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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tov5bOiakban: Hat6sdg) a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 Z01b.6vi
CXL|ll. t6rv6ny (a tov5bbialban: Kbt.) 1BB. S (a) bet<ezd6se atapjdn meghozta azal6bbi

HATAROZATOT:

5ltalk6pvisettRailCargoHungariaArufuvaroz6siZlt.(tigs@
tov5bbiakban: K6retmez6)6ttat a Kbt.64. S-a szerinti iintiszt5z5s 6rdek6ben meghozotr
int6zked6sek megfelet6ek megbizhat6s5g6nak igazol5s6ra, erre tekintettel a K6rel-
mez6 k6relm6nek a K6zbeszerz6si Hat6s6g helyt ad.

Az rlgyben etj6r6si kotts6g nem mertilt fet.

A hat5rozat k6zhezv6tel6t6tszdmitott 15 napon bel0ta K6relmez6 a k6relm6t elutasit6 ha-
tdrozat bir6sdgi fet0tvizsg5tat6t k6rheti. A k6relmet a K6retmez6 sz6khetye (takhetye) sze-
rint illet6kes k6zigazgallsi 6s munkarjgyi bir6sdgnak cimezve, a Kozbeszerz6si Hat6s6gndl
ketl beny0jtani. TSrgyat6s tart6s6t a K6relmez6 a k6relm6ben k6rheti. A k6retem16t a koz-
igazgat6si 6s munkarjgyi bir6s6g nemperes eljSrSsban, a k6relem beny0jt5sdt6t szdmitott
hatvan napon beltlt hat6roz.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz20t7. m6rcius 8-5n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztdz6si k6retmet
terjesztett et6 megbizhat6sSgdnak igazolds6ra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Kbt. 62. S (1) bekezd6s6nek n) pontja szerint a kozbeszerz6si
elj5rdsban nem lehet aj5nlattev6, r6szv6telre jetentkez6, alv6ltatkoz6, 6s nem vehet r6szt
alkatmassSg igazol6sdban olyan gazdas6gi szerepl6, akia Tptv. 11.S-a vagy az EUMSZ 101.
cikke szerinti - h5rom 6vn6t nem r6gebben meghozott - joger6s 6s v6grehajthat6 verseny-
feltjgyeteti hat6rozatban, vagy a versenyfeltjgyeteti hat6rozat bir6s5gi tetr;tvizsg6tata eset6n
a bir6s6g joger6s 6s v6grehaithat6 hat6rozat6ban megdttapitott 6s birs6ggat siltott jogsza-
bdtys6rt6st kovetett el.

K6relmez6 el6adta, hogy ?012.6pritis 27-i keltez6r0 f. sz. k6relm6hez met-
t6kletk6nt csatolt hat5rozat5ban (a tov6bbiakban: Hatarozat) a oazoas6gi Versenyhivatal (a

t".",^?'Jlxi3'*: :i?[??ffJff:rfli:.ljiJ:::T y*y
seny kor[5toz6s6t c6lz6 meg5llapod6sukkal 2006. janudr 1. 6s 200g. rnayus 2S. HOroit tet-
osztottdk a magyarvasriti5rufuvaroz6s piac6t, valamint 2006. janu5r t.6s 2007. i0lius 17.
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kdzott egys6ges vasrlti 6rufuvaroz5si dijszab5st Sltapitottak meg. A GVH a fenti iogs6rt6sre
tekintettet a K6retmez6t 850.000.000 Ft birs6ggat s0jtotta. K6retmez6 a birsSgot a torv6-
nyes hat5rid6n bet0t befizette.

A Hat6rozat 6rt6ket6se szerint a MAV Cargo 6s a I kozott 2006. ianu5r 1. 6s 2009. m5-
jus 25. kozott a magyar vas0ti 5rufuvarozSsi piac egym6s kozotti feloszt6s6ra vonatkoz6

meg5ltapod6s vott 6rv6nyben. A megdttapod5s egym5s hagyomSnyos (ti. piacnyit5st meg-

et6i6en kiatakutt, a v6tlatkoz5s kezet6s6ben l6v6 infrastrukt0ra kiteried6s6vel ggy!9es6)
szotg6ltat5si teruteteinek tisztetetben tart6s6t c6lozta, anlely 3lapj5n a MAV 6s a f inf-
rastiukt0r5j5t egyar6nt 6rint6 fuvarokat a MAV Cargo 6s a I az egym6st kdvet6 fuvaro-
z5s elve atapi5n tov6bbitott5k (az infrastrukt0ra hatdrponton tort6n6 5tad5ssal), valamint

az inf rastrukt0ra hat5rt nem 6rint6 sz6ltit6sok eset6ben sem t6ptek be f uvaroz6k6nt a ,,md-

sik infrastruktfr6i6ba". Ezt a Hat5rozat a Tpvt. 11. S (2) bekezd6s d) pontia, valamint az

EUMSz 101. Cikk (t) OekezO6se szerinti piacfetosztSs5nak mrn6sitette.

A GVH meg5ttapitSsa szerinte vizsg6tt id6szakban a MAV Cargo egy6lta[5n nem v6gzett 6ru-

fuvaroz6sitev6kenys6get a I patyah5l6zatdn (b5r a Hat5rozat 100. pontja szerint egy-

5ttatSn nem is vott kiz5r6tag a I infrastrukt0r6iSn kozteked6 vonat a vizsgdlt id6szak-

ban), mig a I sz6rt f uvarok eset6n hasont6k6ppen egy5ltat6n nem, i16nyvonatok eset6n

pedig csak ethanyagothat6, b6r novekv6 m6rt6kben v6gzett fuvaroz5st a MAV kezel6s6ben

l6v6 infrastrukt016n.

A Hat6rozat dijszab6sokra vonatkoz6 rendetkez6sei szerint a K6retmez6 es a ! zooo.

janudr 1. 6s 2007. iftius 17. kdzott egys6ges vas0ti5rufuvaroz5si diiszab5st 6tlapftott meg,

imia Tpvt. 11. S (2) bekezd6s a) pontia, valamint az EUMSz 101. Cikk (1) bekezd6se szerinti

yogs6rt6snek min6sUtt, azonban azidSszakv6g6n 6nk6ntesen 6s ondlt6 dont6s0k alapiSnez

m6gsz0nt. Az egys6ges vas0ti diiszab6sok - vagyis azeli6r6ts a[5 vontak meg6ttapodSsa -
alaplan az 6rinteit visttt5rsasSgok vonalain tort6n6 fuvaroz5s eset6n [ide6rtve a kozdsen

6s az on6lt6an v6gzett fuvaroz6si tev6kenys6get is) a fuvark6tts6g meg6tlapit5sa azonos

diiszabSs atapulv6iet6vel, vagyis azonos fett6tetek 6s etvek szerint tort6nt. A Hat6rozat 156.

pontia viszont megStlapitotta, hogy az etl6rds al5 vontak, igy a K6relmez6 Sttat a fuvarozta-

iOt<nat< nyfltott kedvezm6nyekre vonatkoz6an becsatott adatok azt mutati5k, hogy a vas0t-

tdrsasSg-ok jetent6s, 6ttagoian 50-807" sz6zal6k kedvezm6nyt ny0ltottak a fuvaroztat6k 16-

sz6re mind k6zds, mind on6tt6an v6gzett f uvarozSs eset6n.

