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lktat6sz6m:
Ugyint6z6:

A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tovSbbiakban: Hat6sdg) a kozbeszerz6sekr6t sz6t6
201S. 6vi
cxllll. torv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 1gg. s (4) bekezd6se atapj5n

meghozta azal6bbi

HATAROZATOT:

A Gy6r-Sopron-Ebenfurti Vasft zrt. (9400 Sopron, M6ty5s kir6ty u. 19.,
a tovdbbiakban:

K6retmez6)6ltal a Kbr.64. S-a szerinti tintiszt6zds 6rdek6ben meghozott
iiterf,ed6sek megfelel6ek megbizhat6s5g6nak igazol6s6ra, erne tekintettel
a K6relmez6
k6relm6nek a Kiizbeszerz6si Hat6s5g netyt aO.
Az 0gyben etjSrSsi kotts6g nem mer0tt fet.

A hatdrozat k6zhezv6tet6t6t sz6mitott 15 napon bet0l a K6retmez6
a k6retm6t etutasit6
hat5rozat bir6sSgi fet0tvizsg6tat5t k6rheti. A k6retmet a K6retmezd
sz6khetye (takhetye;

szerint ittet6kes kozigazgatlsi

6s munka0gyi bir6s5gnak cimezve, a Kozbeszerz6si Hat6s5g-n6t kett beny0jtani. T5rgyat5s tartds5i-a K6retniez6
a k6retm6ben k6rheti. A k6relem16[ a kozigazgat5si 6s mun kaOgyi bir6s5g nemperes
etla.aroun, a k6 re [em beny6jtd-

s5t6t sz6mitott hatvan napon bet0ihat5roz.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6sSgh oz 2017. szeptembe r t4-6n
a Kbt. 1gg. s-a szerinti ontisztdzdsi
k6retmet terjesztett et6 megbizhat6s6gdnak igazot6s5ra.

K.6rclmez6 el6adta, hogy a Kbt. 62. s (1) bekezd6s6nek
n) pontja szerinti kiz6r6ok hat5tya atatt 5tttekintetter arra, hogy a Tpvt. 11.
s-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti _
h6rom 6vn6tnem 16gebben meghozott
- logerSs 6s rerirrrtriillrt6 versenyfetugyeteti hat6rozatban 6s a versenyfettigyeteti rrat5rozat bir6s6g-fet0tvizsg6trt"
.rrtrn-, uirorag
ioger6s 6s v6grehajthat6 hat5rozat5ban meg5ttapitoit 6s oirs5gqat srijton jogszab5ty-

s6rt6st kovetett et.

-

versenyfettigyeteti ha.t6rozat:2008. janu6 r 24-6nmegindutt
versenyfetggyteti

et,::1'la:9l@ynivatat.(atov5bbiakbai'ovrrriore.jp"fJ.;;z:^

meghozottl.

sz. hat6rozat6vat (a touaOii.rrO.n: GVH Hat5rozat)
6s a Gy6r-Sopron-Ebenfurti

trrttg<rrtaPrr'etra'
megSttapitotta, nogy.
hogy a
a

Vas0tZrt'2004'm6iust@t.kozoirgazdas5giVerseny

Cim: 1026 Budapest, Riad6 utca 5., postacim: 1525
Budapest, pf. 166.
Hontap: www.kozbeszerzes.hu, E_mait: etnok@kt.hu
Tetefon: +36 1 882-8502, Fax: +36 1 gg2_8503

-

kort5toz6s6t c6tz6 meg6ttapodSsukkat egys6ges vas0ti 1rufuvaroz6si diiszab5st
6ttapitottak meg, megs6rtve ezzel a tisztess6gteten piaci magatart6s 6s a versenykort5toz6siitalm?r6t sz6t6 1996. 6vi LVll. torv6ny (a tov6bbiakban: Tpvt') 11.
S-6nak (1) bekezd6s6t, (2) bekezd6s a) ponti5t, valamint az Eur6pai Uni6 miikod6s6r6t sz6t6 szerz6d6s (a tov6bbiakban: EUMSZ.) 101.cikk (1) bek#6s6t. A

GVHmeg6ttapitottatov6bb5,hogyK6retmez56suE9_ga:-

das6gi u-to.ny kort5toz5s5t c6tz6 magatart5sukkat 2006. ianu5r 1 6s 2007. i0tius 17. kozott egys6ges 5rufuvaroz5si diiszab6st 5ttapitottak meg, metlyet megs6rtett6k a Tpvt. 11. S (1) bekezd6s6t, (Z) Uet<ezO6s a) 6s d) ponti6t, vatamint az
EUMSz. 101. cikk (1) bekezd6s6t 6s 2006. ianu6r 1. 6s 2009. m5ius 25.idoszak5ban kozottuk a magyar vas0ti 6rvtuvarozSsi piac egym5s kozti fetoszt5s6t c6tz6
meqSttapod5s vott 6rv6nyben. A iogszab6tys6rt6s meg6ttapit5sa mellett a GVH
forint birs5g megfizet6s6re kotetezte. K6retmez6 a GVH
X6r-etmez6t
Hat6rozatot k6retm6hez mett6ktetk6nt csatotta.

