt nyilatkozata.

Rendelkez€sre 611 tovdbb6 a GVH 2018. november 30-6n
versenyfeliigyeleti bfu s6g megfizet6s6r6l.

A Kbt.

kelt t6f6koztatisa

a

188. S (2) bekezdEse alapjdn akizfut6 ok hatdlya al6 tartoz6 gazdas6$ szerepl6

amegbfuhat6sdgdnakbizonyltAsa6rdek6benkotelesigazohi,hogy
a) a bftncselekm6nnyel, kdteless6gszeg6ssel vagy egy6bjogs6rt6ssel okozott k6rt a karosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatfitozoft
hatdrid6vel k6telezettseget v6llal!
b) az illetdkes hat6sdgokkal aktivan egyiithnilkodve 6ffog6an trsztAzta az ij:gy
t6nydllds6t 6s k6riilm6nyei! 6s
c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a
tovdbbi b{incselekm€ny, k0teless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.

1026 Budapest, Riait6 u. 5.

.

1525 Pf

.166.. Tel.: +36 I

882 85 00

.

kapcsolat@kt.hu

'

www.kozbeszerzes.lru

A Kbt. 788. F (3\ bekezdAse szerint a Hat6sdg a (2) bekezd6sben emktett intezked6s
6rt6kel6sekor kdteles figyelembe venni a bfncselekmdny, kdteless6gszegds vagy
egy6b jogs6rt6s stilyossdgdt 6s saj6tos kdriilm6nyeit.

A Hat6s6g megrillapitja, hogy a kizdr6 ok fenn6llta nem vitathat6 a megbizhat6sdg
megiillapitdsa irdnti eli6r6s keretdben, ugyanakkor a Hat6sdgnak lehet6s€ge van az
tigy kdri.ilm6nyeit m6rlegelni a Kbt. 188. S (3) bekezddse alapi6n. A leirtak szerint a
jogs6rt6s srilya 6s sajdtos kortilm6nyei kapcs6n a Hat6sdg K6relmez6 javtua6rt6kelte,
hogy a jogsdrt6ssel 6rintett beszerzlsielidrds - abeszerz6s becstilt 6rt6kdre tekintettel nem tartozott a Kbt. hat6lya al6, aztu
saj6t besze ru6si szabilly zataulupja" bo"yolitottu le.
I

A Hat6s6g a K6relmez6 javfua 6rt6kelte, hogy a jogs6rt6s elkdvet6se tobb 6wel ezel6ft
tort6nt, tov6bb6 egy alkalommal val6sult meg.

-

3.1.

Megillapit6sok

a

Kbt.18s.

S (2)

bekezd6s a) pontia vonatkozfusaban

3.1.1,.

K6relmez6 el6adta, hogy a jogs6rt6se kovetkezt6ben anyagi k6r nem keletkezett. A
GVH HatArozat tcibb pontja (GVH Hatfirozat M.,50.,55., 89. pontia) is azt 6llapitofta
meg, hogy Kdrelmez6 ajdnlata volt a legolcs6bb, tovdbbd u
Kft. figy- adott
I
6tai6nlatot, hogy tiszt6ban volt azzal, nem versenyajdnlatot kernek t61e (GVH
HatArozat9l. pontia).

A

Hat6sdg hiinyp6tlisi felhivdsaiban a K6relmez6t arra hivta fel, hogy
dokumentummal, nyilatkozati fton t6massza al6,hogy a szerz6d6s teljesit€se sordn a
iogs6rt6se nem okozott k6rt, mutassa be, hogy mekkora kiilonbs6g voit saidt ajdnlata
er u I
Kft. ajanhta koz6tt, toiabba igazorja, hogy"a
rendszer
vonatkozdsiiban tett megajdnl6sa a redlis piaci viszonyoknak megfelel6- volt.
K6relmez6 els6 hi6nyp6tl6siban
poflasiiban azt
azt nyilatkozta,
nyilatko..ta, hogy a beszerz€si eljiir6s sor6n
6s legkedvez6bb aji{nlatot tette, a
szokiisos piaci 6r6t tiikrozte, mely K6rello;rez6 ajfunlatatl6nyegesen

a

-egnatuata-

K6relmez6 misodik hiinyp6tlisiban meger6sitette kordbbi nyilatkozatat, mely
szerint ajiinlata a redlis piaci viszonyoknak megfelel6 volt, tov6bb6 a legolcs6bb 6s
legkedvez6bb ai6nlatot tette. A t6bbi p6ly6z6 ajrinlat6t nem ismerte, de piaci
inform6ci6k alapjdn val6szintlsithet6en 40-120 o/" -kal
bbak voltak. Aj6nlat6val
nem okozott k6rt a
szAmdra,

A

Gazdasigi Versenyhivatal a Hat6s6g megkeres6s6re rigy nyilatkozott, hogy

K6relmez6 hahirid6ben megfizette a versenyfeltigyeleti birs6got.
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3.1.2.