K6relmez6 6tt a Tpvt. 83. S (1) bekezd6sben meghat6rozott iog6val, 6s a GVH hatdrozat6nak

bir6s5gi fetrjtvizsg6tat6t k6rte. E fet0tvizsg5lat a F6v6rosiTorv6nysz6k 2015. 5p.rilis 15-i it6-

tet6veiz5rutt joger6sen (az it6tet m5sotatdt a K6retmez6 csatolta k6relm6hezJ. I ddnt6s a

kereseteket etuiasit6 ets6fok0 bir6sSgi it6letet hat5ty6ban fenntartotta, t6nyeg6ben etfo-

gadva a GVH hat5rozat6ban meg5ttapitott t6ny6tt5st 6s iogi 6rt6ket6st. A F6v6rosi T0rv6ny-

sz6k it6tete, mivet feltebbez6sset nem t6madhat6 meg, a potg5ri rendtart5sr6t sz6t6 1952.

6vi lll. torv6ny (a tov5bbiakban: Pp.)228. S-a atapi6n kihirdet6s6vetloger6re emelkedett. A

K6retmez6 6i m5s ell5rSs at5 vontak a joger6s it6let etten rendkiv0ti iogorvoslattat 6ttek,

k6retmUket a Kriria 2016. m5rcius 9-i it6tet6vel elutasitotta.

K6retmez6 6tt5spontja szerint fentiek atapj5n 2015. 5pritis 16-i hat6ttyala Kbt. 62. S (1) be-

kezd6s6nek n) pontia szerinti kiz6r6 ok hatStya at5 ker0tt.

Erre te ki ntettet k6rte a K6retm ez6 megbfzhat6s itg6nak meg6ttapitSs5t.

A Hat6s6g e[6sz6r azt vizsg6tta, hogy a k6relem azarca iogosuttt6t sz5rmazik-e'

A Hat5rozat szerint "az eliitr6 versenytan5cs meg5ttapitja, hogy a Rait Cargo Hung6ria Zrt. 6s

"agazdas5giversenykorl6toz6s6tc6tz6meg5ltapod6-sukkaI
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2006. ianudr 1. 6s 2009, m5jus 25. kozott fetosztott5k amagyar vas0ti Srufuvaro-
zds piacdt, valamint
2006. lanu5r 1. 6s 2007. i0lius 17. kdzott egys6ges vas0ti Srufuvaroz6si dijszabdst
6ttapitottak meg".

,Aze[i5r6versenvtan5cskotelezi['..]aRaitCargoHung5riazrt.-tf(azaz

- 

f ori nt) u. rrr nyi.i, gyeleti b irJd g meglizet6s6re'.

A F6vdrosi Tdrv6nysz6k sz. it6tete (a tov6bbiakban: it6let) szerint a
F6v6rosi T6rv6nysz6k az els6fok0 bir6sdg it6tet6t hetybenhagyja.

Rz it6tet szerint a vasfti ilrufuvarozils terrltet6n a fetperesek meghat6roz6 piaci er6vel ren-
delkez6 v5[]alkozdsokk6nt a verseny tisztas5g6t vesz6tyeztet6 6s kedvez6tten hatdst gene-
r5lo fel16hat6 magatart5st tan0sitottak. Jelen ugyben a jogs6rt6 cselekm6nyek srity6hoz, az
elkovet6si magatart6s ietleg6hez 6s korrilm6nyeihez igazod6an fett6rt t6nyez6ket az alpe-
res a s0lyuk 6s nyomat6kuk szerint helyesen 6rt6kelte.

A fentiek atapjdn meg6ttapit6st nyert, hogy a K6relmez6 a Kbt. 62. S (1) oet<ezo6s n) pontja
alapjdn kiz6r6 ok hat5tya atatt 5lt, igy a k6relem a logosuttt6t szdrmazik.

A Hat6s6g a hi6nyp6tt5ssal kieg6szitett k6relem atapj5n 6rdemben etbir6lta, hogy a
k6relem megfelet-e a Kbt. 188. s (1)-(2) bekezd6s6ben foglattaknak.

A Kbt. 1Bg. S (1) bekezo6se utots6 fordulata atapjSn a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egyritt kelt benyrljtani a Kozbeszerz6si Hat6sdg 16sz6re.

Kerelmez6 int6zked6seinek igazotSsa 6rdek6ben a kovetkez6 dokumentumokat csatotta
k6relm6hez:

- 0gyv6dimeghatalmaz6s,
- Hatdrozat,
- it6tet,
- K6retmez62008. szeptember 15-6n kett beadv6nya
- Kerelmez6 20L2. janu5r 12-6n kett beadvdnya
- K6retmez6 20t2. ilpritis 23-5n ketr beadv6nya
- K6relme z6 6s azl XOzOtt t6trejdtt megStiapodSs 6s egy kieg6szit6 meg6[apod6s

az e-learning oktatdsra vonatkoz6an,
- hSrom versenyjogi k6pz6s jelenl6ti ive,
- az e-learning k6pz6s rovid bemutatdsa, vatamint az arr6l k6szult prezent5ci6,
- k6t osszefoglal6 t6bl5zat az e-learning k6pz6st elv6gz6 munkat6rsakr6l- CD melt6ktet, amely tartalmazza a K6retmezd 2008. szeptember 1b-6n kett bead-

vdnya 8., valamint tI-t?. mett6klet6t, illetve a K6retmez6 2012. 5prilis 23-dn kett
beadvSnya els6 melt6ktet6t,

-sz6t6utasitds,

- nyilatkozat esetleges ig6nyek Utasitds szerinti etbirdldsd16l,- 20L2. janu5r 13-5n kett beadvdny,
- 2012. Sprilis 16-5n kelt beadv6ny,
- 2008. augusztus 25-6n kett beadvdny
- 2008. november 28-5n kett beadvdny,
- 2009. szeptember 11-6n kelt beadv6ny,
- 2009. oktober 19-6n kelt beadv6ny,
- 20L2. febru5r 10-5n kett beadvdny.

