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A FővárosiTörvényszék
a

jgyvéd) általképviselt
KözbeszerzésiHatóság(1026 Budapest, Riadóui. 5.) fdperesnek
a CRCB Közpolitikai és Közgazdasági EIemző Intézet Nonprofít Kft. (1037 Budapest,
Lángliliomu. 3. 5. ép. 3/12.) alperes ellen
személyhez fűződőjog megsértése miatt indított perében kibocsátotta a következő

bírósági

meghagyást:

A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Bangladesh, Zambia & Hungaiy Data publication pracüce
of the Hungarian Public Procurement AuAority (azaz: "Banglades, Zambia és Magyarország. A
magyar Közbeszerzési Hatóság adatközlési gyakorlata) című tanulmányában az alábbi valóüan
tényállításokkalmegsértettea felperesjóhímevét:
A tanulmány a közbeszerzési eljárások "eredményéről szőló tájékoztatók elérhetőségének
szempontjából" hasonlítja összea magyar eljárást a zambiaival és a bangladesivel.
A tanulmány 4. oldalán szereplő azon áUítással, miszerint a tanulmány felperes "adatpublikációs
sztenderd"-jét vagyis "adatközlésimód"-ját elemzi.

A tanulmány 4. oldalán szereplő azon áUítással, miszerint "az összehasonlító elemzés azt mutatja,
hogy Zambia és Banglades közbeszerzési hatóságainak hivatalos honlapjai magasabb minőségűek,
mint a magyarhatóságéazeljárásokeredményénekhozzáférhetőségeszempontjából".
A tanulmány 4. és 45. oldalán közölt, "33.603 hirdetmény"-re és ebből "7955 fékevezető
hirdetmény"-revonatkozóállítással.
A tanuünány4. oldalán szereplő azon állítással, hogy a felperes adatközlése (adatközlési gyakorlata)
"megváltozott" 2017-től.

A tanulmány12. oldalánakállításával, miszerinta honlapkeresőjébena "tartalombanszereplőszavak
(mind)" szűrésiopdóbana "tájékoztatóaz eljárás eredményéről"szókapcsolatratörténőrákeresés
nem hoz eredményt.

A tanulmány 44. oldalán szereplő tényállítással, miszerint felperes a honlapján inkonzisztens, nem
következetes kategorizálást alkalmaz.

A fenüekből- ésazokkalszerves összefüggésben- közöltazonáüítással, miszerintfelperes honlapja
"rossz", "félrevezető"és"alacsonyminőségű".
A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Bangladesh, Zambia& HungaryData publicaüonpracüce
of tíie Hungarian Public Procurement Authority (azaz: "Banglades, Zambia és Magyarország. A
magyar Közbeszerzési Hatóság adatközlési gyakorlata) című tanulmányában az alábbi való tények
hamisszínben valófeltüntetésévelmegsértettea felperesjóhímevét:
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A tanulmány 4. oldalán szereplő azon állítással, miszerint "összehasonlítjuk a magyar eljárást a
zambiaival és a bangladesivel". Az "összehasonlítás" a zambiai és bangladesi honlapok
szerepeltetésénekmint ténynek azon hamis színben való fdtüntetése, hogy azok összehasonlításra
alkalmasak és összehasonlítás történt.

A tanulmány 4. oldalán szereplő azon állítással, miszerint "Az összehasonlító elemzés azt mutatja,
hogy Zambia és Banglades közbeszerzésihatóságainakhivatalos honlapjai magasabb minőségűek,
mint a magyar hatóságéaz eljárásokeredményénekhozzáférhetőségeszempontjából.". A tanulmány
itt valós tényt: az OECD által kidolgozott OCDS alkalmazásánakhiányátabban a hamis színben
tünted fel, hogy az a felperes honlapjának alacsony minőségéteredményezi.
A tanulmány 4. oldalán szereplő azon állítással, miszerint az alperes a felperes "adatpublikációs
sztenderd"-jétvagyis "adatközlésimód"-játelemzi. Valóüanállításával alperes valős tényt: adatok
felperes általi közzétételétabban a hamis, féh-evezető színben tüntet fel (a "sztenderd" egy saját
hatáskörbenalkalmazott eljárási metodika, szabvány, színvonal), hogy az adatközlésigyakorlatról
felperes dönt.
A tanulmány annak 11. oldalán valós tényt: azt, hogy a "tájékoztatás az eljárás eredményéröl"
szókapcsolat nem eredményez a honlapon találatot, a szakterminolőgia szándékosan, vagy
gondadanságból történt hibás használata következtében abban a hamis színben tünteti fel, hogy a

felperes honlapján található, általa közzétett
"félrevezetőek"(misleading)és"hibásak"(faulty).

információk

"rosszak"

(wrong),

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül hagyja abba a jogsértést és eltütja a további
jogsértéstől.

