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A Kozbeszerz6si Hat6s5g (a tov6bbiakban: Hat6s5g) a kozbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi
CXL|ll. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) bet<ezO6se atapj5n meghozta az at6bbi

HATARozAToT:

Az AQUAPLUS K6tf0r6, Epit6 6s Term6t-energetikai l(ft. t(6762 S5ndorfalva, S6v6nyh5zi
u. 1.) (a tov6bbiakban: K6relmez6)l 6ttal a Kbt. 64. 9-a szerinti 6ntiszt5z6s 6rdek6ben
meghozott int6zked6sek megfetel6ek megbizhat6sSgSnak igazol6s6ra, erre tekintet-
tel k6relmez6 k6retm6nek a Hat6s6g hetyt ad.

Az rlgyben elj5rdsi k6tts6g nem mertilt fel.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s5ghoz 2016. okt6ber 4-6n a Kbt. 1BB. S-a szerinti ontiszt6z5si k6relmet
teriesztett et6 megbizhat6s5g5nak igazot5sdra.

K6retmez6 el6adta, hogy a Gazdas6gi Versenyhivatat (a tov5bbiakban: GVH) eli5rSst indi-
tott egyeb v6tlatkozSsok etlen gazdas6gi versenyt korl6toz6 megdllapodds titalm6nak fett6-
tetezett megs6rt6se miatt a hatSrozatban megjelott "rend6rs6gi tenderek' kapcsdn. A GVH

Iszdm0 v6gz6s6veta vizsg5tatot kiteriesztette az AQUAPLUS Kft. k6retmez6vel
szemben tov6bbi plly1zati eljdrSsokkat - nem a rend6rs6gi tenderek - kapcsolatban is.

A K6retmez6 el6adta, hogy az elj6rdsr6l sz6t6 6rtesit6st6l kezd6d6en mindv6gig egy0ttm0-
kod6tt a GVH-vat, a folyamatos 6s teljeskor0 egyuttm0kod6sre tekintettel a versenyfeltigye-
teti elj6r5sban enged6kenys6gi k6retmet ny0jtott be, ittet6teg az enged6kenys6gi k6relem-
ben vSttaltakat marad6ktalanuI tetiesitette, ennek ellen6re az enged6kenys6gi k6relme et-
utasit6sra ker0tt.

A GVH eljdr6 versenytan6csa 2014. december 22. napi5n kett eli5r5st befeiez6 I
I sz5m0 hat5rozatdnak (a tov6bbiakban: GVH hat5rozat) l. ponti6ban irtak szerint
meg6ttapitotta, hogy az l. rend0, 6s a K6retmez6, mint Vl. rend0 etiSr6s a[5 vont vStlalkoz5s
egyeztett6k bead6si 5raikat a Komt6 V6ros 0nkormlnyzata 5ltata ,,k6zoss6gek h6za, Szin-
nii Os Rendezv6nyterem', 6s ,Kenderf6td-Som6gi Altat6nos lskola 6s Ovoda' elnevez6s0
kdzbeszerz6si ell5r6sokon, ezzel, megs6rtett6k a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s a ver-
senykort5toz5s titalm5r6l s2616 1996.6vi LVll. torv6ny (a tov6bbiakban: Tpvt.) 11.S-5ban

fogtalt tilalmat.
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c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov6b-
bi b0ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

K6retmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetet6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) ponti5t.
ez6rra K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 1BB. S (4) bekezd6se atapj5n hi5nyp6tt6sra hivta fel. A
k6relmez6 a hi5nyp6tt5si felhiv5snak 2016. november 7-6n eleget tett, melyet a Hat6sdg
2016. november 10-6n vett k6zhez.

A Hat6s6g a hi5nyp6tt6ssat kieg6szitett k6relem alapiSn 6rdemben etbir6tta, hogy a

k6relmez6 5ttal megtett int6zked6sek megfelet6ek-e megbizhat6s5ga igazolSs6hoz.

Kdrelmezd dltol a Kbt. 1BB. 5 [2] bekezdds ol pontjo vonotkozdsdban el6adottak az at5bbiak
sze ri nt alkatmasa k K6relmez6 megb izhat6s 5g5nak me 96tlapft6s6hoz.

A K6relmez6 el6adta, hogy a GVH hatSrozat 296-305. pontlaiban a kdvetkez6k kerUttek rog-
zit6sre:

,296. Az eljdr6 versenytondcs o fentebb rdszletezett indokoldso alapjdn az el6bbiek szerint
dllapitotto meg oz eljdrds o16 vontak felel1ssdgdt.
297. Komt6 Vdros Ankormdnyzotdnok a Kenderfdtd-Somdgi Attotdnos lskolo 6s 7vodo, voto-
mint o Kozossdgek Hdzo, Szinhdz 6s rendezvdnyterem KE1P pdlydzot keretdben nopelemes
energiotermel1s megvol6sitdso tdrgy1, 2011. 6vi kdzbeszerzdsi eljdrds sordn az I
egyeztette az AQUAPLUS-szIl o beoddsi droit,
298. Az 7RFK dttol20_11. jlnius 3-dn kiin kdzbeszerzdsi etjdrdsdn or-egyeztette be-
uuuJu u, Lrt. .Jf-r*
299. A Bdcs-Kiskun Megyei RFK dttot kiirt pdtydzot esetdben ot-egyeztette beoddsa
droitozf
g9!. A Bdkds Megyei RFK dttot kiirt pdtydzot esetdben or-egyeztette beoddsi droit oz
]vet.
301. A Csongrdd Megyei RFK dltol kiin pdtydzot esetdben or-egyeztette beoddsi draitI I
302. A Komdrom-Eszlelpm Megyei RFK dltat kiirt pdtydzot esetdben or-egyeztette
--=---s ;'-. -I-': r-s =rf--=,
303. A Fei6r Megyei RFK, - dltat kiin pdlydzot esetdben or-egyeztette beoddsidroit ozIT
304. A fentiek szerint oz eli6r6 versenytondcs o Tpvt. 77. g (1) bekezdds d) pontjo otopjdn
megdllopitotto oz eljdrds old vontok jogsdrtdsdt.
305. Az elidr1 versenytandcs 1lldspontjo szerint a rendelkezdsre dtl6 bizonyitdkok nem ele-
gendfiek o ddntds melldkletdben fetsorott kozbeszerzdsi pdtydzatok kopcsdn etjdr6k, igy min-
deneket1tt or-6s azf jogsdrtisben vot6 i*sivdtete megdttopitdsdnor, iovdbbd
oz egydbkdnt iogsdrtdssel 6rintett, et6z6 pontokbon felsorolt tenderek kopcsdn nem emlitett
rdsztvevdk, tovdbbd oidnlottdtetre fethivott vdttotkozdsok esetdben o jogsirtds megdttopitd-
sdhoz, ezdrt velhk szemben oz eljdrdst megszlntette o Ket.31. g (1) bekezddsdnek i) pontjo
olopjdn'

Tovalbii a 321. pontj5ban ro-gzitette,hogy .o komt6iprojektekesetdben nem tdpett hatdlybo
or-es Komlo Varos A-nkormanyz'oio kozott megkotott szerzodds, igy tdnyteges pioci
hatds nem kovetkezett be. Erre tekintettel az etjdr' versenytondcs a pioci hotds tekintetdben
a tobbi drintett tenderen ton1sitott osszejdtszdsndl alacsonyobb pontszdmot hatdrozott meg.
Az elidr6 versenytondcs o kdt koml6i tender esetdn o piaci hotdrt 0 ponttat, mig oz 7RFK
2011-es tendere 6s o hdrom megyei RFK tender esetdn 10-10 ponttot drtdkette."

A K6relmez6 et6adta, hogy a fentebb et6adottaknak megfetel6en a GVH Sttat meg5llapitott
jogs6rt6ssel a K6relmez6 k5rt nem okozott, k5r bekovetkez6se, ittet6leg kdrosult szem6ly
az ugyben nem kerult megdttapit5sra, a jogs6rt6s piaci hat5ssal nem bfrt. AzAQUAPLUS Kft.
a Kom[6 v5ros Sttal inditott k6zbeszerz6si eljdr6son tft a ,rend6rs6gi prolektekben" nem
vett r6szt, melyet a GVH hat5rozat is egy6rtetmUen tartalmaz. Mindezek atapiSn a ,rend6r-
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s6gi projektek'vonatkoz6sdban nem merul fela K6relmez6k6rokoz6sa 6s piaci hat6s, me-
tyet a GVH a tov5bbi etl5rSs a15 vont v6llalkozSsokkaI szemben meg5ltapitott.

Tovdbb6 a K6relmez6 et6adta, hogy -eltekintve att6t, hogy kSrt nem okozott, k6r bekdvetke-
z6se, illet6teg k6rosult szem6ly az rjgyben nem kerrilt meg5tlapit6sra, tovdbb6 a jogs6rt6s
piaci hatSssal sem birt- lehet6s6gek szerinti minden tev6teges l6v5t6telt megtett az igy-
ben, melyet a GVH a hivatkozott hat5rozat 326. pontj6banazal,6bbiak szerint rogzitett: ,az
eli6r6s sor5n az eljSr5s a[5 vontak nem tanOsitottak tev6teges j6v5t6telt, itletve otyan fok0
egyuttm0kdd6s, amelyet az eli6r6 versenytanScs a birsdg kiszab5sakor enyht6 kortjlm6ny-
k6nt vett figyetembe. Ez at6t kiv6tel az A0UAPLUS, amely eset6n a pontsz5mot csokkent6
korUlm6nyk6nt 6rt6kette az elj6r6 versenytandcs azt, hogy fUggetten szSmitdstechnikai
c6ggel vizsg6ttatta sz6mit6g6pes rendszer6t, a kapott eredm6nyt k6zolte a GVH-val, 6s ez-
zel, hozzti{ru tt a t6 nyf e 1t6 r6shoz.