A Kbt. 188' S (2) bekezd6se alapj6n a kizdr6 ok hat5tya a16 tartoz6 gazdasdgi szerepl6 a
m e g bizhat6s iry6nak b izonyit5sa 6 rde k6ben kotetes i gazoln i, hogy
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a) a b0ncsetekm6nnyet, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b logs6rt6ssel okozott k5rt - a
k5rosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat5rozott hat5r-
id6vel k6tetezetts6get v6tlalt;

b) az ittet6kes hat6sSgokkat aktivan egy0ttm0kodve Stfog6an tiszt6zta az \gy t6ny6l-
t5s6t 6s korutm6nyeit; 6s

c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5b-

bi bUncsetekm6ny, kotetess6gszeg6s, itletve egy6b iogs6rt6s megel6z6s6re.

K6retmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfetet6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a), b) 6s c)

pontj6t, ez6rt a K6retmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S (A) bekezd6se atapj6n 2017. m6rcius

23-5n kett v6gz6s6ben hi5nyp6tt5sra hivta fet. K6retmez6 a hi6nyp6tt6si fethiv6st 2017.

m6rcius 28-6n vette klzhezbs20L7.dpritis 12-6n hiSnyp6tt6st nyiltott be, melyet a Hat6-

s6g2017. Spritis 19-6n vett k6zhez.

A Hat6s5g a k6retem atapj5n 6rdemben elbirSlta, hogy a K6retmez6 Sttal megtett int6zked6-

sek 6s aiok at5tdmasztSsdra csatolt bizonyit6kok megfetet6ek-e megbizhat6s6ga igazol6-

s5hoz.

Kdrelmezd o Kbt. 1BB. € [2] bekezdds o] pontjo vonotkozdsdbon az at5bbiak szerinti nyilatko-

zatot tette.

A K6retmez6 el6adta, hogy a loger6s it6tettetetfogadott Hat6rozat indokot6sa nem Stlapftott

meg semmityen konkr6i tart, amelyet a K6retmez6 Hat6rozatban iogs6rt6nek min6sitett

magatartSsa okozott volna. K6relmez6 kiemette, hogy a HatSrozat is elismerte, hogy a K6-

retrirez6 igen letent6s, 50-80 7. koz|tti m6rt6k0 kedvezm6nyeket adott az egys6ges dilsza-

bdsb6l, 6J a t6nyteges f uvardilak ennek atapj5n alakultak ki. Erre tekintettet K6relmez6 5t-

t5spontja szerini a K6relmez6 magatart6sa kimutathat6, sz5mszerUsitnet6 kSrt nem oko-

zott.

K6retmez6 et6adta, hogy nincs tudom5sa . I' az 0ggyet osszef0gg6sben vele

szemben kezdem6nyezett peres etj5r5s6t, itletve 6rv6nyesitett ig6nyr6l sem' Tekintettet

arra, hogy a HatSrozatban meg6tlapitott jogs6rt6sek legk6s6bb 20L4. m5lus 25-6n et6vut-

tek, gyalortatitag kiz5rt, hogy a k6s6bbiekben kSrig6nyt 6rv6nyesitsenek a K6relmez6vel

szemben. KUtonosen nem v5rhat6 ez arra tekintettet, hogy a K6retmez6 rjgyfetei kiz5r6lag

v6ltatkoz5sok, tipikusan letent6s 6ruforgatmat tebonyotit6 nagyv6ttatatok, amelyek tiszt5ban

vannak jogaikkai, 6s eseiteges k5rig6nyuket nyitv6nval6an 6rv6nyesitett6k volna az et6vilt6-

si id6n bel0t.
Mindett6t fuggetleniit K6retmez6 a Hal6rozalban azonositott tartSsok

miatt esetleq k6rt szenvedettekIT
Hi5nyp6ttSs5ban K6retmez6 el6adta, hogy a Hat5rozatban marasztalt magatart5sok [piac-

fetoszt6, horizont6tis Srmeghat5roz5s) 0n. kizs6km5nyot6 tipusrS meg6ttapodSsok, amelyek

eredm6nyek6ppen a vev6k, a K6retmez6 0gyfetei szenvedhettek volna k6rt a GVH 5ltal ma-

rasztatt magaiart5sok miatt, hiszen mind a dilszab6s azonoss5ga, mind a mSshoz fordutSsi

tehet6s6g piacfetosztds miatti cs6kken6se a szerz6d6ses partnereikket va16 kapcsolatukra

hathatott volna.

K6relmez6 szerint azonban t6nylegesen a magatart6sok nem okoztak k5rt senkinek. Amint

azt maga a GVH is meg5ttapitotta JHatSrozat iS6. ponti6ban, azelilrds al5 vontak, igy aK6-

retmez-6 jetent6s, 5ttagosan 50-80 % kedvezm6nyt nyriitott a fuvaroztat6k r6sz6re mind k6-

z6s, mind on516an v6izett fuvaroz5s eset6n. A K6retmez6 6ttal atkatmazott 6rak vat6l5ban

6tes verseny ereOm6nyek6ppen atakuttak ki, tipikusan tenderek atapl5n megkotott 6ves

szerz6d6sekben. Ezen versenyben r6ad5sut nem csak az etiSrSsban 6rintett v5ttatkozdsok,

hanem m5s magyar - 6s sokszor kiltfoldi - vas0tvStlatatok is r6szt vettek, amelyek komoty

versenynyom5si't6masztottak. Ez6rt f0ggetten0l att6t, hogy az etl6rSsban m6g szerept6
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f-vet azonos vott-e a dijszab6s (azaz a tistadr), a versenynyom5s piaci Srakat, verseny-
5rakat eredm6nyezett a kedvezm6nyekket kialakitott, az ugyfetekkel szemben atkatmazott
t6nyleges Srak r6v6n.

MSsik otdatr6t - K6relmez6 szerint - az 5ttit6tagos piacfelosztils(azaz, hogy a I es a
K6relmez6 nem fuvarozott a mdsik szotg5ttat5si infrastruktrir6iSn) sem eredm6nyezett
semmilyen k5rt. Amint azt a Hatdrozat is elismerte, a ! t6nylegesen fuvarozott on5tt6-
an a K6relmez6 szolg6ltatSsi tertitet6n; egy5ltat6n nem volt csak a f territet6n tetjesf-
tend6 fuvar; a K6relmez6 pedig onStt6an gyorsabban 6s rovidebb 0ton, igy olcs6bban fuva-
rozott a I szolg5ltat5si teiulet6t ettiiotve, Hegyeshalom fet6. piacfeloszt6snak a GVH
Hatdrozat val6i5ban csak azt min6sitette, hogy a kdzosen v6gzett (azaz Sopronon keresztri-
li) f uvarozSs egy kisebb (t<0. zOZ-os) r6sz6n a fetek az egytjtlm0kod6snek egy tradicion5lis
form6j5t, az 0n. egymdst kovet6 fuvaroz6s m6dszer6t alkatmaztdk 5ttat6nos jelteggel, a vi-
tatott meg6ttapoddsok atapj5n. Ez azt ielentette, hogy az infrastruktrirahatSron 6s nem
m5sholadtiik 6t egym6snak a vonatot, itletve atv6ttalkoz6k6nt vettek i96nybe egym5st6t bi-
zonyos vas0ti szolgSttatSsokat. Ez t6nyleges rjgyf6lk6rt nem eredm6nyezhetett.