Kötelezi az alperest, hogy a tanulmányt 15 napon belül vonja vissza, és a saját költségénadjon
elégtételt akként, hogy az alperes saját honlapjának (www.crcb.eu) főoldalán, valamint a saját
költségéna zoom.hu intemetes újságban,az első közléstőlszámított ugyanazonidőtartamban,amíg
a valóüantartalmútanulmányelérhetővolt, tegye közzéazalábbiközleményt:
"A CRCB Közpoüükaiés KözgazdaságiElemző IntézetNonprofit Kft. ("CRCB") elismeri, hogy a
"Bangladesh, Zambia & Hungary Data publicaüon pracüce of tíie Hungarian Pubüc Procurement
Autíiority [azaz: "Banglades, Zambia és Magyarország. A magyar Közbeszerzési Hatőság
adatközlési gyakorlata"] dm alatt közölt tanuhnányában manipulatív módon előállított valődan
adattartalmat közölt és ezáltal olyan valóüan adattartalmú adatbázist hozott léto'e, mely aUohnas volt
arra, hogy kétséget ébresszen másokban a magyar Közbeszerzési Hatóság hiteles működésétületően.
Ezzel a magatartásával a CRCB a Közbeszerzési Hatóság jó hímevét megsértette. A valóüan

adattartahnú tanulmányt a CRCB honlapjáról dtávolította és magatartásáért a Közbeszerzési
Hatóságésazolvasóközönségelnézésétkéri.
Köteleziazalperest, hogy 15 naponbelülfizessenmeg a felperesnek l.OOO.OOO,- (egymillió) forintot,
valamint 127. 000, - (százhuszoiihétezer) forint perköltséget.
Kötelezi az alperest, hogy fízessen meg az államnak az adóhatóság külön felhívására 60. 000,(hatvanezer) forint kereseüületéket.

A bü-óságimeghagyás ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bánnelyik fél írásban, a
meghagyást kibocsátó bíróságnál eUentmondással élhet. Nem tekinthető a bírósági meghagyás
megtámadásának, ha a fél a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre
halasztástvagy a részletekbentörténőfizetést, ületve csak a bírósági meghagyáskijavítását kéri. Ha
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az ellentnaondás csak a perköltséget, iüetve a meg nem fízetett ületéket vagy az állam által
előlegezettköltségetsérehnezi,errőla bíróságtárgyalásonkívül végzésselhatároz.
Az ellentmondással egyidejűlegaz írásbeU eUenkéreünetvagy a beszámítást tartahnazóiratot is elő
kell terjeszteni. Ennek elmaradásavagy az ellentinondás elkésettségeesetén, továbbáha az írásbeli
ellenkérelem csak a keresetet általánosságban vitató nyüatkozatot tartalmaz, a bíróság az
ellentmondást visszautasítja. A bírőság az ellenttnondást visszautasítja abban az esetben is, ha az
ellentmondáshoz csak beszámítást tartalnaazóiratot terjesztenek elő, és azt a bíróság visszautasítja.
Az ellentnaondássalegyidejűlegviszontkeresetindításának nincshelye.
A fenü követeünényeknek megfelelően előterjesztett ellentmondás esetén a bírósági meghagyás
hatályát veszü és a bíróság az djárást a perfelvétel szabályai szennt folytatja. Az ellentinondás
illetékétazellentmondássalélőfélnemszámíthatja fd.
A bírósági meghagyás vagy annak azon része, amelyet ellenünondássalnem támadtak meg, vagy
ameUyel szembeni ellentmondást a bíróság jogerősen visszautasította, az ellentmondásra nyitva álló
határidőleteltétkövetőnaptólkezdvejogerős.
Ajogerösbíróságimeghagyásnakugyanaza hatálya,mint azítélemek.
A bírósági meghagyásellen ellentinondástelőterjesztő fél számáraa jogi képviselet kötelező.Ha az
ellentmondást előterjesztő fél jogi képviselővel nem rendelkezik, az eUentinondást a bíróság
hiánypóüási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. Erre figyelemmel az eUentmondást előterjesztő
félnekjogi képviselőtszükségesmeghatahnaznia.Az ellentmondástelőterjesztőfélpártfogóügyvédi
képviseletbiztosítása iránüeseüegeskérehnéta jogi segítségnyújtó szolgálatoálterjeszAeüelő.
Indokolás