A K6relmez6 tov6bb5 hanglqyc4[Lly5nta, hogy b5r a Versenyhat6s6g "rf. 6rin-
tetts6g6re figyetemmetrl szdm0 e1i6.5soan tobb logs6rteit, ig-a GVH hataro-
zalban felsorolt megyei rend6rf6kapit6nys6gi tenderekkel 6s a k6t komt6i tenderrel kap-
csolatos tJgyeket birdlt el, a hatdrozatban foglaltakkal igazoltan a K6relmez6 a rend6rs6gi
tenderekkel kapcsolatban nem volt 6rintett - ezen elj6rSsokban semmilyen formSban nem
vett r6szt-, a GVH kiz6r6lag a koml6i "Kdzoss6gek h6zaSzinhdz 6s Rendezv6nyterem',6s
,Kenderf6ld-Som5gi AltalSnos lskota 6s Ovoda' kozbeszerz6si etl6r5s kapcsSn tett meg5t-
tapit5st a K6relmez6 tekintet6ben.

A GVH hotdrozot id4zett pontjoi olapjdn a Hot1sdg megdllopftotto, hogy oz 1gyben a verseny-
hot6sdg kdrt, kdrosultot nem dllopitott meg, illetve o jogerds hotdrozot szerint a jogsArtdsnek
piaci hotiso nem volt. Az el1odottokkal ellentdtes informdcii, illetve dokumentum nem jutott
a Hot1sdg tudomdsdra oz lgy vizsgdlata sordn, erre tekintettel a Hot6sdg elfogodta Kdrelme-
z6 fenti nyilotkozotdt a Kbt. 188. I Q) bekezdds o) pontjdbon fogloltok igazolisdra.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. 6 [2] bekezdis bl pontjdvol kapcsolatbon et6adott, az igy t6ny5lt5s5-
nak 6s kdrutm6nyeinek tiszt5z5s5ra tett int6zked6sei az al{bbiak szerint alkalmasak K6-

relmez6 megbizhat6sSg6nak meg5ttapit5s5hoz.

A K6retmez6 t6nyk6nt hivatkozott arra, hogy:

- az etj6rds sor5n az adatszotg5ltat5si kdtetezetts6g6nek minden esetben, hat5rid6n
bel01, a hat6sSg felhivdsdnak megfetel6en eleget tett

ugyvezet6, itlet6leg a K6relmez6 jogi k6pviset6je a GVH 6ttat megielott
id6po4!q[!qn megjetent, a k6rd6sekre r6szletes nyitatkozatot tett,

- az I sz5m0 jegyz6k6nywel igazoltan v5tlatta a telies egyuttm0kod6st a

versenyhat6s6ggat, ennek megfelel6en teties kdrfi bets6 vizsgSlatot folytatott te, it-
let6leg jetent6s kolts6geket vStlalva ftiggetlen vdttatkoz6st bizott meg a szSmit5s-
technikai rendszereinek 6tvizsg6l6s6val. A meghaltgat5s 6s bets6 vizsg6tat atapj5n
megdtlapitott t6nyeket, illet6leg a megbizott 6ltat k6szftett 86 otdalas ,5tvizsg5l5si
dokumentSci6t" a K6relmez6 a GVH rendetkez6s6re bocs6totta.

- A K6retmez6 a mell6ktetk6nt csatolt iratokban t6bb izben nyilatkozattal, adatszol-
g6ttat5ssal fordutt a GVH-hoz, mely a t6ny51t6s kieg6szit6s6t segitette e16, ezen
adatszo196ltat5sokat az el6zetes Stt6spontra adott beadv5nyaiban is megism6telte.

- A GVH hat5rozat5nak322.,325.,326. pontiaiban rogzitette az al5bbiakat:
322. Az alapdsszeg kiszdmit6s6nak tov5bbi t6nyez6je a v6ltatkoz5sok viszonyul5sa
a jogs6rt6shez. Ennek megit6l6se sor6n az elj5r6 versenytanScs az esetleges tev6-
teges j6vdt6telt, a v6ltatkozSsok magatartSsdnak fetr6hat6s5g6t, egy6b, a iogs6r-
t6shez va[6 viszonyutdst befoly5so16 t6nyez6ket, valamint a iogs6rt6sben betoltott
szerepet veszi figyetembe. Ennek keret6ben a jogs6relem s0tya atapj6n ad6d6
pontsz5m maximum 40 ponttat novekedhet vagy csokkenhet.
325. A K6ztem6ny szerint a birs5got csokkent6 t6nyez6k6nt vehet6 f igyelembe a te-
v6leges j6v5t6tel, illetve az egyOttm0k6d6s. A GVH az olyan magatart6st tekinti te-
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v6leges l6v5t6telnek, amikor a jogs6rt6 vdllalkoz6s elismeri jogs6rt6s6t 6s a jog-
s6rt6s negatfv hat6sait repardlja vagy ezt v5tlatia. A GVH figyetembe veszi tovSbbd a

vdllalkozds etjSr6s sor6n tan0sitott magatart6s6t, igy k0l6ndsen az egytjttm0ko-
d6st. Az egyrjttmUkod6s kor6ben ugyanakkor az adatszolgSttat6s nem min6su[ a

torv6nyi kotetezetts6gen t0lmutat6 m6rt6k0 olyan enyhit6 kdrritm6nynek, mety
csokkenti a birsSg osszeg6t.
326. A etjSrds sor6n az etjdr6s al5 vontak nem tanOsitottak tev6leges j6v5t6tett, it-
letve olyan fok0 egytJttmUkdd6st, amelyet az eli5r6 versenytan5cs a birs6g kiszab6-
sakor enyhit6 korutm6nyk6nt venne figyelembe. Ez al6t kiv6tetaz AQUAPLUS, amely
eset6n a pontsz6mot csokkent6 kdrutm6nyk6nt 6rt6kette az elj6r6 versenytan5cs
azt, hogy f0ggetten szSmit5stechnikai c6gget vizsgSttatta 6t sz5mit6g6pes rend-
szer6t, a kapott eredm6nyt kozolte a GVH-val,6s ezzet hozz6i6rull a t6nyfeltdrds-
hoz.