Ezt al5t5masztia az is, hogy a HatSrozat meghozatala, azaz2012.6ta senkit6lsem 6rkezett
egyetlen kdrt6rit6si i96ny sem. Nem 6rv6nyesitett senki ityen ig6nyt annak ellen6re sem,
hogy a K6relmez6 tjgyfelei professzionStis sz5tlitm 6nyoz6 vagy f uvaroztat6 c6gek, amelyek
ismerik mind a piac m0kod6s6t, mind azalkalmazand6 jogszabStyi rendetkez6seket.

K6retmez6 tovSbbd el6adta, hogy tekintettel arra, hogy 0gyfelei t0tnyom6 t6bbs6g6vel!
I6vre s2616 szerz6d6st kot a fett6tetekr6l, 6s a ua*rozat szerint a jogs6rt6s ?0oz-
ben, iltetve 2009-ben befejez6dott, az tjgyfelekketl kotott meg6[apood-sot<at m6r !

nem befotySsolhatjdk a Hat5rozatban marasztalt magatartdsok. Ez azt is
ietenti, hogy az alkalmazand6 jogszab5lyok atapjSn az emiatti l5rt6rii6si ig6nyek mdr el-
6vrittek, igy 0j ig6nyek 6rv6nyesit6se a K6retmez6vel szemben logitag kiz6rt.

Mindettot fri nul a K6relmez6 akk6nt tkozott rendezi a kdrt6rit6si
alapjSn, amelyet az

atakitottak ki. Ezt a fo a Kerelmez6

cim0 utasitdsa (a tov6bbiakban: Utasitds) rogziti (az Utasitdst a K6relmez6 mett6kletk6nt

latkozat) a K6retmez6 k zetten

az ig6nyek etbirdtSs6nak fetel6seir,
nyilatkozatban (a tovdbbiakban: Nyi-

is 6rkezik
HatSrozathoz sot6d6

A.hotdrozat 266..pontia sz.erint a uAv Corgo szdmdro szabdlyozotton hozzdfirhetT)6s
MAV infrostrukt1ro egyordnt idegennek tekinthet6, ezdrt nem k\vetkezik, h-ogy o nfiEorgo
szdmdro mindig 6sszer0bb Hegyeshotom, mint Sopron hoszndloto hotdrdtmeietkint.

A Hotarozot 280. pontio szerint oz etjdrds old vontok hivatkoztok tovdbbd arra, hogy o-
2007-t6l fokozatosan novekv6 mdrtdkben vdgez ondtl6 fuvorozdst. A Versenytondcs ugfinat-
kor kiemeli, hogy o meg1llopodds rdszleges be nem tortdso - khtonosen ilyen korldtozott, pia-
ci mdretet el nem ird k1rben - nem k6rd6jetezi meg o megdltopodds l6t6t.

A leinok olopi1n megdllopithot1, hogy ugyon o K1rylmezd drue, miszerint 6nd16on, gyorsob-
bon ds rovidebb Aton, igy otcs6bbon fuvorozott of szotgdltatdsi ter0let6t et*eiutve ue-
gyesholom fel6, nem dllio meg o helyit, ozonban o megdttopodds tdnyin fut ozzot osszef1g-
gdsben okozott kdra vonotkoz1an nem ten egy1rtelma megdltopitdst o GVH.

csatolta k6relm6hez). Az UtasitSs r6szletesen rdgziti
hat6rid6ket, folyamatot. A 2, sz. mell6ktetk6nt csatolt

5/7r



A Hotdrozot 153. pontja szerint o kedvezmdnyezds o vosAttdrsosdgok drufuvorozdsi forgol-
mdnak jelentds hdnyoddt 6rinti. n MAV Corgo esetdben ismert egy, oz el1zetes drtesitds ndlk|-
li helyszini szemle sordn tefogtott bels6 irot, o ttAV Corgo vezdrigozgot6 helyettese dltal o ve-

zetdi flrtekezlet szdmdro o 2007. 6vi drpolitikdvol kapcsolotban kdszftett el1teriesztds, omely

orro utol, hogy a nyilvdnosan meghirdetett torifdk ,,o brutt6 diiszinten el6rhet6 drokot (moxi-

mdtison el6rhet6 drokot)" jetentik, ozonbon ilyen 6rokon o forgolomnok minimdlis rdsze, mint-
egy 5-15 %-o fut. A brutt6 dijok ozon 1rufdtesdgek esetdben 6ru6nyesithet6k, ohol a vosAti

drufuvorozds nogyon er6s otkupozici6bon van (pl. ha oz ngyfdl oz 1zemi technol6gio miatt
szoroson kotfidik o vosjil szdllitdshoz, vogy ha o biztonsdgi et6irdsok miott odott drufdlesdg

nem sz6ttithot6 kdz1ton). Az el^terjesztds utol orra is, hogy o nemzetk'zi irdnyvonotos szeg-

mensben - kik0szobolendd o tiberotizdci6 hotdsoit - a tdrsosdgnok fokozatos drcsokkentdst

ke ll vd g rehojto n i o forg a lmo i megd rzdse 6rd e kd be n.

A Hatdrozot 156. pontjo szerint a vas1ftdrsasdgok jelentds, dttogosan 50-80% kedvezmdnyt

nyljtanok o luvoroztot6k rdsz6re.

A Hotdrozot 363. pontjo szerint tovdbbd oz 1rmegdtlopodds 6ru6nyes0l6se kopcsan ugyanok-

kor kisebb mdrtdkben enyhitd korAhdny, hogy o fuvorok jetentds r6sze esetdben a t6nyleges

drok ettdrhettek oz egysdges dt'iszabds szerinti drokt6l'

A Hotdrozot 369. pontja szerint oz drmegdttopodds kopcs6n a Versenytondcs o birsdg mdrt6-

kdt csokkent6 tdnyezdkdnt 6r'tdkette, hogy oz eljdrds ald vontok diiszabdsai o kifogdsolt 2004.

mdjus 1. 6s 2007. jjlius 17. kdzotti iddszokbon mindvdgig hot1sdgii6vdhogyds olo estek.

