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A Kozbeszerz6si Hat6s5g (a tovSbbiakban: Hat6s6g) k6zbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi
CXL|ll. torv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.) 188. g (4) beXezO6se atapj6n meghozta azalihbi
HATAROZATOT:

A
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Z-ZIG

rigw6d 6ltat k6pviselt FE-Group Zrt. [(sz6khety: 1108 Budapest, Sikert 0t
5ttal a Kbt. 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben

tovaOOiakban: k6relmez6)l

meghozott int6zked6sek megfetet6ek megbizhat6s5g5nak igazol5s5ra, erre tekintettet k6relmez6 k6relm6nek a Hat6s5g hetyt ad.
Az rjgyben etj5r6si kotts6g nem merult fe[.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz2016. augusztus 8-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztdz6si k6relmet teriesztett et6 megbizhat6s5g5nak igazolSs5ra.
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sz5mri hatdrozat6ban (a tov6bbiakban: 0KTF hat5rozat) hultad6kgazd5tkod6si k6telezetts6g
megszeg6se miatt 5.730.000 Ft. hullad6kgazd5tkod6si birs6g megfizet6s6re kdtelezte. Az
tarto,
oKTl meoSltaoitotta, hoqy a k6relmez6 a 2014. okt6ber 21. napiSn fetadott, f
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csomagot6sti huttad6k" 19.100 kg. tdmeg0 z6tdtist5snak min6stit6
huttad6ksz6ttitm5ny kis6r6 dokumentumdt hib6san tdttotte ki, 6s ez6ltal' a I0I3/2006/EK
rendelet 2. cikk6nek 35. pontjdnak g) pont iii. alpontia atapiSn itteg5tis huttad6ksz6ttit6st
kdvetett et.
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A k6retmez6 5lt6spontja szerint fenndtl annak a kockdzata, hogy a fenti magatart6st egy
ajSntatk6r6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s6nek a) pontia szerinti szakmai k6tetezetts6gszeg6snek tekinti. Ebben az esetben pedig egy aj6ntatk6r6 az eti5rSst megindit6 fethiv5sban et6irhatja, hogy az etj6r5sban nem lehet al5ntattev6, aki a Kbt. 63, S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kotetezetts6gszeg6st elkovette. A k6relmezb erre va[6 tekintettet ielen 6ntiszt5z5si
k6relmet nyOjtotta be a hat6s5ghoz.
Tov5bbS a k6retmez6 et6adta, hogy a GazdasSgi Versenyhivatat (a tov6bbiakban: GVH) 2015.
m5rcius 10-6n versenyfeltigyeteti etjdr5st inditott a k6relmez6 6s m5s v6ltatkozdsok e[[en,

amiatt, hogy az ell5rds a16 vont v5ltatkoz5sok 2013-t6t kezd6d6en egyeztet6seket folytattak
a savas 6lomakkumut6torok magyarorsz5gi begy0lt6si piacSnak felosztSs516l. Az egyeztet6sek kiterjedtek arra is, hogy az eli5r5s at5 voni v6tfatkoz6sok et6segits6f,.I
a versenyt a MagyarorszS! altat aikatmazand6 fetv5s5rtSsi Srakat, valamint kort6tozz1k
piac5n'
gon begy0jt6tt savas 6[omakkumul5torok fetdotgoz5sSnak
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A GVH elj5r6 versenytan6csa a vizsg5latot lez6r6 jetent6s 6s a versenyfetOgyeteti etl6r5s
iratanyaga alaplSn a Tpvt. 73lA. S (1) bekezd6se szenint d6ntott az etj5rds a[5 vontak egyezs6gi kis6rtetre tdrt6n6 felhiv6sil16t. A k6relmez6 a GVH versenytandcs5nak fethivdsa atapl6n
ietezte, hogy az egyezs6gi kis6rletben r6szt kiv5n venni. Ezt kovet6en az eli6r6 versenytan5cs 6s a k6relmez6 - tobb sz6beli ugyf6tmeghatlgat6st kovet6en - 2016. m6lus 17-6n k6z6s 5tt5spontra jutott a Tpvt. 731A. g (2) bekezd6se szerint. A k6relmez6 v6gut 2016. m5jus
31. napj5n postdzta a Tpvt. 73/A. g szerinti egyezs6gi nyitatkozatSt, amelyben a jogs6rt6st
elismerte 6s el6zetesen lemondott a jogorvoslati jog616t.
A GVH ezt kovet6en 2016. j0nius B. napj6n kozdtte el6zetes Sll6spontlSt az ell5rSs a16 vont