A bíróság 2. sorszámúvégzésébena kereseüevélkézbesítésévelegyidejűlegfelliívta azalperest, hogy
a kézbesítéstőlszámított negyvenötnaponbelülterjesszen előa polgáriperrendtartásrólszóló2016.
évi CXXX. törvény (Pp. ) 114. §-ának és 199. §-ának megfelelő írásbeli ellenkérelmet.

A bíróság végzésébentájékoztatta az alperest, hogy a perben a jogi képviselet kötelező, a jogi

képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyüatkozata háíálytalan, úgykdl

tekinteni, hogy a fél perbeli cselekményt, nyüatkozatot egyáltalán nem tesz. Erre figyelemmel a
bíróságtajékoztattaaz alperest, hogya pereseljáráshozjogi képviselőtszükségesmeghatalmaznia. A
bíróság tájékoztatta az alperest, hogy pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránű esedeges
kéreünéta jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztíieti elő.

A bíróság végzésében tájékoztatta az alperest, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatásokáltalánosszabályairólszóló2015. évi CCXXII. törvény2. § (1) bekezdése, 9. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a Pp. 608. §-a és 613. § (4) bekezdése alapján az alperes minden
beadványátelektronikus útonkötelesbenyújtani.
A bíróság végzésébenfigyeüneztette az alperest, ha a megjelölt határidőbenaz írásbeli ellenkérelem
előteqesztését ehnulasztja és beszámítást tartalmazó iratot sem terjeszt elő, vagy azt a bíróság
visszautasítja, a bíróság hivatalból, tárgyalásonkívül, az alperest a vele közöltkereseükérelemnek
megfelelőenbírósági meghagyássalkötelezi.A bírósági meghagyáskibocsátásánaknem akadálya,ha
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az alperes írásbeü eUenkéreünébencsak a keresetet általánosságbanvitató nyüatkozatotterjeszt elő,
amely nem tartalmaz sem alaki védekezést, sem érdemi védekezést.

A bíróság végzésében tájékoztatta az alperest arról is, hogy fizetési meghagyásos eljárással
összefüggő per esetén a űzetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás nem akadálya a
bírósági meghagyáskibocsátásának.
A kereseüevél és a bíróság végzése az alperes részére 2019. január 2. napján szabályszerűen
kézbesítésre került, azalperes azü-ásbelieUenkérelemelőterjesztéséteünulasztotta.
Mindezekre tekintettel a bíróság a Pp. 181. § (1)-(2) bekezdésealapjána rendelkezőrészbenírtak
szerint határozott.

Abíróság a Pp. 83. § (1) bekezdéséretekintettel a pemyertes felperes Pp. 81. § (1) bekezdéseszerint
felszámított perköltségébenaz alperest marasztalta. A felperes perköltsége a jogi képviselőjének a
32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapjánmegáUapított ügyvédimunkadíjából
állt, melyet a bíróság a (2) bek. alapján mérsékelt, tekintettel arra, hogy az nem állt arányban a
ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel, miszerint a jogi képviselő egy 16 oldalas
keresetíevelet terjesztett elő és alperesi írásbeli ellenkérelem hiányában a bíróság bírósági
meghagyássalmarasztaltaazalperest.
A bírósági meghagyássalszembeni ellentmondás lehetőségea Pp. 182. § (1) bekezdésénalapul. Az
ellentmondássalkapcsolatostájékoztatása Pp. 348. § (2) bekezdésénésa 182. §-ánalapul.
A bírósági meghagyás indokolása a Pp. 348. § (3) bekezdése alapján a mulasztás tényének
megállapítását tartalmazza.
Budapest, 2019. márdus 5.
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végzés

Közbeszerzési Hatóság felperesnek - a CRCB közpolitikai és Közgazdasági Elemző Intézet
Nonprofit Kft. alperes eUen személ^ez fűződő jog megsértésének megállapítása rránt indított
perében a bíróság tanúsítja, hogy az 5. sorszám alatti bírósági meghagyás 2019. év márdus hó 23.
napján jogerőre emelkedett.
A végzés eUen fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2019. márdus 28.

bírósági ügymtéző