A Hat6s6g ddntGse 6s annak indokai

A Hat6sdg meg6llapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en igazolta a Kbt.

188. S (2)
bekezd6s a) pontj6ban foglaltaka! vagyis azt, hogy az flItala elkdvetett jogs6rtdssel
nem okozott kert.
3.2.

Megrillapitisok

a Kbt.188. S (2) bekezdds b)

pontia vonatkoz6sdban

3.2.L.

K6relmez6 elfladta,hogy aGazdasilgiVersenyhivatal eljfuilsasordnmindv6gig eleget
tett egyiitbniiktid6si kotelezetts6g6nek, hozzAjtuult az iigy t6nydll6s6nak 6s
koriilm6nyeinek t:rsztAzilsdho z.
3.2.2.

A Hat6s6g ddntdse 6s annak indokai

A megbizhat6s6g

meg6llapitSsilhoz olyan int6zked6sek bemutatdsa 6s igazolilsa
sziiks€ges, melyek aktiv, t6rv6nyi kotelezetts6gen t(rlmutat6 magatartdsra utalnak.
K6relmez6 bemutatta 6s megfelellenigazolta, hogy a GVH versenyfeliigyeleti eljdr6sa
sordn aktivan e gyiithniikddott.

A Hat6sdg K6relmez6 javdra 6rt6kelte, hogy a GVH HatAtozata abirsilg 6sszeg6nek
megdllapitdsakor figyelembe vette K6relmez6 eljiir6st segit6 egyiithiik6d6
magatart6s6t. A Hat6s6g K6relmez6 iavtra 6rt6kelte tovdbb6', hogy a
verienyfeliigyeleti elj6rdsban enged6kenys6gi k6relmet terjeszteft el6, majd ennek
elutasit6s6t kilvet6en egyezslgp elj6r6sban vett r6szt, amely sordn elk€szitette,2018.
jflius 1-j6n hat6lyba ldptette 6s a GVH rendelkez6s6re bocsdtotta ,,Versenyjogi
Me gf elel6s6gi Pro gra mi6t" .

A

Hat6s6g megdllapitotta, hogy K6relmez6

az dltala hivatkozott

elj6rdssal

6sszeftigg6sben megfelel6en igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd€s6nek b) pontja szerinti

felt6telek fenn6lliisdt.
3.3.

Megdllapitdsok

a Kbt. 1.88. S el

bekezd6s6nek

c) ponti6ban

foglaltakkal

kapcsolatban.

3.3.1..

a

,,Versenyjogi Megfelel6s6g Program" alapj6n az
igyvezet6 m6r 2018. j(rtius 2-6n oktatilson vett r6szt, a tdbbi munkav6llal6 ftsz0re
pedig 2018. december 5-re t(izdtt ki hasonl6 k6pz€st.

K6relmez6 el6adta, hogy
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K6relmez6 elrendelte az osszes munkav6llal6 oktat6sdt az aktuAts jogszabillyokr6l,
kiildnosen a versenyjogS szab6lyokr6l, valamint ak6pz6s 6vi egy alkalommal tort6n6
ism6tl6s6r61 rendelk ezeft.
K6relmez6 felk6rte jogi kepvisel6j6t az oktat6sok megtartAsAra.
3.3.2

A Hat6sdg diintGse 6s annak indokai

A Kbt. 64. S (1) bekezd6se szerint akiz6r6 ok fenndll6sa eset6n van lehet6s6ge az ott
felsorolt gazdasilg; szerepl6knek az lntisztazirsra. jelen esetben akizdr6 ok a Kbt. 62.
g (1) bekezd6s n) pontja alapj6n 2018. augusztus 2. napjilt6l iill fenn, ez6rt az azt
megel6z6en tett intdzkeddsek annyiban vizsgftlhat6k, ameruryiben a K6relmez6
bizonyitam tudia, hogy a kordbban megtett intezkedesek a i6v6ben is kell6k6ppen
biztositani k6pesek a tov6bbi jogs6rt€sek megel6z6s6t.