I

AGVHHat5rozatbir6s6qifet0tvizsg6tatasor6naF6v5rosiKozigazgat6si6sMunsz5mon a fetperesek kereset6t elutasitotta'
ka0gyi Bir6s5g

meti,ettenu'n@F5v6rosiTorv6nysz6k,mintm5sodfok0bir6s5q nem iat6tt megalapozottnak, ez6rt 2015. 6pritis 15. napl6n

sz6h6 joger6s it6tet6ben az ets6 fok6 it6tet hetybenha-

@ger6sit6ieiettenaz|.rendfi6sa|||.rendi]fe[peresny0itott
'lgglgttakat tudom6sul
6L

trfrtuir.96tati k6rimet, K6retmez6

a

ioger6rlelqlben

it6tet6vette. A K0ria, mint terurvizsg5tati bir6s5g
hat6ty6ban
it6tet
g-6n
t5madott
k6re{ernmet
a teiutvizsg5tati
ben 2016. m6rcius
fenntartotta, ami a K6retmez6 tekintet6ben nem retev5ns'
(t6tetek
K6retmez6 mett6ktetk6nt csatotta k6retm6hez az ets6 6s m5sodfok6
m6solat6t.

-.

-.

joger6s it6tet meghozata[6t kovet5en 2015'
K6retmez6 et6adta, hogy mindezek atapi5n a
kiztrr6 ok hat5tya at6
6pritis 16-i hat5ttyaf . fnt. Oi. S tf l Uet<ezo6s6riek n) pontia szerinti

-sz5mri

ker0[t.

sz6rmazik-e'
A Hat6s6g et6szor azt vizsg5tta, hogy a k6retem az arra iogosuttt6t
A Hat5rozat szerint ,az eti5r6 versenytan6cs meg6ttapitla' loqy,
m6jus 1'
6s a Gy6r-Soplron-EbenfurtiVas0t Zrl'.20.O4'
[1) a

kort6toz6s5t c6tz6 me96ttapo6s 200b. december gFkozott gaidas5gi verseny
vast': ilrulwarozlsi diiszab6st 5ttapitottak meg'
d6sukkat
d
6su k xat eeqvs6ges
svse s es vas0ti

,r,

-

;::'il3:.$;ffiffiilii;;;i t..

a s"azd as6s i ve

r-

seny t<orlato z6silt c6lz6 me g6ttapod5sukkat
a magyar vas6ti 6rufuvaZOO'0. Bnrar 1. 6s 2009. m5-ius 2S. tOtOtt fetosztott5k

roz5s piac6t, vatamint
vas0ti 6rufwaroz{si diisza2006. ianu6r 1' 6s 2007. iritius 17' kozott egys6ges
b5st 6ttapitottak meg".
a Gy6r-Sopron-Ebenfurtivas6t

zrt'-t

eti6ro verseny tan6cs kotetezi [..J
""7;;';;;Eforint)versenyfet0gyetetibirs6gmegfizet6s6re,.
..Az

A F6v6rosi Torv6nYsz6k

a F6v6rosi Torv6nYsz6k

ffi6tet6t

sz. it6tete (a tov5bbiakban: it6tet) szerint
hetybenhagYia'

piaci er6vet

meghat6roz6
Az it6tet szerint a vasrlti 6rufuvaroz6s terutet6n a fetperesek
6s kedvez6tlen hat6st
vesz6tyeztet6
tisztas6g6t
rendelkez6 vdttatkoz6sokk6nt a verseny

g...rli6-frfr6frat6

t"g.i.na.t

ian6sitottaX. l6ten ggyben a iogs6rt6 csetekm6nyek

zls

s0ty5hoz, az elkovet6si magatart6s jetleg6hez 6s kor0tm6nyeihez igazod6an fett6rt t6nyez6ket az atperes a s0tyuk 6s nyomat6kuk szerint helyesen 6rtetette.
A fentiek atapj6n meg6ttapit5st nyert, hogy a K6retmez6 a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n)
pontja atapj5n kiz6r6 ok hat5tya atatt 5tt, igy a k6retem a jogosuttt6t sz5rmazik.
A Hat6s69 a hi6nyp6tl6ssal kieg6.szitett k6relem atapj5n 6rdemben elbir6lra, hogy
a k6retem megfetet-e a Kbt. 188. s (1)-(z) bekezd6s6ben fogtattaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata atapj5n a megtett int6zked6sekket
kapcso-

latos bizonyit6kokat a k6retemmet egyritt ketl beny0jtani a Kozbeszerz6si Hat6s6g 16-

sz6re.

K6retmez6 int6zked6seinek igazot5sa 6rdek6ben a kovetkez6 dokumentumokat
csatolta
k6relm6hez:
GVH Hat6rozat,
sz. it6tet,

-

-

Aiufuvaroi6si Uztetszabdtyzatot i6vithagy6
zat,

sz. hat5ro-

Zrt. c6gkivonata,
Zrt. c6gkivonata,
M6dosit6 Meg6ttapoo5t t
6s a GySEV Zrt. kozotti egyrtttmfikod6si
szab6lyoz6s5ra meg kotott keretszerz6d 6shez,
birs6g 5tutatdsdr6t sz6t6 igazot5s
GYSEV

GYSEV CARGO

I.