A teirtok olopjfln o Hot6sdg dttdspontja szerint az egysdges drufuvarozdsi dii kialokftdso ko-

vetkeztdben nem dltopfthot6 meg egydrteh1en kdrokozds tdnye, tekintettel orro is, hogy oz

druforgotom minimdiis rdsze futbx o nyilvdnoson meghirdetett tarifdk alopidn, tovdbbo,.hogy

o vasittdrsosdgok jelent1s, ittogo"orbO-AOZ kedvezmdnyt nytitottok o fuvoroztot6k rdszdre

o Hotdrozat szerint.

Tekintettel arro, hogy Kdrelmez1 nyitotkozotdvot etlentdtes informdci6, illetve dokumentum

nem jutott o Hot6sd-g tudomdsdra oz lgy vizsgdloto sordn, erre tekintettel o Hot6sdg elfogod-

to Kiretmezd lenti iyitatkozotdt o Kbt. 188. g (2) bexezdds o) pontidbon fogloltok igozoldsdro

6s o potencid'tis k1rosultok tekintetlben o kdr megtdritdsdre vonotkoz6 kotelezetts6gvdllolist

nem kellett vizsgdlnio a Hot6sdgnok.

K6retmez6 o Kbt. 188. 6 Pl bekezdds bl pontjdvot kopcsototbqn et6adott, az igy t6ny5tt5s5-

n-rl er f<*utm6nyeinek tisztSz6sSra tett ini6zked6sei az alSbbiak szerint alkalmasak K6-

retm ez6 megbizhat6s lgbnak me g5ttapit5s6ra.

K6relmez6 et6adta, hogy a I sz. etl6r6sban a logszab6ly rendelkez6seinek 6s ab-

b6t fakad6 kotetezettsl6leii-et eteget t6ve aktivan kdzrem0kod6tt, tev6tegesen segitve a

GVH-t a t6ny6tt5s fett6r6sAban.

Ennek keret6ben a K6relmez6 minden, a hat6sdg 6ttat fettett k6rd6st az alkalmazand6 ha-

t6rid6ben megv5laszott, annak etten6re, hogy ej megfeszitett munk5t ig6nyett mind a K6-

relmez6 menedzsmenti6tdt, mind szSmos munkavStlat6jdt6t. A tobb kdtetnyi beadv5ny 6s

me[6kletek keret6ben nagy teriedetemben adatokkat is at6t5masztva bemutatta a piac0t, a

c6g mrik6d6s6t, az ugytetekt<el fenn6tt6 kapcsotat6t, a GVH 6ttat fettett k6rd6sekre k6tele-

z6en megadand6 v5laszad6son t0t is.

Ennek keret6ben K6relmez6 fethivta a figyetmet arra, hogy a HatSrozatban marasztalt Ke-

retszerz6d6st K6retmez6 maga csatolta a GVH sz6mSra 2008. szeptember 15-6n kelt bead-

v5nya mett6ktetek6nt (X6relirez6 a beadv5nyt mett6ktetk6nt csatolta a k6relm6her).K6-

relmez6 az el6zetes 5tiSspontra tett, 2012. janu6r 12-6n kett beadv6nyban, illetve me-tl6kte-

teiben 6nk6ntesen r6szletes adatokkat mutatta be a piacot, csatolt kotts6gsz5mit5sokat,
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Srkatkutdci6kat [melt6ktetk6nt csatolta a K6retmez6 k6retm6hez). Tovdbb6 2012. 5pritis 16-
5n kelt kieg6szitett el6zetes 5tt5spontra tett 6szrev6tete atapj5n 2012. 5pritis 23-5n csatolt,
sz5mos, a t6ny6ltSst al5t6maszt6 bizonyit6kot (a beadv6nyt a K6relmez6 melt6kletk6nt csa-
totta).

Kerelmez6 et6adta, hogy a Hat6sSg gyakorlata (MXg Aank Zrt. Ugy6ben hozott Hat5rozat)
szerint ,,a puszta adatszotgdltat5s nem min6srjt egyUttmUk6d6snek, azonban az evr6pai
joggyakortat atapl6n, ha az elj5r5s a15 vont v6ltatkozds olyan adatszolgSttat6st v6gez, illetve
otyan nyilatkozatot tesz, melyekre egy6bk6nt jogszab6lyi kotelezetts6ge nem volt, azt
egyUttm0kod6snek ketl 6rt6ketni'.

Mivel a fentiek szerint K6relmez6 (kulondsen 20t2. ianuir 12-6n kett beadv5ny5ban, de
egy6bk6nt is) a szUks6gesn6l j6vat nagyobb mennyis6g0 6s m6lys6g0 bizonyit6kot 6s adator
szolgdttatott az eljdr6s sordn, a K6retmez6 5lt6spontja szerint aktiv egy0ttm0k6d6 magatar-
t6sa megSttapithat6.

K6retmez6 szerint bizonyitja egyuttm0kod6 magatart6sSt az a t6ny is, hogy vele szemben az
eljdrds sor5n nem kerritt sor a Tpvt. 61. S 6s ak6zigazgatSsi hat6s6gi etj6ids 6s szolg6ltatfs
SttatSnos szab6lyai16lsz6l6 2004. 6vi CXL. torv6ny 61. S-a szerintietjSr6si birsSg kisiabdsd-
ra.

A Kerelmez6 megjegyezte ugyanakkor, hogy a Tpvt. 64/8. S-dnak (1) bekezd6se szerinr ,az
tigyf6t iogs6rt6st beismer6 nyilatkozatot nem k6tetes tenni'. Enn6t fogva a K6relmez6 v6-
lem6nye szerint azat6ny, hogy 6tt a jogszab5tyban foglalt jogositv5nySvat6s a logszabdty
fent bemutatott rendetkez6seivel osszhangban nem ismerte et a jogs6rt6st, nem te|<inttret6
az egyrlttm0kod6s megtagadSs6nak.

Hi5nyp6tt6sdban K6retmez6 el6adta, hogy a Tpvt. 64/A. S (1) bekezd6s atapjdn a ,,vizsgdt6,
illetve az eljdr6 versenytan5cs fethiv5s6ra az igyf6l koteles kozotni az 6rldtemi dont6shez
sz0ks6ges adatokat, ide6rtve a szem6lyes 6s -ha az 6rintett adat v6delm6t szabdtyoz6 krj-
lon torv6ny azt nem z6ria ki - a v6dett adatokat is. Az rjgyf6t jogs6rt6st beismer6 nyitatkoza-
tot nem koteles tenni, azonban az egy6b rd n6zve terhet6 bizonyit6k rendelkez6sie bocsd-
t5s5t, adatok, iratok szotg6ltatdsdt nem tagadhatya meg". ugyanakkor a Ket. b0. s (1) be-
kezd6se szerint a ,,hat6sdg kotetes a dont6shozatathoz sz0is6ges t6nydltdst tiszt5zni. Ha
ehhez nem elegend6ek a rendelkez6sre dtt6 adatok, bizonyitdsi elj5rdst iolytat le'.