Tov6bb5 a K6relmez6 et6adta, hogy a hivatkozott hatdrozat 4. szSmt mell6ktet6ben [Bir-
sdgkatkut5ci6) - az etj5rSs al5 vont v6llatkozdsok k6z0t egyedutik6nt - r6gzitette, hogy az
egytjttm0kdd6sre figyetemmeI a szorz6sz6mot -5 ponttal csokkentette.

A K6retmez6 szerint a GVH a hat5rozat5ban az egyuttm6kod6s t6ny6t t6bb izben elismerte,
azIgy t6ny5tt5s6nak 6s k6rulm6nyeinek 5tfog6 tiszt6z6s6ra vonatkoz6 hatdsdt birs6gcs6k-
kent6 k6r0tm6nyk6nt 6rt6 kelte.

A GVH hat5rozar 4. sz5m0 mett6klete szerint a K6relmez6 terh6re kir6hat6 maxim5lis birs5g
m6rt6ke 343.050.800 forint volt, a GVH v6gUt t6nylegesen 76.400.000 forint birsSgot sza-
bott ki.

A Hot6sdg megdllopitja, hogy a Kdrelmez6 megfelelflen igozolni tudto, hogy oz illetdkes hot6-
sdgokkol egy}ftm1kodve dtfog1on tisztdzta az hgy tdny6lldsdt 6s kor1lmdnyeit.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. S (21 bekezddsdnek cl pontjdvat kopcsototbon el6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az al5bbiak szerint alkatmasak K6retmez6 megbiz-
hat6s6g6nak megdttapitiisd hoz.

A K6relmez6 et6adta, hogy szem6lyi int6zked6sk6nt az inform6ci6t k6r6 munkat6rs6t a
melt6kelt 2013. okt6ber 28. napi6n kelt okirat szerint figyelmeztet6sben r6szesitette, mety
nyomat6kos figyelemfethivdst tartalmaz az igy'fel,ekkel, partnerekkel va16 kapcsolattart5s
6s kommunik5ci6 versenylogi szempontiaira.

Tov5bbS a K6relmez6 a k6vetkez6ket adta et6 technikai szervezeti int6zked6sk6nt:

a t5rsasSg Ugyvezet6se I sz5mri munk6ttat6 utasit6st bocs6tott ki,
melyben foglattak szerint a tdrsas6g Ozteti titkokkat, illet6leg nem kozismert t6-
nyekkel adatokka[ 6s az azokb6l k6szritt dsszeSllit5sokkal kapcsolatos adatszolg5[-
tat6sra, tdj6koztat6sra, kommunik6ci6ra kiz516tag I tjgyvezet6t, mint
egyszem6lyi fetel6st hatalmazta fe[, ezen jogkor 6truhSz5sa csak a felel6s ugyveze-
t6 el6zetes tSl6koztatSsa mellett, 6s ir6sban [ehets6ges (9. mel16kletk6nt csatolta a
K6retmez6);

I ugyvezet6 2013. okt6b er 28. napidtn 6rtekezleten t6j6koztatta a mun-
kav5ttat6kat a munk5[tat6 utasit6sair6l, itlet6teg 2015. lanuSr 5. napj6n szem6tye-
sen tartott 6rtekezleten felhivta az 6rintett munkavdttat6k figyetm6t az 0zteti titok-
kal, illetoleg az Ugyfelekkel, partnerekket vat6 kapcsolattartds 6s kommunik6ci6
versenyjogi szempontiaira, itlet6teg azok betart5sSra, e kOrben ismertette a vonat-
koz6 jogszab6lyi rendelkez6seket (ptk. Z:af. S 6s 3:23. S, Btk. 418. 6s 420. S, Tpvt.
l. r6szt 1-5. fejezet), 6s annak gyakortati el6fordut5si tehet6s6geire, a logs6rt6s te-
het6s6g6nek felismer6se 6s elker0l6s6re (tO-tt. szdm alatt met16ktetk6nt csatolta
a K6relmez6);
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- a t6rsas6g adatkezel6sse[ 6rintett munkav5lta16i 5ttattitoktart6si nyilatkozat ker0tt
a15fr6sra:

- k6relm6ben a K6relmez6 et6adta, hogy a kizir6 ok bekovetkez6s6t k6vet6en a t6r-
sas5g 2016. szeptember 9. napjdn megbizSsi szerz6d6st kotott egy jogi szotg5lta-
t6val a munkavdllat6k versenyjogi oktat6s6nak tebonyolit5sa, iltet6leg oktatSsi do-
kumentum ossze5ltit5sa tdrgySban, melynek tetiesit6si hat5rideje 2016. december
31. napja. A K6relmez6 vdltalta, hogy az oktat6s megt6rt6nt6r6t, ittet6leg annak te-
matikd j516t a Hat6s5got marad6ktalanul td j6koztatja;