A Kbt' 188' S (2) bekezd6se atapj6n a kizilr6 ok hatStya
at6 tartoz6 gazdas5gi szerept6 a
megbizhat6s6gSnak bizonyitdsa 6rdek6ben kotetes iiazotni,
hogy

a)

bl
c)

a buncsetekl6nnv.gt,

kotetess6gszeg6sser"ilt;#; jogs6rt6sset okozott kdrt
- a k6rosult 6ttat etfogaoott m6rt6luen - megi6rit-ette
vagy arra meghat5rozott

hatdrid6vet k<itetezetts6 get vdttatt;
az ittet6kes hat6s6gokkataktivan egyOttmUkodve dtfog6an
tiszt6zta az 0gy t6ny5tt5s6t 6s kortjtm6nyeit; 6s
otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st
hozott, amety atkalmas a tov5bbi bfincsetekm6ny, kotetess6gsr.g6s, irtetve egye; jogs6rt6s
mrjrroio"e.r.

K6retmezS a k6relm6ben nem igazotta megfetet6en
a Kbt. 1gg. s (z) bekezd6s b) 6s c)
pontj5t, ez6rta K6retmez6t a Hat6s6g a rui. taa. (a)
s
oer<ezo6se atapj5n 2017. szeptember 27-6n kett v6gz6s6b.en hiSnyp6tt5sra hivta fet.
K6retmez6 a rriaivpottasi i.rr,iua.t
20t7. okt6ber 3-5n vette k6zhe z alzotz.okt6ber 10-6n hi5nyp6tt5st
ny0jtott be.
A Hat6s5g a k6relem atapj5n 6rdemben etbir5lta,
hogy a K6retm ez6 6ltalmegtett int6zked6sek

6s azok at5t5maszt6s5ra csatolt bizonyit6kiok megfeier6ek-e
megbizhat6sdga
igazol5s5hoz.

latkozatot tette.

az at6bbiak szerinti nyi-

K6retmez6 et6adta, hogy a joger6s it6tettet etfogadott
GVH Hat5rozat indokot6sa nem dltapitott meg semmityen konkr6t k6rt, ametyet i xerrmrt6
iogs6rt6nek min6sitett magatart5sa okozott volna. A GVH Hat5rozat
kiz6r6taq attatrinoss?gban ,,fogya.itoi e. tarsadalmi i6t6tet 6rint6 k6r' megjetot6st alkatm at
Hat6rozat meghozatat5t kovet6en sem hatSrid6ben, sem azt kovet6en a K6retmez6n6r,
"lAGVH
sem pedig a K6retmez6b6t
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kiv6tt GySEV Cargo Zrt.-n6t nem ny0jtott be k6rt6rit6s ir5nti ig6nyt egyetlen piaci szerept6 sem, hivatkozva a nyitv6noss5g et6 kerut6 versenyfet0gyeteti hat5rozatban, ittet5teg a bir6s5gi it6tetekben meg5ttapitott versenykort6toz6 int6zked6sekb6t ered6 k6r{ra.
K6retmez6 JtSaOta tov6bb5, hogy 5tt6spontj5t t6masztiaalS, hogy 0gyfetei nem tartott6k
versenytorzit6nak, ittet6teg kiriv6an magasnak a K6relmez6vet kotott szerz6d6sekben
meghai5rozott dij m6rt6k6t. Ahogy a GVH Hat6rozat 156. ponti6ban kifeitette: ,A kedvezm6iyez6s m6rt6i<e tekintet6ben az etj6r5s at6 vontak 6ttat a fuvaroztat6knak ny0itott
kedvezm6nyekre vonatkoz6an becsatott adatok azt mutatlSk, hogy a vas0tt5rsas6gok letent6s, 5ttaiosan t50-801 % kedvezm6nyt ny0itanak a fuvaroztat6k r6sz6re mind kozos,
mind on6tt6in v6gzett fuvaroz6s eset6n;'. Erre tekintetteta GVH a logs6retem srilya m6rteget6s6n6t enytrit6 korutm6nyek6nt hat5rozta meg, egyr6szt azt, hogy "a fuvarok ietent6l r6sze eset6ben a t6nyteges 5rak ett6rhettek az egy egys6ges diiszab6s sze.rinti 6rakiOf tgO3. pont), mdsr6sit uit, t'togy a vizsg5lt id6szakban a dijszab5sok hat6s5gi i6v5hagy6s at5 estek (369. pont).
meg6ttapiEt6adta tov6bb6 K6retmez6, hogy tekintettel arra, hogy a GVH Hat5rozatban
szemben'
K6relmez5vel
tott jogs6fi6sek et6v0ttek, kiz5rt a k6rig6ny 6rv6nyesit6se
tev6kenyK6retmez6 et6adta tov5bb6, hogy tekintetteI arra, hogy a vas0ti Srvtwarozlsi
t6tja et' a
Zrt1-i6t6t Uizi;6taga 2009.6vben atapitott GySEV Cargo
2011.