K6relmez6 szerint ebb6t az kovetkezik, hogy az etj5r5s a[5 vont v5llalkoz6s csak a neki fel-
tett k6rd6sek megvdlaszot6sSra koteles; minden ezt meghalad6 informdci6- 6s adatszot-
g5ltat6s mdr a torv6nyi kotetezetts6get meghalad6, a t6ny5ll5s feltdrds6t et6segit6 aktiv
magatart6snak min6s0t.

A K6relmez6 el6adta, hogy magatartdsa k6t tekintetben min6stit Sltdspontla szerint ityen, a
torvenyi k6telezetts6get meghalad6 aktiv egyrjttm0k6d6 magatart6snak:

- egyr6szt, a K6retmez6 tobb adatot, informSci6t effe vonatkoz6 fethivds n6lkrit, on-
k6ntesen nyUjtott be, e[6fordult, hogy a K6relmez6 6ttat onk6ntesen beny6jtott ada-
toknak, informSci6knak a kib6vit6s6t k6rte a GVH k6rd6ssel, ami a K6relmez6 meg-
it6t6se szerint szint6n az onk6ntes adatszotg6ltatds kor6be tartozik, hiszen az dn-
k6ntes informdci6StadSs, adatszolg6ltatds hiSny6ban a GVH nem is tette volna fel
az adott k6rd6st:

- m5sr6szt, a GVH 6tta[ fettett k6rd6seket a K6relmez6 a tegtobb alkalommata szuk-
s6gesn6t b6vebben, a torv6nyi k6tetezetts6get meghalad6 terjedetemben 6s m6ty-
s6gben v6laszolta meg.

Ennek al5t6masztdsSra a K6relmez6 csatolta k6retm6hez a kiemelt adatszotgdttat6sokat.
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K6retmez6 et6adta, hogy kutonosen az atdbbi esetekben nem k6rd6sre vdlaszolva, 6nk6nte-

sen adott inform5ci6kat 6s adatokat, illetve nyfjtott be bizonyit6kokat a GVH-nak.

- K6relmez6 6nk6ntesen r6szletesen szotg6ltatott adatokat 6s informSci6kat ktit6-

ndsen a sz6rt 6s az ir5nyvonatos forgalom16t 6s erre vonatkoz6 adatokat szolg5lta-
tott onk6ntesen a szolqdltat5si infrastrukt01616t, a vas0ttSrsas5gok kozdtti logsze-
rU egy0ttm0kod6si torrir6t<r6t, a I6s a K6retmez6 egy0ttm0k6d6s6r6t 6s ennek

saj6tos, az infrastrukt0rSban gyokerez6 indokair6t, az egyuttm0kod6s et6nyeir6t,

ennek al5t6maszt5s6ra sal6t adatai alapl5n sz5mitSsokat is csatott K6retmez6 a

dijszabdsok h5ttereit 6s m0kdd6s6t itlet6en.
- K6retmez6 onk6ntesen mutatta be kulondsen a sz6rt vasrjti fuvaroz6s jellemz6it, a

21-es vonat Stad6s6nak kdr0tm6nyeit, a 2007. l0tius 17-i diltarifa-m6dosit5s ko-

rulm6nyeit.

K6retmez6 et6adta tov5bb5, hogy sz5mos t6bbtetinform5ci6t szolgSttatott a GVH sz6m6ra a

k6rd6sek megv6taszolSsa sor5n.
- A GVH 6ttat fettett k6rd6sre vdlaszut mutatta be a K6retmez6 r6sztetesen, sai6t ma-

ga 5ttatfett6rt bizonyit6kokkatat5t6masztva a dijtarifa kiatakft6s5nak 6s meghirde-

t6s6nek fotyamatSt.
- KSH adatok atapjSn r6szletesen lelrta 6s bemutatta a magyar {rufuvaroz6si piacot.

- K6retme z6 a villaszokat r6sztetesen, mett6ktetekkel egytitt adta meg a szerz6d6ses

kapcsotataira, a piacra 6s m5s piaci r6sztvev6kre vonatkoz6an. K6relmez6 kiemet-

te, nogy maga ny6itotta be a OVH altat v6gut marasztatt, I l.-vet kdtott meg-

5ttapodSst mett6ktetk6nt.
- K6retmezo el6adta, hogy a megkiv5ntn6t j6vat r6sztetesebben mutatta be a szerz6-

d6sk6t6s indokait, ennek keret6ben a mett6ktete t5bt6zatosan mutatta be a felek

egy0ttm0kod6s6t, K6retmez6 a k6rd6sen t0tmutat6an mutatta be ennek keret6ben

a v6ttatt<oz6s m5s v5tlalatokkatvat6 egyuttm0kod6s6t 6s frazdsi gyakorlatukat is.

- A bevezet6ben K6retmez6 konkr6t k6rd6s n6tkut mutatta oe r6Jitetesen a !-
vet kotdtt meg5ttapodSs h6tter6t, indokait, kor0tm6nyeit. Ezen fet0l K6retmez6 el6-

adta, hogy v5iaszai l6nyegesen t0lmutatnak a k6rd6sek puszta megv5laszol5s5n.

igy k0to;6sen: kiemette J K6retmez6, hogy osszehasonlitotta a koz0ti 6s a vasOti

6rufuvaroz5st, r6szletesen, konkr6t sz6mit6sokat csatolt be a l-vet vat6

egyuttm0kod6s hasznai16l.
- K6retmez6 r6sztetesen bemutatta a nemzetkozi etsz5mol5si rendszer mUk6d6s6t,

bemutatta ennek k6tts6geit, tov5bb6 terledetmesen nyitatkozott a ktjlonf6le nem-

zetkozi, igy krjtdnosen a kdtet6ki dilszab5srol.
- K6relmei6 pvsztavSlaszad6sn5t.b6vebben v5laszotta meg a k6rd6seket.a szotg5t-

tatesi inf rasrukt0ra, a H5t6zati uztetszab5tyzat, ittetve a vas0ti torv6ny 6rtetmez6-

se 6s m0kod6se, a m0k6d6sre vonatkoz6 adatokb6t 6nk6ntesen levont k6vetkezte-

t6sek, a tarifakozoss6g onk6ntes tort6neti 6ttekint6sek, valamint kedvezm6ny-

rendszerek tekintet6ben.