- a kiz{ro ok bek6vetkez6s6t kdvet6en a tSrsas5gndl kidotgoz6s alatt volt egy bets6
szabdlyzat 6s magatartSsi k6dex a versenylogi szab5tyoknak va16 megfetet6s 6rde-
k6ben, melyhez megbiz6si szerz6d6s atapj5n a t5rsasSg jogi szotgSltat6 segits6g6t
vette ig6nybe, a szabSlyzatnak ki keltett t6rnie a versenyjogi jogs6rt6st elkdvet6
munkav6ltat6k fetet6ss6gre von5s5ra, 6s kSrt6rit6s 6rv6nyesft6s6re (mel16kletk6nt
csatotva). A bets6 szab6lyzatnak 2016. december 31. napjdig kettett etk6szutnie,
hatdlyba 16p6si id6pontja 20t7 . janu6r 1. napla. A tSrsas5g rigyvezet6se munkdltat6i
utasitdst bocsSt ki, melyben elrendeli, hogy a t6rsas5g Ugyvezet6i, rizleti titok keze-
t6s6vel 6rintett munkav6llal6i r6sz6re tev6kenys6gUk megkezd6sekor, munkavi-
szony l6tesit6sekor, vagy et6t6ptet6s eset6n, ittet6teg a bets6 szabillyzat hat6lyba-
16p6s6t kdvet6 15 munkanapon betrjla versenyjogi szab5lyzatot 6s magatartdsi k6-
dexet t6j6koztatSsu[ 6t kett adni, itlet6leg a munkav6llal6nak az 6tv6tett, 6s a doku-
mentum megismer6s6t, etfogad6s6t 6s betart5sdt a16irds6vat el kell ismernie; a K6-
relmez6 v6ttatta, hogy a dokumentum hat6tyba t6ptet6s6r6t a Hat6s6got marad6k-
talanul td j6koztatja;

- az tjgyvezet6s 2016. december 31. napj6ig hozott hatSrozat5ban et6irja, hogy a ki-
zdro ok bekdvetkezt6t6t sz5mitott 3 6vente, a tdrgyid6szak v6g6nek december 31.
napiSig bels6 versenyjogi auditot fotytat le, az ezzel megbfzott szem6ty 6ttekinti a
szerz6d6sSllomSnyt, a c6ges levelez6st, az egy6b et6rhet6 kommunik5ci6t 6s fet-
iegyz6seket, a116l osszefogta[6 jetent6st k6szit. A vizsgStatot a c6g sz0ks6g eset6n
k016n szak6rt6 bevon6sdval v6gzi eL.

- A Hatosdg 2016. okt6ber 15-dn felhivto o kdrelmez6t, hogy sziveskedjen megkhtdeni
o Hat1sdg rdsz6re minden olyon dokumentumot, nyilotkozotot vogy bdrmityen egydb
odotot, omely olkalmos o Kbt. 188.5 (2) bekezdds c) pontjdban fogtottok igazotdsdro,
kAbnos tekintettel o kdrelem 9. 6s 10. szdml melldkleteihez kapcsol6d6an onnok
igazoldsdra, hogy oz emlitett intdzkeddsek mennyiben biztositjdk, hogy a kdretmez|
azok dltol o i1vdben is kellflkdppen biztositoni kdpes o tovdbbi jogsdttdsek meget6z6-
sdt.

A Kdrelmezd o hidnyp6tlast 2016. november 7-in kett beodvdnydbon teljesitette, omit o Hat6-
sdg 2016. november 10-6n vett kdzhez.

HiSnyp6ttSsdban a K6relmez6 et6adta, hogy 2012 november 28. napi6n kapott 6rtesit6st a
GVH eti5rds megindit$lg!4gplgl kovet6en a GazdasSgi Versenyhivatat 6ttat 2013. au-
gusztus 6-5n k0tdott iktat6sz6m0 lev6tben tSj6koztatta a K6relmez6t, hogy
t6rgyat5s tart6s5ra kerul sor, melyen szem6lyes megjeten6s sz0ks6ges. A GVH dttat meg-
ktitdott dokumentumban foglaltak szerint a K6relmez6 a t6rgyalSson szem6lyesen r6szt
vett, maid a fetmerult k6rd6sekben a T6rsasdg m0k6d6si rendszer6nek fetOtvizsg5tata ko-
r6ben els6dlegesen szem6lyi felel6s majd szervezeti megotd6st keresett. K6relmez6 a Kbt.
64. S szerinti k6retm6nek 9. 6s 10. sz5m0 mett6ktet6t mindezek at6t6masztdsdra kiv5nta
becsatolni. A K6relmez6 szerint ezen dokumentumok alapj6n egy6rtelm0en megSttapithat6,
hogy K6retmez6 hatad6ktalanul int6zkedett a GVH etj6r5ssal egyidej0teg a fetmerrilt 6szre-
v6tetek atapj5n a T5rsasdg m0kod6s6nek felOlvizsgdtat5ban 6s annak ism6telt el6fordul6-
s6nak elkerul6s6r6t. Tekintettet arra, hogy a K6relmez6 tSrsas5g a Kbt. 62. S (1) bekezd6s
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n) pontja szerinti kiz6r6 ok hat6tya atd a F6v5rosi Tdrv6nysz6k sza-
m0, 2016. augusztus 24. napiin kett 6s joger6re emelkedett ft6let6vet kerutt, a korSbbi -
GVH etj5r5s sor5n tett int6zked6sek - jelen ontisztSz5s tekintet6ben olyan int6zked6sekr6t
adnak tdbbtet inform6ci6t, melyek a K6relmez6 t6rsas5g k6s6bbiekben vat6 megbizhat6sS-
g5t is al6t6masztj5k.