s6get
lanu5r
m5r nem befoty6soti5k a
GVH Hat5rozat szerinii logs6rt5nei min6sitett magatart5sok
kozott viszonyokat' A iogs6rt6nek
GySEV Zrt. 6s a GySEV Carqo Zrt., ittetve annak lgyfetei
6s ugyfetei kozotti
6veimeget6z(5K6relmez6
2009.
min6sitett magatart5sok 6gfetiebb a
tekintet66rutwaroz6s
vas0ti
t-ietAt
szerz6d6ses viszonyokat 6iintiretit< .zOtL ianu6r
mer0[hetnek
sem
kovetkezt6ben
ben meg5ttapod6soi<at a GySEV Cargo Zrt. kot. Ennek
fet K6reimez5ve[ szemben 0labb k5rt6rit6si ig6nyek'
50-80% kedvezA Hotdrozat 156. pontio szerint a vasitt1rsas1gok ietent^s, dtlagoson
mdnyt nyiitanok a fuvaroztot6k rdszdre.
kopcsdn ugyanHatdrozot 363. pontia szerint tovdbbd az drmegdllapodds 6rv6nyes0l6se
o tdnvesetdben
rdsze
akkor kisebb mdrtekiin-inyhit6 kor0tm6ny, nogly o Tivarokielent1s
6rakt6l.
leges 6rak elt,rhettek oz egys^ges dfjszabds szerinti

A

a Versenytondcs a bfrs6g
A Hatdrozot gilg. pontia szerint az ,rmegdllopodds kapcsdn
al6.vontak diiszabdsoi o.\ifog6m6rt6k6t csokkentd tliyez6kilnt lrtdkeltei hogy az eli1rds
mindvdgig hot6sdgi j6vdhagyds
sott 2004. mdius 1. 6s 2007. i1tius 17. kAzAni'id1szo*Oon
ald estek.

A leirtok atapjfun

a

dli kialakitdso
Hot6sdg dtldspontia szerint az egys^ge.s 1rufuvorozdsi

,;yerteh1en kdikozds tdnve, tekintettel arm is' hogv
kovetkeztdb* n* atliinioii
^'rg
meOlirdetett toril1k atapjdn' tovdbb1'
oz druforgalom minimdlis resze fuTott o nyittvdnosgl
ig1 ;, vis1ndrsasagi1 lrttntas, dtlogoion 50-80% kedvezmdnyt nytitottak a fuvarcztat6k rEszdre a Hatdrozot szerint.
informdci6, illetve dokumentum
Tekintettel orro, hogy K6relmez6 nyilatkozat^vol ettent^tes
tiOl vizsgdtato 2oran, erre tekintettel a Hat6sdg elfonem iutott o Hot6s6g tudomdsdra
pontidban loglottok isaierrhez7 feitinyimkozatdt o iOt. rcA. I Q) bekezdds o)
megtdritdsdre vonatkoz6 kotelezoldsdro ds a potencidfis kdrosultok tekintetdben a kdr
zettsdgvlttaldst nem keltett vizsg1lnia a Hat6sdgnok'

giiii

*

u

irtt-l.trrGO6sei

et6adott, az igY t6nY6tt6az at6bbiak szerint alkalmasak

K6retmez6 megbizhat6s6g5nak meg6ttap[t5s6ra'
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K6relmez6 el6adta, hogy a GVH-vat, ittetve bir6s6gokkategy0ttm0kodott a t6ny5ttds fett5r6s5ban 6s a GVH 5ttatk6rt adatokat, inform5ci6kat hatSrid6ben rendetkez6sre bocs5totta. K6relmez6 e[6adta tov6bb5, hogy aktiv adatszotg6ttat5ssat segitette a ,,Hat6s6got'
a t6ny5tt5s tiszt5z6sa 6rdek6ben. K6retmez6 szerint ezt t5masztiait6 aza t6ny is, hogy
a K6relmez6vel szemben a versenyfet0gyeteti etj5r6s sor5n nem kerutt sor a Tpvt. 61.
Sa kozigazgatisi 6s hat6s5gi etj5r6s 6s szotgSltat6s Sttat6nos szab5tyair6l sz6t6
9_6_s
2004. 6vi CXL. torv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) 61. S-a szerinti birsdg kiszab6s6ra.
K6relmez6 a m5sodfok0 bir6r6g
sz6mI joger6s it6tet6t tudom6sul
vette,.a kiszabott
toiniFnyfetugyeteti birsdgot megfizette (metynek igazot5s6t mett6ktetk6nt k6retm6hez csatotta), 6s a tobbi fetperesseIettent6tben nem ter_
jesztett et6 felutvizsgStati k6retmet. K6retmez6 m6r a versenyfetugyeteti
elj6rds sor6n

f

igyekezett a versenyfet0gyeteti hatSrozatban kifog6sott magatartisok megszrlntet6s6re, metyre tekintettet a GVH hat5rozatban kifog6sott meg5ttapod5st 200g.
i0nlus 2s-i
hat5ttyat 0gy m6dositotta, hogy az eu16pai uni6s 6s a=
t6v6 hazai ver"=r"lo"szhangbanetj5rdsban
senyjogi szab5lyozSssaI konform m6don rendezze a versenyfet0gyeteti
6rintett k6t vasriti lrvfuvarozilsi piaci szerepl6 jogviszony6t, majd
6rufwarozdsi tev6-

-.

kenvs6oet 207I. janu5r 1-iei d5tummat

f-

rzc"ulug)"oen

-

iz

tobbek kozott az Eur6pai Bizottsdg

zuuu- novemberzb. nao;6n hczctt

bizotts5gihat5rozat6raisfigyetemmel,arrnat<6rdek6ben,hogyaE:;;i
megfetet6versenyt5rsategyen-kiszervezte.K6retmez6effi".oo