K6relmez6 r^szletesen bemutotto oz dltolo o GVH szdmdro ,nkdntesen nyaitott, illetve ozon

odotszolgdttatdsokot, amelyek o Kdrelmezd t6ru6nyi kotetezettsdgdt megholod6 tdbbletinfor-

mdciokat tortolmoztok. n iat6sdg Agy ftdtte meg, hogy Kdrelmez1 1nkdntes adotszolgdltatds

folytdn aktivon egy7ttm1kodve az ittet1fes hot6sdggat tisztdzto az 1gy tdnyd\dsdt 6s kor1F
'm,nyeit. 

n bfrtoiio tekintettet o Hot6sdg megduopitotto, hogy,Kdrelmezf oz dltalo hivotkozott

etjdidssot osszef7ggdsben megfetel6en igozott otyon kor1tmdnyeket, omelyek a Kbt' 188' 6-o

(i) ieneraesene*-i) pontjdvot'osszeytiggdsoen megkovetelt intdzkeddsek megtdtelqt oldtd-

mosztjdk.

KdrelmezT o Kbt. 188. g [2] bekezddsdnek ct pontjdbon fogtoltokkol kapcsolatban az at6bbi

nyitatkozatot tette:
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K6retmez6 el6adta, hogy a I sz. ell5rSs tSrgy6t k6pe26,2009-ben tezSrutt maga-
tart5ssaI kapcsolatos elmarasztat6s6t kdvet6en a K6relmez6t nem marasztalt5k a Tpvt. 11.
S-ba vagy az EUMSz. 101. cikk6be tltkoz6 magatart6s miatt.

K6relmez6 a k6vetkez6 olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6seket hozta, ame-
tyek - K6retmez6 szerint - alkalmasak a tovSbbi versenylogs6rt6sek megel6z6s6re.

1. Technikai 6s szervezeti int6zked6sek

A K6relmez6 az osztrdk
99,9%-os tulaldondban 51t. A verseny- 6s kar-

tetljoggat az jogi szervezet6n behil kul6n szak5g foglatkozik. Emettett szdmos, a
versenviogi megfetet6s6g biztosit5sa 6rdek6ben tett int6zked6s tort6nt az eg6sz I
I (igy a Riil cargo Hungaria Zrt.-n6[ is). toe tartozik tobbek kozott a
rendszeres, munkat5rsak szem6lyes jetenl6t6ben megtartott k6pz6sek 6s az 6ves kar-
tetljogi 0n. e-learning (elektronikus tanul6s) programok a c6gcsoport orszdgainak
nyelv6n. A versenyjogi normSk betart5sa rendszeres t6m5ja a bets6 elten6rz6seknek,
p6td5ul a Compliance-r6szleg kartetljogi auditja keret6n bel0l. K6relmez6 melt6ktet-
k6nt csatott egy, a K6retmez6 6s az-kozott t6trejott meg5ttapod5st 6s egy kieg6szi-
t6 meg6tlapod5st az e-learning oktat6sra vonatkoz6an. Emetlett a K6relmez6n6l ma-
gdnSt is a iogi vezet6 fetel6s az 0zletek versenylognak meglel6 megk6t6s66rt. A fele16-
sdk szdmos, az al,Sbbiakban r6szletezett meget6z6 int6zkedlseket tettek a kartelt'og
megs6rt6s6nek elkerut6se 6rdek6ben.

A munkat5rsak szem6lyes jelenl6t6ben megtartott oktat6s kapcs5n megdltapithat6,
hogy 20L4 6ta rendszeres, az f iogi osztdlya 5ltat megtartoti, versenyjogi tartatmf
k6pz6sre kerult sor. K6relmez6 metl6kletk6nt csatolta h5rom k6pz6s jetenl6ti iv6t is,
amelyen az 6rintett munkavSllat6k at5ir5sukkat igazott6k, hogy r6szt vettek a k6pz6-
sen.
Akizdr6 ok bekdvetkezt6t kovet6en, 2015. okt6ber6t6t a K6relmez6n6[ bevezett6k az
online, elektronikus versenyjogi k6pz6st (e-learning program), ametyet minden 6rintett
munkav6llal6nak k6telez6en et ketl v6geznie. Erintett munkavdltat6nak ktitonosen a
kereskedelmi 6s a kereskedetmet t6mogat6 munkakorret rendelkez6 munkav5ttal6k
min6stilnek. Az anyag r6vid bemutat6s6t, valamint az arr6l k6szult prezentSci6t met-
l6ktetk6nt csatolta a K6retmez6. Az e-learning program az alilbbiak szerint kerOl v6g-
rehajtSsra: a k6relmez6 minden 6vben ossze6llit egy hat5tyos n6vsort minden 6rintelt
munkavS[[al6r6t, kul6nos tekintette] a kereskedetmi (6rt6kesit6s), logi 6s p6nztjgyi
szervezetek munkat6rsaira. Ezen 6rintettek e-mailben kapnak egy linket, amelyen ke-
reszttil et6rhet6 az etj6rdsi utasft6son atapu16, 6tetszer0 p6tddkat bemutat6, inieraktiv
e-learning fettitet. Ha a munkav5tlat6 te]jesitette az e-learning oktat6st, ezt kovet6en
egy rdvidebb tesztsort kett kitottenie, ametynek megfetet6s6ge eset6n az 6rintett mun-
kav5tlat6 kap egy bizonyitv5nyt, ametyet aliirva vissza kett juttatnia az-jogi oszt6-
ty5ra. Aki nem v6gezte el az oktatdst, itletve nem kuldte vissza az altirt bizonyitvdnyt,
azt ism6telten figyelmeztetik az elv6gz6sre vonatkoz6 kotetezetts6g6re. K6retmei6
metl6kletk6nt csatolt k6t t5btdzatot, amelyek mutatj6k, hogy azarra kotelezett munka-
t6rsak az e-learning k6pz6st aZ0IS.6s 2016. 6vben etv6gezt6k.

Szem6tyi int6zked6sek

K6relmez6 et6adta, hogy a kiz6r6 okkat 6rintett magatart5s tan0sitSsa 6ta a K6relmez6
fels6 vezet6se teliesen megv6ttozott, az akkori vezlrigazgat6, a p6nzrjgyi igazgat6 6s a
kereskedelmi igazgat6 is t6voztak a K6relmez6t6l vagy ett616 munkakorben dotgoznak,
igy nem volt [ehet6s6g egy6b szem6tyi int6zked6s megt6tet6re.