vSttatkozdsokkal, maid 2016. i0tius 26-6n meqhozta a hatdrozat6t, ametyben a k6retmez6t,
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marasztalta, 6s versenyfetrjgyeteti birs5got szabott ki (a tov5bbiakban: GVH hat5rozat).
A k6relmez6 etoadta, hogy figyetemmeI az egyezs6gi nyilatkozatdban fogtaltakra jogorvos-

lati k6retemmel nem fog 6tni a GVH hat6rozattat szemben, igy a k6retmez6vel szemben
Kbt.62. S (1) bekezd6s n) szerintikiz6r6 okfenn5tt.

a

A k6relmez6 tov5bbd et6adta, hogy - a kizilr6 ok fennSttdsa mellett - a k6relmez6 a GYH
hat6rozat meghozatat6t k6vet6en olyan, az at6bbiakban r6szletesen kifeitett int6zked6seket tett, amelyeket bizonyiti6k, hogy a kozbeszerz6si eljSrSsok szempontjdb6t megbizhat6
vStlalkoz6snak

m

in6s0t.

A Hat6s6g e[6szor azt vizsg6tta, hogy a k6relem azarcajogosuttt6tsz6rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6s els6 fordulata szerint b5rmety gazdas5gi szerept6, akive[ szemben a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontj5ban emtitett kizdtr6 ok kiv6tel6velb6rmely egy6b ki-

zdr6 ok fenn6tl, k6relmet nyrijthat be a Hat6s5ghoz annak megSltapitSsa 6rdek6ben, hogy
az lltala hozott int6zked6sek a kizilro ok fenn5tlSsa ellen6re ketl6k6ppen igazotjSk megbizhat6s5g6t.
A k6relmez6t az 0KTF 2015. december 18. naplSn kelt

sz. hat5rozalfban huttad6kgazd6lkod5si kotetezetts6g megszeg6se miatt 5.730.000,- Ft osszeg0 hutlad6kgazd5lkod6si birsdg megfizet6s6re kotelezte. A k6zigazgat6si hat6sdgi etj5r5s 6s
szotgSttatds 6ttal6nos szabdtyair6tsz6t6 2004. 6vi CXL torv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) Z3lA.
5 (1) bekezd6s c) pontja szerint a hat6sdg ets6 fok0 dont6se joger6ss6 v5tik, ha a feltebbez6snek - ide6rtve a v6gz6sek etleni on5l16 feltebbez6st - nincs helye, eszerint a hatdrozat
2015. december 1B-5n joger6re emetkedett.
A Kbt. 63. S [1) bekezd6s a) pontja szerint az ai6nlatk6r6 az eljdrSst megindit6 fethiv5sban
et6irhatla, hogy az etjdrSsban nem lehet ajSnlattev6, r6szv6telre jetentkez6, atv6[alkoz6,
itletve nem vehet r6szt alkalmass5g igazot5s5ban olyan gazdasdgi szerepl6, aki megszegte
a 73. S (4) bet<ezO6s6ben emtitett kornyezetv6delmi, szociStis 6s munkajogi k6vetetm6nyeket 6s ezt h6rom 6vn6l nem r6gebben meghozott, joger6s bir6s5gi, klzigazgatlsi vagy annak felulvizsg6tata eset6n bir6sSgi hatdrozat me96[apitotta.

iogs6rt6st kovetett el, amikor 2013. j0nius 26-t6l 2014. m6rcius 27-ig versenykorl6toz6 c6t0 egyeztet6seket fotytattak
1) a savas 6[on akkumul6torok magyarorszdgi beqy0jt6si piacdnak a hSrom v5ttatko-

2)

zds kozdtti felosztds516t

olyan 6rrendszer kiatakit6s6r6t, amely a
5ltat atkalmazand6 fetvSsSrtSsi 6rlak kozos meghat5 rozlsSra vonatkozott, valamint
6s a k6retm ez6 szdmdra t<eovez6,E!- megZttapooai
ban nem r6szes v6tlalkozdsok sz5mdra h5r6nyos, valamint
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3) a konzorciumi szerz6d6sben

foglattak elten6rz6se 6rdek6ben Ozteti titoknak min6sUt6, egyedi mennyis6gi, Sraz6si 6s sz5ltit6si kotts6gre vonatkoz6 adatok cser6i616l,

A logs6rt6s miatt az etj516 versenytan6cs kotelezte a k6relmez6t 50.220.000 Ft. birsdg
megf izet6s6re.