Zfi.t]z[etszab6lvzata.6.sdijszab5satetjesen-ett6rafcsoport,iii'tu""f
0ztetsz ab(ivzat6t(t l6s oijszabSsaioL xererr.rZGftii.tk6nt megkgtdte
a Hat6sdg
-

f.

r6sz6re a GySEV Cargo Zrt. rlztetsz ab6lyzat6t (a tov5bbiakUan: Uzletsz.OJryrrti

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazotta megfetet6en a Kbt. 1gg. (2)
bekezd6s b) 6s c)
S
pontiSt, ez6rl a K6retmez6t a Hat6s5g a rUi. tee. S (4) bekezd6se
atapj6 n Z0IT..r.ptember 27-6n kett v6gz6s6b.en hiSnyp6tt6sra hivta fet. K6retmez6 a hi6nyp6tt5sitertriv6st
2017. okt6ber 3-5n vette k6zhez 6s2077. okt6ber 10-6n hi6nyp6tt5st
nyultott
Ue.

A Hat6s6g hiSnyp6tt6si fethiv5sSban fethivta a K6relmez6t,
hogy nyitatkozzon a verseny-

fet0gyeteti etiSr5s sor5n tetlesitett adatszotg6ttat6s mety res#oen
6.
kinthet6 a torv6nyi kotetezetts6get t0tmutat6 aktiv magatart6snak.

;it;;

.r"pon tr-

K6retmez6 hi5nyp6tl6s6ban et6ad.ta, hogy a. versenyfet0gyeteti etjdr5s
so15n beny6jtott
egy ozteti titokk6nt tort6n6 kezet6s i16nti k6retmet (k6r;tm6hez
mett6ktetk6nt csatotta
3.[6r9!mez6), metyben az 0zteti titkot tartatmaz6 iratokat az 0ztetit titok kitakar5sa

n6tk6rte a GVH-I, hogy ity m6don t<ezerle az aoatokat. K6rte tov6bb6, hogy amennyiben ezen iratok 0zteti tito-[k6nt
tort6n6 kezet6se a GVH
r6sz616tnem [ehets6ges, akkor K6retmez6 6ttal rendetlezJsre
bocs6tott 0zteti titok kitakar5s5vaI benyrijtott verzi6t haszn5tja.

k0ta

GVH rendelkez6s6re bocsStotta 6s

K6retmez6 el6adta tov6bb6, hogy a GVH rendetkez6s6re bocsdtotta
az etj6r6s sordn az
akkori jov6beni strat6gi5j6t, amety bizatmas inform6ci6kat tafialmazott
6s a harmadik
szem6tyek Sttat tort6n6 megismer6se s6rthette volna a tSrsasdg
rjzteti 6rdekeit.
A GVH Sttat k6rt adatk6r6 v6gz6sekre vdtaszk6nt adott
k6retmekben (minden esetben)
tobbszor hangsrityoz6sra kertjtt, hogy a tSrsas6g a GVH tet6
minoenben k6szen 6tt a ha-

t6s5,g torv6nyes t6nyfettd16 munk5iJnak segitseiOre
6s
auUan vato j6hiszemrj 6s aktiv
egy0ttm0kod6sre (K6retmez6 mett6ktetk6nt csaiotta a hivatkozott
".
k6retmeket).
A GVH k6rd6seire adott v6taszokban tobbszor p6td5kkat
magyar6ztaa K6retmez6 akkori
{rufuvaroz6si tev6kenys6g6t, hogy a GVH szdmS.u rgv6rttrru
er szakszer0 vdtaszt

5/s

adjon. A GVH a k6rd6sekben az 0zleti tev6kenys6get bemutat6 v6taszokat v5rt, a t6rsas5g azonban a megadott t6btSzatokon t0t p6td6kkat magyarlzva b6vebb inform6ci6t

szolg5ttatott.
K6retmez6 et5adta tov5bb6, hogy amennyiben a t6rsas6g nem l6tott re5tis es6lyt az adatk616kben megietott hat6rid6ben 6s kiet6git6 m6don tort6n5 v5tasz tehet6s6g6re, a GVH

fet6 mindig triiSriO6Uen megjetott k6retmekben k6rte av1laszadlsi hat6ridS meghoszszabbit5s6t.

szeA Hat6sdg megdllapftio, hogy a GVH Hatdrozat alapidn a Tpttt 61. 9-o 6s o Ket' 61'9-a
ker0ftsor
megfizetdsdre
bfrsdg
hogy
o
rinti bfrsig kiizabdsdro nem kerllt sor, illetve

pontja
A Hat6sdg az egy7ttm1kodds kordben figyetembe vette, hogy o GVH Hatdrozot 287.

szerint,iovsiv6'oa2009.mdjus25-6vetolyanm6donm6dositottaaKerettoszerz6d6s rendetkez^d amely ugyon a felek kozotti ,,6rt6kesit6si egyiftmakoddst"
vdbbro is fenntortja,. onnak tgytt-- a versenytondcs 6kal a piacfeloszn megdllapodds
versenykorl1toz6 jetlegdt OizoiyftA korutmdnyi1nt 1r'tdkelt
toztotdsokat eszkozolt" .

- r1szletszabdlyait illet1en vdl-

fel6 odotszolgdltatdsi kotelezens6g0i tetlesit1ie'kordb-in benyljtott dokumentumok alkolmosak oz 1gy tdnydlldsdnok
6s kd ru tmdnye i ne k t i sztd zdsd m.