Int6zked6sek id6zit6se

2.
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K6relmez6 et6adta, hogy a Hat6s5g gyakortata atapj6n a ,,Kbt. 64. S (1) bekezd6se sze-
rint teh5t a kizitr6 ok fennSltdsa eset6n van lehet6s6ge az ott felsorolt gazdas5gi sze-
repl6knek az ontisztdzdsra, Jelen esetben akiz6tr6k ok a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n)

pontia atapi5n 2016. febru5r 23-t6t5ttfenn, ezbrtaz azt meget6z6en tett int6zked6sek
annyiban vizsg6that6k, amennyiben a K6relmez6 bizonyitani tudja, hogy a kor5bban

megtett int6zked6sek a jov6ben is kett6k6ppen biztositani k6pesek a tov6bbi iogs6rt6-
sek meget6z6s6t' (UniCredit Bank Hungary Zrt. Ugy6ben hozott hatiirozat)..

K6relmez6 et6adta tov6bb6, hogy leten Ugyben a kiz6r6 ok 2015. 6prilis 15-t61, a F6vit-

rosi T6rv6nysz6k joger6s 6s v6grehaithat6 mSsodfok0 it6tet6nek kihirdet6s6tot 6tl
fenn. Ets6sorban, a mett6kelten csatolt iratok szerint versenylogi oktat6sra 2015. ok-

t6ber 15-6n, teh6t akizirr6 ok bekdvetkezt6t k6vet6en (is)sor kerult,6s az online okta-

tds is ezt kovet6en tett kialakitva 6s vezetve. 85r egyes oktat5si anyagok a kiz6rdsi ok

be5tttSt meget6z6en k6szUttek, azonban oktat6sra mdtr a kiz6r6 ok bekdvetkezt6t ko-

vet6en kerrilt sor, amrnt azt a csatolt lelent6ti ivek is mutati5k.

M6sr6szt, a fenti int6zked6sek egy r6sz6re az6rt ker0lt sor a kiz6r6 ok bekovetkezt6t

meget6z6en, mert a GVH Hat6rozat6nak bir6s5gi fet0tvizsgdtata megtehet6sen eth0z6-

dott, ugyanakkor a K6retmez6 miet6bb igyekezett csdkkenteni a versenylogi kock6za-

tot. Ennek 6rdek6ben az eli6rds ioger6s befejez6d6s6t meget6z6en is versenyiogi el6-

ad5st k6szitett et6 6s tartott a munkav5ltat6knak a logs6rt6sek megel6z6se 6rdek6-

ben. Ezek a megfetel6s6gi int6zked6sek akiz6r6 ok be6ttt5t k6vet6en is fotytat6dnak,

versenylogi k6pz6sekre - az ismeretek fetfrissit6se 6s hangs0tyoz6sa, valamint a

munkav6ttat6k f tuktu6ci6ia miatt - rendszeresen sor ker0t.

K6retmez6 6tt6spontja szerint a Kbt. 64. S (1) bet<ezd6se sem kiv5nia azt el6rni, hogy a

megfelet6 int6zked6seket a lehet6 leghamarabb meghoz6 vSllatkozSsok hdtr5nyba ke-

r6lfenek azokhoz k6pest, akik csak akizdr6 okot kovet6en kezdenek el t6p6seket tenni

a logs6rt6s megism6tt6d6s6nek etkertit6se, a logszer0 m0kod6s biztosit5sa 6rdek6-

Oen. fz6rt a K6relmez6 5ll5spontja szerint akizdtr6 ok be5ttt6t mege16z6 int6zked6sek'

k0tonosen a K6retmez6 6ltat tett int6zked6sek m6r dnmagukban megalapozhati6k a

Kbt, 188. S (2) OekezO6s c) pontla szerinti felt6tet megvat6sul6s5t. Emettett azonban a

K6relmez6 akizdr6 ok be5tttdt k6vet6en is hat6kony t6p6seket tett a tov6bbiiogs6rt6s

meget6z6s6re. Ezt a K6retmez6 6tt5spontja szerint az is atdt6masztia, hogy a kiz|ro ok

bek-6vetkezt6t k6vet6en nem kerult sor vele szemben iogs6rt6s meg6tlapitSs5ra.

Kdretmez| nem igazolta szemilyi intdzkeddsek kordben tett kijelentdseit, ozonban a cdgjegy-

zdk odotoi otopjdn o Hot6sdg megdltopitotto, hogy nincs olyon, vezet6 tisztsdgvisel6 vagy a

Kdrelmez| vdltitot kdpvisetetdre jogosult egydb szemdty, akinek iogviszonya o iogsdrtds elko-

vetdsdnek idei6n 6s ielenleg is fenndllna.

A Kbt. 64. g (1) Oekezddse szerint tehdt o kizdr6 ok fenndlldso esetdn von lehet6s6ge oz ott

felsorott gozdasdgi szereptdknek oz ontisztdzdsra. Jelen esetben o kizdr6 ok o Kbt- 62. g (1)
'bekezddi 

n) pontjo atopjdn 2015. dpritis 15-t6t dtl fenn, ezdrt az ozt megel6z6en tett int4zke-

ddsek onnyibon vizsgdihot6k, omennyiben a Kdrelmez1 bizonyftoni tudia, hogy o kordbban

megtett inidz*eddsei a jov1ben is ketl1kdppen biztositani kipesek o tovdbbi jogsdrtdsek meg-

el6zdsdt.

A Kbt. 1gB. g B) befezAdse szerint o Hot1sdg o (2) Oe*ezadsben emlftett intdzkedds 6rtdkel6-

sekor koteles figyelembe venni o bAncselekmdny, kotetessdgszegds vogy egydb iogsdrtds sA-

tyossdgdt 6s silitos korilmdnyeit. A Hot6sdg figyelembe vette, mint m6rlegel6si szempontot

o jogsdrtds 6to eltelt id6t.

Fentiekre tekintettel o Hot6sdg mdrtegetdsi jogkordben megdttopftotto, hogy Kdrelmezi oz

dttata hivotkozott eljdrdssal osszefAggdsben megfetel6en igozolt olyan kdr1lm6nyeket, ome-

ro/tr



lyek o Kbt. 188. 9-o (2) bekezd4sdnek c) pontjdvol osszefhggdsben megkhvetelt intizkeddsek
megtitelit o ldtd mosztjd k.

Osszegezve a fentieket, meg6llapithat6, hogy K6relmez6nek a Kbt. 188. g (2) bekez-
d6s al-c) pontiai ezerinti int6zked6sei Kbt. 62. S (lf bekezd6s n) ponria szerinri kizii-
16 ok fenn6ll6sa ellen6re kell6k6ppen igazolj6k a
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