A K6retmez6 tovdbb5 et6adta, hogy a GVH etjSrds 2012. november 28. naplSn kerOlt megin-
dit5sra, mald a K6retmez6 5tt5spontj5t alStdmaszt6, jogszabStyban foglalt eljSrdsi cselek-
m6nyek tefotytatdsdt k6vet6en 2016. augusztus 24. napj5n kerult soraz etj6r6s lezir{sdra.
azazhozz'vet6tegesen 4 6v id6tartamot otett fe[. A K6retmez6 tov6bb5 et6adta, hogy tSrsa-
s5guk m0kod6s6hez etengedhetetlen, hogy a mindenkor hat5tyos jogszab6lyok atapjdn a

tev6kenys6gi k616ben 6rintett piaci szegmens r6sztvev6je tegyen. K6retmez6 a t6rgyban
hivatkozott elj6r5ssat dsszefUgg6sben 5tfog6 int6zked6sek hatad6ktalan bevezet6s6vet t5t-
ta mindezt biztositottnak, ez6rt szem6tyi 6s rendszer szint0 megold6st keresett 6s ennek
eredm6nyek6nt int6zked6st vezetett be. Ezt hivatott al5t5masztani a k6relem 9. 6s 10.

sz5m0 melt6klete is, mely metl6kletekkeI a t6rsas6g tov6bbra is be kivSnja mutatni azt a

folyamatot, int6zked6s-sorozatot, mettyel ko16bban is fett6pett m5r a versenylog-s6rt6sre
vezet6 magatart6sok etker0l6se 6rdek6ben.

A K6relmez6 et6adta, hogy a t5rsas5g 0gyvezet6se I sz5m0 munk6ttat6i utasi-
tdst bocsStott ki (9. sz5m0 mett6ktet), metyben fogtaltak szerint a t6rsas5g 0zteti titkainak,
ittet6teg azon nem kozismert t6nyekket, adatokkat 6s az azokb6t k6sz0tt osszeStlilSsokkat
kapcsolatos adatszotg5ttat6sra, i6l6Xoztat6sra, kommunikdci6ra kizdr6tag I
iigyvezet6t, mint egyszem6tyifetet6st hatatmazta fet, ezen jogkdrdtruh5zdsa csak a fetet6s
0gyvezet6 el6zetes tSj6koztatdsa mellett, 6s irdsban lehets6ges.

A K6retmez6 szerint a 10. sz5mt mett6klet szint6n egy6rtetm0 int6zked6sek bevezet6s6nek
atStdmasztSs6ra ker0tt csatol6sra. A 2013. okt6ber 28. napj6n tartott vezet6i 6rtekezletr6l
k6szitett fellegyz6s, melyen urf-sz5m0 munk6ttat6i utasit6s ker0tt ismerte-
t6sre, itletve az utasit6sban megjetott Ugyvezet6 rogzitette, hogy a munkavSltal6k munka-
v6gz6s0k sor5n a tudomSsukra iutott adatokat, inform5ci6kat kotelesek bizatmasan keze[-
ni, bdrmityen adatszotg5ltat6s, t6l6koztat6s az utasit5sban megfogalmazottak atapl5n tor-
t6nhet. Ett6t ett616 esetben - mint int6zked6s - bevezet6sre ker0tt, hogy az 6rintett munka-
v5ttat6 munkaviszonya azonnali hat5tlyat megsz0ntet6sre ker0l. Ezen t0t r6gzit6sre kerutt,
hogy az I sz6m0 hat5rozatban fogtattak ul munkav6ttat6kkatva[6 megismer-
tet6se, betart6sa, etten6rz6se az Sgazati igazgat6k kdtelezetts6ge is. K6relmezo ezzel,

mintegy k6tszintO kontrottt vezetett be, hogy megakad6tyozza a tSrgyban megletott etjdr5s-
ban - k6s6bbiekben - megdttapitott iogs6rt6s tov5bbi etofordut5s6t.

Az int6zked6s a K6relmez6 Stl5spontla szerint a tehet6 legrovidebb idon belOl adminisztra-
tiv 0ton biztositotta az uzteti adatkoz16sek etten6rz6s6t, ittet6teg annak etkeriit6s6t, hogy
gondattans6gb6l, vagy a kartettjogi ismeretek hi6nya miatt bdrmety munkav5tlal6 verseny-
jog-s6rt6 magatartdst tanusitson.