A Hat6sdg meg6ttapitjo, hogy o Kdretmez6

dttal csatolt,

GVH

illetdkes hat6sdggol
A Hat6sdg 1gy itdlte meg, hogy K6relmez6 aktivon egylttmtkodve az

megdllapftisztdzta'az-igy t1nyduiiat Zs rcrum1nyeit. A teirtokra tekintettet o Hat1sdg
igazolt
megfelel6en
totta, hogy Kdretmezd az dltala hivotkozott etidrd.ssat osszefhgg6sben
ponti1vot
osszef0gg6sb)
oyan fAl'titm1nyeket, amelyek a Kbt. 188. S-; @ bekezddsdnek
6 k'
b'e n m e g kovet ellt i n t 6 z ke d 6 s e k m e gt 6te t6t a ld t d m a szti

kapcsotatban az
at5bbi nyilatkozatot tette:
int6zked6seke.t hozta'
K6retmez6 a kovetkez6 otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi
- K6retmez6 szerint - alkalmasak a tov6bbi versenyjogs6rt6sek megel6z6s6re'

"rrfV.X

1.

Technikai 6s szervezeti int6zked6sek
(metyet K6retmez6
a GVH 6ttat kifog5sott keretszerz6d6st
K6retmez6 et6adta, hogy
"xriretm6hez)
2009. m6jus 25-ei hat6ttyat 0gy m6.dositotta,
mett6ktetk6nt csaiott
szab6tyoz5ssal
hogy az eu16pai uni6s 6s azzal osszhangban l6vShazaiversenyiogi
vas6ti 5rufuk6t
6rintett
konform modon rendezze a versenyfetglyeteti eti5r5sban
hogy m5r a
t6that6,
is
varoz5si piaci szerepf5 loguistonyai. XOretmez6 szerint ebb6t
az akkor
ametyek
versenyhat6s6gi eti516ss6r5n megtette azokat az int6zked6seket,
sz0ks6gesek
6rdek6ben
m6g fett6tet4.tiuto.nyiogi log;6rt6sel megsz0ntet6se
201f ianu6r 1-i6vet'
viszonytat6ban
K6retmez6
voltak. Az emtitett keretszerz6d6s
Cargo Zrt'-be tort6n5 kia GySEV Zrt. vas0ti Srutwarozitsi tev6kenys6g6nek GySEV
szervez6s6ve t hat6ty6t vesztette.
K6retmez6 et6adta, hogy

vaslti 5rusz5ttit5si tev6kenys6get K6retmez620Lt' ianu6r

GySEV Cargo
1-i6t6t nem t6t rr. At tJrltt eg6sz6ben piaci atapon m6kodik a
nyit5s5vat. A GySEV Cargo Zrt. bemutat5sa:

Zf

irS-

vas0ti 5rufuvarozSsi
A GySEV Cargo Zrt. a GySEV 100%-os tulaidon6ban m0kod6,
a Nemzeti
Uztetszab6tyzalSl
6rv6nyes
is
szotg6ttat5st ny,:;tO v6[tatat. Jetenteg
6/e

Kozleked6si Hat6s5g Vas0ti lgazgatSsi F6oszt6tya a vas0ti kozteked6srdt sz6t6
2005. 6vi cLXXXilt. torv6ny (a tovdbbiakban: Vtv.) 23. s (19) bekezd6se atapj6n
I(H/VA/NS/A/82/20t0. sz. hatdrozat5vat (mett6ktetk6nt csatotta k6retm6hez a K6_
relmez6) hagyta 16v5. A Nemzeti Kozteked6si Hat6s5g Vas0ti lgazgat5si F6osztdtya
a hat5rozat id6pontj5ban hat5tyos Vtv. 75-76. S-ai atapjSn a vai,jtiplacon dltatdnos
piacfet0gyeteti jogkort is gyakorott, igy az 5ttata j6v5hagyott Vas0ti Arufuvaroz6si
Uztetszab5lyzatokebb6la szempontb6t is 6ltamitag etfogadottnak min6s0lnek a K6retmez6 szerint.

K6retmez6 et6adta, hogy mindezek atapjSn 201t. janvin 1-j6t5t nem fogtatk ozik6rufuvaroz5si tev6kenys6gget, igy eset6ben a jov6ben fel sem mer0thet tov5bbi hasont6 t6rgy0 f og- 6s kotetezetts6gszeg6s et6fordut6sa. K6retmez6 f6 tev6kenys6ge
a hat5tyos c6gkivonati adatok atapj5n is hetykozi vas0tiszem6tysz5ttitds.
K6reimez6
mel16kelten csatolta mindk6t c6g hatdtyos c69kivonat5nak m6sotatdt.

2.