A Kbt. 62.S(1) bekezd6s6nek n) pontia szerint a kozbeszerz6si etj5r6sban nem tehet al6ntattev6 olyan szervezet, amely a Tptv. 11.5-a szerinti h6rom 6vn6lnem r6gebben meghozott
- joger6s 6s v6grehajthat6 versenyfelUgyeleti hatSrozat5ban, vagy a versenyfelugyeteti hat6rozat bir6s6gi fetrjtvizsgStata eset6n a bir6s6g joger6s 6s v6grehaithat6 hatSrozatfban
megdtlapitott 6s birs6ggat sOjtott jogszab5tys6rt6st k6vetett e[.
A k6relmez6 2016. m6ius 31-6n egyezs6gi nyitatkozatot tett, melyben a logs6rt6 magatartdsban va16 r6szv6tel6t etismerte 6s logorvoslati kezdem6nyez6si iogdrot lemondott. A Ket.
73/A. g (2) OeXezO6s6nek a) pontia szerint a fettebbez6sr6t lemond6s vagy a fellebbez6s
visszavon6sa eset6n loger6re emelkedik a dont6s az els6 fok0 dont6s kozl6sekor, ha az
Ugyf6t a k6retem tetiesit6se eset6re m6r a d6nt6s k6zl6se et6tt lemondott a fettebbez6sr6[,
6s az ggyben nincs ellen6rdek0 0gyf6t. igy megdllapithat6, hogy a kiz6r6 ok a GVH hat5rozat

kozt6s6vet 2016. i0tius 26. napj5n be5ttt, ebb6l kovetkez6en a k6relem azarra iogosutttol
szdrmazik.
A fentiek alapiSn megdttapit6st nyert, hogy a k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia
6s a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kiz6r6 ok hat6lya atatt 5tl.

K6retmez6 a k6retm6ben et6adottak atapjdn a Hat6s5got a megbizhat6s5ga meg6tlapit5sSra k6rte.
K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit6s6ra az at6bbi iratokat csatolta k6relm6hez a hi5nyp6tt5si f elhivSsok tetiesit6s6t kovet6en:

I.
2.
3.

meghatalmaz5sok,
0KTF hat6rozata,

az Orsz6gos Kdrnyezetv6detmi 6s Term6szetv6detmi

F6fetUgyel6ss6ggel 2014.
fetiegyzes
november 5. napl5n tartott megbesz6t6sr6t k6szitett
4. H uttad6kqazddtkod6k 0rszdgos Szovets6g6nek f ethiv6sa, valamint a
reszvelereT roazoro ierenrKezesr taoo*.
I
I
5. a k6relmez6 egyezs6gi nyitatkozata,
6. GVH hatdrozat,
7. a GVH 2016. i0tius 27. napl6n kiadott salt6koztem6nye,
8. k6retmez6 Versenylogi szabSlyzata,
kozgy0t6s hat5rozata a versenyjogi oktat6sr6l, a iogi kontrott fetSttit5s516l 6s a ver9.
senylogi riport5t6si kotelezetts6g16t,
I0. az SZMSZ m6dositSsa,
rd n os i s azs at6 i 6.
t t,

I
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72. a FE-Group Zrt. eln6k6nek ir6sbeti rendelkez6se az orsz6ghat5rt 5tt6p6 huttad6ksz5llit6s bels6 kezet6s616t,
13. a FE-Group Zrt- 5ltat6nos igazgat6l6nak utasit6sa a szovets6gi k6pvisetetek decenraliz6t5sS16l,
14. jegyz6konyv a fegyetmi fetet6ss6g vizsg5tata t5rgy6ban 2016. augusztus 5-6n tar-

tott iit6sr6l
15. legyz6konyv

a fegyetmi fetet6ss6g vizsgdlata t6rgy6ban 2016. augusztus 8-5n tar-

tott 0t6s16t
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Hat6s6g ezt k6vet6en azt vizsg6lta, hogy a k6relem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezdes6ben foglaltaknak.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata atapjdn a megtett int6zked6sekket kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egyutt kett benyrijtani a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se atapj6n a kizilr6 ok hatSlya at6 tartoz6 gazdasdgi szerep[6
meg