A Hat6sAg meg6llapitia, hogy a mell6kletk6nt becsatolt,,Versenyjogi Megfelel6s6gi

Program" kiad6s6ra 2018. jrllius L-j6n, az els6 oktat6s megtart6sdra pedig 2018. jflius
2-6n keriilt sor, vagyis a kjz6r6 ok bedllt6t megel6z6en, a jogs6rt6s elkdvet6s6t
kovet6en. Mindezekre tekintettel a Hat6s6g a hivatkozott,,Versenyjogi Megfelel6sdgi
Programot", valamint K€relmez6 tigyvezet6j6nek az oktatds megval6sulilsdra
vonatkoz6 nyilatkozat6t elfogadta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontj6nak vizsg6lata
vonatkoz6sdban.

K6relmez6 eltal mell6kletk€nt csatolt, 2018. jfrlius 1-jen kelt ,,Versenyjogi
Megfelel6s6gi Program" tfurgyft oktat6s, valamint az oktatAsdrt felel6s szem6ly
kijeltilese megfelel6 annak igazolilsdra, hogy a K6relmez6 - ugyan akizilr6 ok be6ll6s6t
megel6z6, de a jogs6rt6s elkdvetdse ut6n - olyan technikai, szewezel6s szem6lyi
int6zked6seket hozott, amelyek a tov6bbi biincselekm6ny, kdteless6gszegfls, illetve
egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re alkalmasak.

4. A relev6ns iogszab6lyi rendelkez6sek

188. S (1) bekezd6se szerint b6rmely gazdasilgi szerepl1, akivel (amellyel)
szemben a62. g (1) bekezd6s b) 6s f) pontj6ban emlitett kiz6r6 okok kiv6tel6vel bdrmely
egy€b kizdr6 ok fenn6ll, kdrelmet nyrlithat be a Hat6sdghoz annak meg6llapitasa
6rdek6ben, hory az dlrtala hozott int6zked6sek a kizilr6 ok fenndll6s6nak ellen6re
kell6k6ppen igazoliilk a megbizhatos6,gitt. A benyrijtott k6relem informatikai eszkoz
alkalmazfus6val megszerkesztett, szerkeszthet6 form6tumivilltozatAtaKozbeszerz1si
Hat6sdg rendelkez€s€re kell bocsdtani, amit - elektronikus lev6l ,19,6^ tdrt6n6
benyojtds eset6n - a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g egy munkanaPon beliil visszaigazol. A

A Kbt.

megtett int6zked6sekkel kapcsolatos bizonyit6kokat

a

k6relemmel egyiitt kell

beny0jtani a Kdzbeszerzflsi Hat6sdg r6sz6re.
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A Kbt. 188. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a kizfur6 ok hatalya al6 tartoz6 gazdasilgi
szerepl6 a megbizhat6s6gdnak bizonyitAsa 6rdek6ben koteles igazohi, hogy
a) a bfncselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott kdrt - a
k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatdro zofthatArid6vel
kotelezetts€ get vdllalf
b) az illet6kes hat6s6gokkal aktivan egyiithn(kddve 6ffog6an ttsztAzta az rjtgy
t6ny6l16s6t 6s kdriilm6nyei! 6s
c) olyan technikai, szewezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a toviibbi
biincselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy1b jogs6rt6s megel6z6sere.

A Kbt. 188. S (4a)

bekezd6se szerint a hatdrid6 - indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb tizencit munkanappal meghosszabbithat6 a k6relmez6 gazdasiigi szerepl6
egyideifi 6rtesit6se mellett. A Hat6s6g a hatArozatot a gazdas6gi szerepl6 szdtmfra
haladdktalanul, ir6sban megkiildi. A kiz6r6 ok hatdlya alatt 6116 gazdas6,g;. szerepl6
megbizhat6sdgAt megdllapit6 hatArozat nem tartalmazhat felt6telt vary a gazdas6$
szerepl6 tovdbbi int6zked6s6re vonatk oz6 el6ir6st.

Osszegezve a fentieket, a Hat6sdg megillapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en
igazolta a Kbt. 1,88. S (2) bekezd6sdben pontjdban foglaltakat, ez6rt az Altala hozott
int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6siginak igazolAsAr a.
Budapest, 2018. december 4.
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