Szem6lyiint6zked6sek
K6retmez6 et6adta, hogy a kiz6r6 okkat6rintett magatart6s tanrlsit5sa 6ta
a K6retmet[6lelte a GySEV Zrt. c6giegyz6k6t, metyben t5that6 a jetentegi tiszts6gviset6k, fet0gye16bizottsdgi tagok
Os'f.6nwvizsg5t6k jogs6rt6st kovet6 kinevez6s6nek id6pontji.
m.ez6 tiszts6gviset6i megv5ttoztak. K6retmez6

K6relmez6 e[6adta tov6bb6, hogy vete szemben m5s, hasont6 t6rgy0 versenyfe[0gyeteti
etjSr5s sem az etmarasztat6s6t megetoz6en,sem azt kovet6en nem indutt.
K6retmez6

a

fenti int6zked6sek megt6tet6vet6s az az6ta kiatakitott 0ztetpotitik5j6ban
igyekezett mindennemU versenyjogi kockdzat etker0t6s6re.
K6relmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetet6en a Kbt. 1gg. (2)
bekezd6s b) 6s c)
S
pontj6t, ez6rt a K6retmez.6t a Hat6s5q a xui. tae. S (a) bekezd6se
aiapjdnz01T.rrrp,ember 27-6n kett v69z6s6b.en hi6nyp6tt6sra hivta fet. K6retmez6
a rriaivpOtrrlsi fettriv6st
2077. okt6ber 3-5n vette k6zhe z ei'zotz.okt6ber 10-6n hidnyp6tt5st
ny6jtott be.
A Hat6s5g.hi5nyp6tt5si fethfvSs6ban fethivta a K6relmez6t, hogy
nyitatkozzon, a GySEV
Cargo Zrt. Uztetsz abillyzata, ittetve egy6b int6zked6sei r*nyiLen
atkatmasak a jov6beni
jogs6rt6sek meget6z6s6re.
K6relmez6 hi5nyp6tt5sdban et6adta, hogy.a GySEv cargo Zrt.
eset6ben a jov6beni jogs6rt6s megel6z6s6t szotg6l6 tehet6sAg ai-lztetszabillyiat r6sz6t nem
k6pez6 oilsziu5s,
amely 2008. ianu6r 24-6n indutt versenyfet0gyeteti ei16r6s egyik pontj6t
is r<6pezte.
K6relmez6 et6adta.

Zrt.20t7.
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1. napj6t6t kivatt a GySEV Zrt.szamu
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0ooetten m6s 5ruf uvaroz5ssaI
hiszen az aktu6tis

nv6be[kg!@
a vonatok

@zz6kmegakozteked6vonatokut5nfizetend6tarif5t'Ennek
jov6beni
mege[6z6s6re'
tet<intet6ben maga a dijk6pz6s a biztosit6k a

iogs6rt6sek

Et6adta tov6bb6 K6retmez6, hogy a iov6beni iogs6rt6s meget6z6s6t szotg6t6 egy6b int6zked6sk6nt a GySEV Cargo Zr1.2Ot3. szeptember 13-5n, az 6rt6kesit6siter0leten dotgoz6 munkat5rsak sz6m6raegy workshopot szervezett a GySEV Arufuvaroz5si Uztet5g6-

iak versenyiogi 6ttekint6s6re. Ennek keret6ben a r6sztvev6k 6ttekintett6k a tSrsas6g
fuvaroz6si piaii moOettleit, a tobbi t5rsas5ggat vat6 kozos fuvarozdsi egy0ttmUkod6se-

ket, metynek critja vott, hogy a GySEV Cargo Zfi. a jov5ben fetismerle 6s etker0tle mindkartett
azon logbsetekm6nyeket, ametyek osszef0gg6sben hozhat6k tenn6nek b5rmityen
gyan0iauut(a worXstropr6t sz6i6 iegyz6konyvet mett6ktetk6nt csatotta k6retm6hezaK6retmez6).

a GySEV Cargo Zrt' atapit6ia
tsI-sz6m0atapit6iiat5rozat6vat(K6retmez6mett6ktetk6ntcsatotta)e[2..3.4.
K6retmez6 et6adta tov6bb5, hogy a GySEV Zrt., mint

C.rgo 2016-202O-as 6vekre kidolgozott strat6gi6l6t. A strat6.gia
Ve-rsenyiogi'szab6lyiz6si dimenzi6 cimet viset5 pontia tartatmazza azt a meg6ttapit5st,
unios
mety sierint ,a versenyiogi szab5tyoz6si dimen zi6 azut6bbi 5-10 6vben az eur6pai
a.v6[uusfti piuci tiberatiz5ci6 ei6refrata'O5s6vat kapott 6s kap ma.is hangs0tyos szerepet
vezet6 tiszts6gvitatat sirat6giai kornyezet6nek jogi dimenzi6j5ban". A sfat6gia mind a
ker0tt 6s
bemutat6sra
szSm6ra
munkav5ttat6k
set6k, mini a koz6pvezet5 Oeoizt6s0
6s
magatart6sok
ver_senye[[enes
a
megismerhet6v6 v5it, metyben fethivt5k a figyetmet
k6retcsatott
mett6ktetk6nt
meidftapoOdsok jettemz6inek megismer6s6ie. K6retmez6
cim0 dokum66ez egy a ,,GySEv CARGo Zrt. str-at6gi 6ia a20!6-?02O-as uzteti id6szakra"
13mentum66t sz6rmaz6kivonatot 6s egy nyitatkozatot, mely szerint 2013' szeptember
vera megbizott
6n 9 6rakor a GySEv Cargo Sz6khetyEh d 6.6nan tefotytatott workshop
hogy a
szotg5lta'
a
c6lt
azt
mettett
ir5nyit6sa
6s
sen'iogi ugW6di iroda v-ez6nyt6s6vet
ameCVSEVtnnO0 Zrt. a iov6ben fetismerle 6s etkerutie mindazon.logcsetekm6nyeket'
gyantjvat'
karteltez6si
tyek osszef0gg6sben hozhat6k tenn6nek b6rmityen

f"g.dt.;