K6retmez6 a fentiekben is et6adottak atapj6n a hivatkozott metl6ktetek csatolSsdval azt ki-
vSnta atdtdmasztani, hogy a GVH etj6r5s6va[ p5rhuzamosan - a GVH etiSrSs sorSn tett 6sz-
rev6teteivet osszhangban - mind szem6tyi, mrnd rendszer szinten halad6ktalanul olyan in-
t6zked6seket vezetett be, meltyet mUkod6s6t - megbizhat6s6g5t - biztositani tud1a. Ennek

tovSbbi alSt6maszt6sdt ielenti, hoqy 2015. ianu5r 5. napi5n 0jabb 6rtekeztetet tartott a

munkavSttat6k r6sz6re. Az 6rtekezleten urI sz5m0 munkdttat6i utasitds 6s az

0zteti titokkal kapcsotatos, vonatkoz6 jogszabdlyi rendelkez6sek ker0ltek ismertet6sre. Az

6r^tekezleten kiemette az utasitSsban jogosuttsSggat rendetkez6 Ugyvezet6 azt, hogy a

munkav6gz6s sor6n fel kett ismerni a jogs6rt6s lehet6s6g6t 6s mindent meg kett tenni an-
nak etker0t6se 6rdek6ben.

A K6retmez6 tov5bbd etoadta. hoov a Tdrsas5q uzteti titkainak, valamint nem koz6rdekti
adatainak kezet6s6r6l rt6t6 I .rir0 munk5ttat6i utasit6s bevezet6s6t k6ve-
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t6en I db iv6vizmin6s6g-javit6 projekt megvat6sitdsSra sikerret piilyiizott, valamint aj5ntat-
tev6kZnt I oO etlarasra ny0jtott be ajSntatot, metyek kozOll db nyeites p(ttyitzark6nt kertlt
kihirdet6srei ezen kiv0t atvSttatkoz6k6nti bevonSssat is tdbb etj5rdsban vett r6szt a K6rel-
mez6 tSrsas69: ezen etjdr5sok sor5n egyetlen esetben sem merult fet a t5rgyban hivatko-
zott jogs6rt6s. Ez a K6retmez6 dtl6spontla szerint szint6n azt t6masztia at5, hogy m6r a GVH

5ttat fotytatott eli6rds sor6n bevezetett int6zked6s hat6kony 6s a K6retmez6 tdrsasdgSnak
jogszabiilyok szerinti m0kod6s6t biztositja 6s azzal olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi
int6zked6st hozott, amely alkalmas a tovdbbi b0ncselekm6ny, kdtetess6gszeg6s, illetve
egy6b yogs6rt6s mege[6z6s6re.

TovdbbS a K6retmez6 el6adta, hogy figyetemmel arra, hogy a F6vSrosi Torvenysz6k !
szdm0 it6tete 2016. augusztvs 24. napl6n emetkedett joger6re 6s a K6-

relmez6 ezzet ker0tt a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kiz6r6 okok hatSlya atit,igy
a kor6bbiakban megkezdett int6zked6sek kieg6szit6s6re, hatdtyosltds5ra, pontosit6sdra
szerzod6st kotott egy yogi szotg6ttat6 c6gget is 6s a GVH hatSrozattat osszhangban 6lt6 to-
vdbbi int6zked6sekr6t vezet6i tdj6koztatSst adott a TSrsasdg fetet6s vezet6se szdm6ra. A
vezet6i tSj6koztatiist a K6retmez6 melt6kletk6nt csatotta.

Tov6bbd a K6relmez6 nyilatkozott, hogy oktat5si anyag 6s magatart5si k6dex ker0lt 6ssze-
6ttit5sra, mely atapjdn 2016. november 2. naplSn a munkav5tlat6k r6sz6re ismeretfelleszt6
oktat6st tartott a K6retmez6 6s a c6g bevezette a kartell- 6s versenyjogi magatart6si k6de-
xet, mely biztositia az ugyek egys6ges kezel6s6t, fethivja a munkavStlal6k figyelm6t a ver-
senyjogi szempontb6[ vesz6lyesnek 6rt6kethet6 szitu6ci6kra, az azok sordn tan0sitand6 6s
elvdrt magatartdsra. A szab6lyzat betartSs5vat 6s betartat5s5vat a jogs6rt6s a K6retmez6
6ttdspontja szerint mege[6zhet6, ittet6teg kisz0rhet6.

Az oktat5sr6l a munkavStta16k r6szere osszeStlitott emt6keztet6 szakmai anyagot, tovdbb6
a magatartdsi k6dex egy p6ld5nydt a K6retmez6 Stvette, az oktatdson vat6 lelent6tet, ittet6-
leg az anyagok iitv6tet6t a mett6kett jetent6ti iven rogzitette (a K6relmez6 me[6kletk6nt
csatolta az okiratokat).

A Keretmez6 tov6bbS et6adta, hogy a hivatkozott iratokban tort6nt int6zked6s mellett, azt
kieg6szitve megtOrt6nt a munkavS[at6k, 6s vezet6 tiszts6gviset6k oktat6sa, i[et6teg maga-
tartdsi k6dex bevezet6se, melyek a K6relmez6 Sttiispontla szerint egyuttesen k6pesek biz-
tositani a tovdbbi jogs6r"t6sek meget6z6s6t.