a

bizhat6s 6g6nak bizonyit6sa 6rde k6 ben k6tetes gazoln i, hogy
a b0ncselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott kdrt - a
i

a)

b)
c)

k5rosult Sttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat5rozott hatSrid6vet kotelezetts6get vSltatt;
az illet6kes hat6sdgokkal aktivan egy0ttm0kodve Stfog6an tisztdzta az igy t6ny6lt6sdt 6s k6rtitm6nyeit; 6s
otyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5bbi b0ncsetekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

K6relmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetet6en a Kbt. 1BB. S (2) bekezd6s c) pontj5t,
ez6rt k6relmez6ta Hat6sdg a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapjdn 2016. augusztus 15-6n hiSnyp6tt6sra hfvta fet 10 munkanapos hatdrid6vet, a k6retmez6 a hi6nyp6tt6si fethivSsnak
2016. augusztus 26-5n, hatdrid6ben eleget tett, melyet a Hat6s5g 2016. szeptember 1-l6n
vett k6zhez. Tovdbb5 a k6relmez6 2016. szeptember 9-6n onk6ntes hi5nyp6tt5s keret6ben
tovSbbi nyilatkozattal 6s melt6ktetekket eg6szitette ki k6retm6t.

A Hat6s6g a hiSnyp6tl5ssal kieg6szitett k6retem atapj6n 6rdemben etbirSlta, hogy
k6relmez6 6ltal megtett int6zked6sek megfetel6ek-e megbizhat6sdga igazotdsdhoz.
Kdrelmezd o Kbt. 188. 5
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a

bekezdds al pontja vonotkozdsdbon az a15bbiak szerinti nyilatko-

zatot tette.
Az 0KTF az 0KTF hatdrozat 7. otdat 6. bekezd6s6ben meg5ttapitotta, hogy
"az etkovetett yogs6rt6s kapcs5n az illet6kes hat6s5gok kozbet6p6s6nek koszdnhet6en kimutathat6 k5r nem

keletkezett".

Az 0KTF hotdrozat alopidn o Hot1sdg megdllopitja, hogy az 0KTF hotdrozottal kopcsolotos
Agyben kor nem keletkezett, o kdrelmez6 nyitotkozota 6s a rendetkezdsre du6 odotok megfetel6ek o Kbt. 188. I (2) bekezdds o) pontjdnok igozot1sdro.

Tov5bbS a k6relmez6 et6adta, hogy a GVH hatSrozat megSltapitotta, hogy a jogs6rt6st az
ell5rSs a15 vont vSilalkoz5sok egy5ttat6n nem hajtott5k v6gre, igy a logs6rt6snek piaci hat6-

sa sem vott IGVH hatdrozat 363. pontja). Erre tekintettel
t6ssel osszefrjgg6sben k5r sem merutt fet.

-

a k6retmez6 szerint

-

a jogs6r-

A GVH hatSrozat 363. pontla szerint meg6tlapithat6, hogy a versenykorlStoz5s a vev6k sz5mSra fontos term6kek tekintet6ben tort6nt, hiszen az 6[omakkumutStor hu[ad6kok n6lkri-

lozhetetlen alapanyagot k6peznek a koh6k sz6m6ra, A piaci hat6s kdr6ben az etl6rds atd
vontak eset6ben 6rt6keti az elj6r6 versenytan6cs, hogy a konzorciumi szerz6d6ssel osszef 0ggo jogs6rt6st az elj6rds ald vontak nem hajtottdk v6gre, amety t6nyt az etjd16 versenyran6cs az elidrds at6 vontak iavdrq vett-6rt6ke!J oty m6don, hogy e vonatkoz6sban 0 pontot

I
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A GVH hotdrozot olopidn a Hot6sdg megdllopitjo, hogy o GVH hotdrozottot kopcsolotos 1gyben
kor nem keletkezett, o kdrelmez6 nyitotkozoto 6s o rendetkezdsre dtt6 bizonyitdkok megfetetIek o Kbt. 1Ba. g (2) bekezd1s a) pontjdnak igozotdsdro.
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