GySEV

oz ott
bekezddse szerint tehdt a kizdr6 ok fenndtldsa esetdn van lehet6sdge
62' S
Kbt'
o
ok
a
kizdr'
Jelen esetben
fetiorott gozdosdgi szerepl6knek az ontisztdzdsra.
megel6z6en
fl p-ont1a otopidn 2015. dpritis 16. nopjdt6t 6tl fenn, ezdrt az ozt tudja, hogy
bizonyitani
tett int6zked6sek onnyibo'n'vizsgdlhat6k, omennyiben o K6relmez6
kdpesek o tovdbbi
biztosftani
iett6kdppen
is
megtett ntdzkeddJek o

A Kbt. 64. S

ft)

'iiitfttaes
a korobban

iov6ben

j o g sd rtd se k m eg el6zdsdt.

c) pontidnok vizsgd.lo.takor
A leirtoknak megfetet6en o Hot6sdg o Kbt. 188' S Q) bekezdds
venni o keritszerz6dds 2009. mdius 25-ei hat1ltyatval6 m6-dositdnem tudja

figyetembe

hogy 2011. ianudr 1-i6vet hatdtydi vesztette, igy az a Kbt' 18-8^' I Q)
azinbon a Kbt' 158' 5 E)
bekezdds b) pontja ri)igatini"r rerult ertlietdsre.'A Hat6sdg
szerint
figyelembeiene, hogy vosail druszdllibekezd*s c) pontja tekintet,ben - fentiek
l6t et' Az teties egdszdben piaci
1-i6t,I-nem
tdsi tevdkenysdget Kdretmez6 20i1. ianudr
alapon m1kodik a GySEV Cargo Zrt' irdnyitdsdval'
sdt, tekintettet orro,

y1;i;7#"X:';:X:tr;:ffiryTf JlJ;xrf
bdsro, ozonbon Kdrelmez6 befotydso

itott

ii;Y',;"'l!lFl

mAkod6, t07%-os tutaidondbon l6v6

8le

e16rhet6

tarta lmoz. Az Arufuvarozdsi D ijsza bds
2010. jAUus 1-i6t6l 1rvdnyes, a Hot6sdg elfogadta a Kdrelmez6 dijszobdsdt a Kbt. 188. S
(2) bekezdds c) pontjdnak 1rtdkel6sekor.

A Hotosdg figyelembe vette, hogy a Kdrelmez6 a GySEV Cargo Zrt. 2013. szeptember 136n, az 6rtdkesitdsi Er1btun dotgoz6 munkatdrsak szdmdra egy workshopot szeruezett a
GySEV Arufuvarozdsi 0ztetdgdnik versenyjogi dttekintdsdre, d6'a Hot6sdg'dltdspontjo szerint a workshop, tekintettel arro, hogy o kizdr6 ok atapjdul szolgdt6 jogsdrtls a wotrkshop

iegyzfkonyve szerint csok 1rintdlegesen kerult megemlitdsre, nem olkolmas a jovSbeni
j o g s6 rtd se k m eg e l6zd sdre.
A cdgiegyzdk adotoi alopjdn o Hat6sdg megdtlapitotto, hogy nincs olyon, vezet6 tisztsdgvisel6 vagy a Kdrelmez6 vdllalat kdpviseletdre jogosult egydb szemdly, okinek jogviszonya a

jogsdrt4s elkovetdsdnek idejdn

ds

jetenleg is fenndilno.

A Hat6sdg elfo adta o Kbt. 188. I (2) bekezdds c) pontjdnok igozotdscira o GysEV cargo
Zrt. atapit6ja
sz5mri atapit6i naiitroiatitnak tartatm5t.

I

A Kbt. 1gg. g (s) bekezdAse szerint a Hot6sdg o (2) bekezd1sben emlitett int6zked6s 6rt6_
ke.lisekor koteles figyelembe venni a b0ncselekm1ny, koteless1gszegls vagy egy6b jogs4rtds s0lyossdgdt 6s
korhtmdnyeit. A Hat6sdg figyetembe veite, miii mZrteget1si
.saidtos

szempontot

o

jogsdrt4s 6to eltelt id6t.

Fentiekre tekintettel a Hat6sdg mdrlegel1sijogkor1ben megdltapitotta, hogy Kdrelmezd az
dltolo hivatkozott eli6rdss.at osszeflggdsben megfelet6ei igazolt otyan--kor1tm1nyeket,
amelyek a Kbt. 188. 9-o (Z) bekezd1shnek c) pontjdvot osszeflggdsben megkoveteliint6z_
ked 6 se k megtdte l6t o ldtd ma sztj d k.
osszegezve. a fentieket, meg6llapithat6, hogy K6relmez6nek a Kbt. lgg. s (z) bekez.d6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei l(bi. 62. S (1) bekezd6s n) pontia sierinri

kiz6r6 ok fenn6lt6sa ellen6re kelt6k6ppen igazolj6k a megbitzhat6sig6t.

Budapest, 2017. okt6ber 31.
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