A Kbt. 64.S (1) bekezO6se szerint akizi,r6 ok fennSttSsa eset6n van lehet6s6ge az ott felso-
rolt gazdasSgi szerept6knek az 6ntisztdz5sra. Jelen esetben a Rizdr6 ok a Kbt. 62.5 (1) be-
kezd6s n.) pontja atapj6n 2016. augusztus 24-t6tdllfenn, ez6,rlazazt megel6z6en tett in-
t6zked6sek annyiban vizsg6lhat6k, amennyiben a K6relmez6 bizonyitani tudja, hogy a ko-
r5bban megtett int6zked6sek a iov6ben is ketl6k6ppen biztosftani k6pesek a tov6bbi jogs6r-
t6sek megel6z6s6t. Hi6nyp6tl5s5ban a K6relmez6 olyan int6zked6seket is bemutatott, me-
tyek a kiz616 ok bekovetkez6se ut6n szrilettek.

TovSbbiakban a K6retmez6 et6adta, hogy 5ttdspontja szerint a jogs6rt6sben aktiv szerepet
nem fdtszott, a fogs6rt6s bekdvetkezt6ben tegfetjebb gondattans6g terhetheti, azonban az
elj5rds sor5n ezt is vitatta.

A GVH hat6rozat at6bbi pontla szerint:
3n. azf kapcsdn oz eljdr6 versenytandcs figyelembe vette, hogy a jogsdrt1nek mind-
sitett megdllapoddsok ldtrehozdsdbon oktiv, szeruez| szerepet jdtszott. u a drdekdt

zi:l!1:"y:,i,:;:::,7;!:,i:ff:il#:"2:,;':frili;{,?il:thii;:;,:!:i:2;";1",1:{,;:::,
a hotdst. Az o kor)lmdny, hogy mindhdrom megyei RFK pdlydzatokro benyijtott ojdntotban
szerepelt o pdlydz6 nevdt irint6 tdvedds azLielzlr hogy ezeket az onyogokot vat6szinAbg az
I kdszitette. Minderre tekintettetorasriirpet ti iinri enilxene oz etjdr6 ver-
senytanocs.
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324.Tobbeljdrdsaldvont(pt.Zhivotkozottorra,hogyofelt6telezettjogs6r-
tds megvol6suldso esetdn sem reolizdlt volno el6nyt, passziv elzdrk1zd mogotortdst ton1si-
tott, legfeljebb kdvet1 szerepet jdtszhotott o jogs6rtdsben. Ezt oz drvel4st oz eljdr6 versenyto-
ndcs o jogs1rtds hidnydnak oldtdmosztdsdra nem fogadto el, de a birsdg mdndk6nek megdl-
lo p itdsa sord n fi gye lem be vette.,,

A K6retmez6 et6adta, hogy GVH az AQUAPLUS Kft. r6sz6re r6szletfizet6si kedvezm6nyt biz-
tositott, mely kapcs5n az at5bbi szempontokat is figyelembe vette a kor5bbi hatdrozat6nak
333. pontja szerint:
,,333. Az eljdr6 versenytondcs oz AIIJAPLIJS tekintetdben o kdrelem elfogaddso mellett szdl6
kor1lm4nykdnt vette figyelembe ozt, hogy oz egy1sszegA birsdg miatt o szdmldn sorbon dllds
kovetkezne be, omire tekintettel okdr ki is zdrhotndk o vdllolkozdst o kdzbeszerzdseken vol6
rdszvdtelbfll, noho bevdtelei jelentds rdszdt kozbeszerzdsi eljdrisok keretdben reolizdlja."

A K6retmez6 el6adta, hogy Kbt. 1BB. S [3) bekezd6se 6rtetm6ben a Hat6s5g a (2) bekezd6s-
ben emlitett int6zked6s 6rt6kel6sekor kotetes figyelembe venni a b0ncselekm6ny, koteles-
s6gsze96s vagy egy6b jogs6rt6s srityossSg6t 6s saj5tos kor0tm6nyeit.

A Hat6sSg a k6relem 6rt6ket6sekor figyelembe vette, hogy a GVH hat6rozat 4. szSmri mel-
t6ktete szerint a K6retmez6 terh6re kir6hat6 maxim5lis birs6g m6rt6ke 343.050.800 forint
volt 6s a GVH v6giit t6nylegesen 76.400.000 forint birs6got szabott ki.

A Kdrelmez1 igazolto, hogy olyon technikoi, szeruezeti 6s szemdlyi intdzkeddseket hozott,

omelyek otkolmosok o tovdbbi b1ncsetekmdny, kotelessdgszegds, illetve egydb jogsdrtds

mege16zdsdre.

0sszegezve a fentieket, meg5ttapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. S (2) bekez-
d6s af-c) pontiai szerinti int6zked6sei a Kbt. 62. g (11 bekezd6s nl,pontia szerinti ki-
z516 ok fenn6tt6sa ellen6re kett6k6ppen igazoli5k a

Budapest, 2016. november 16.
[7Es;

ffi"q.
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