K0zBEszEnzEsl

nar0s/o

lktat6sz5m: T-00746/05 l2Ot7
Ugyint6z6: dr. Ferencz N6ndor

.

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) szerint illet6kes k6zigazgallsi 6s munkarjgyi bir6sdgnak cimezve, a Kozbeszerz6si Hat6s6gndl
ketl beny0jtani. TSrgyat6s tart6s6t a K6relmez6 a k6relm6ben k6rheti. A k6retem16t a kozigazgat6si 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 versenyfeltjgyeteti hat6rozatban, vagy a versenyfeltjgyeteti hat6rozat bir6s5gi tetr;tvizsg6tata eset6n
a bir6s6g joger6s 6s v6grehaithat6 hat6rozat6ban megdttapitott 6s birs6ggat siltott jogszabdtys6rt6st kovetett el.

K6relmez6 el6adta, hogy ?012.6pritis 27-i keltez6r0
sz. k6relm6hez mett6kletk6nt csatolt hat5rozat5ban (a tov6bbiakban: Hatarozat) a oazoas6gi Versenyhivatal (a
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seny kor[5toz6s6t c6lz6 meg5llapod6sukkal 2006. janudr 1. 6s 200g. rnayus 2S. HOroit tetosztottdk 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 torv6nyes hat5rid6n bet0t befizette.

kozott 2006. ianu5r 1. 6s 2009. m5I
jus 25. kozott a magyar vas0ti 5rufuvarozSsi piac egym6s kozotti feloszt6s6ra vonatkoz6
meg5ltapod6s vott 6rv6nyben. A megdttapod5s egym5s hagyomSnyos (ti. piacnyit5st meget6i6en kiatakutt, a v6tlatkoz5s kezet6s6ben l6v6 infrastrukt0ra kiteried6s6vel ggy!9es6)
infszotg6ltat5si teruteteinek tisztetetben tart6s6t c6lozta, anlely 3lapj5n a MAV 6s a f
fuvarokdvet6
az egym6st
rastiukt0r5j5t egyar6nt 6rint6 fuvarokat a MAV Cargo 6s a I
z5s elve atapi5n tov6bbitott5k (az infrastrukt0ra hatdrponton tort6n6 5tad5ssal), valamint
az inf rastrukt0ra hat5rt nem 6rint6 sz6ltit6sok eset6ben sem t6ptek be f uvaroz6k6nt a ,,mdsik infrastruktfr6i6ba". Ezt a Hat5rozat a Tpvt. 11. S (2) bekezd6s d) pontia, valamint az
EUMSz 101. Cikk (t) OekezO6se szerinti piacfetosztSs5nak mrn6sitette.

A Hat6rozat 6rt6ket6se szerint a MAV Cargo 6s a

szerinte vizsg6tt id6szakban a MAV Cargo egy6lta[5n nem v6gzett 6rupatyah5l6zatdn (b5r a Hat5rozat 100. pontja szerint egyfuvaroz6sitev6kenys6get a I
infrastrukt0r6iSn kozteked6 vonat a vizsgdlt id6szak5ttatSn nem is vott kiz5r6tag a I
sz6rt f uvarok eset6n hasont6k6ppen egy5ltat6n nem, i16nyvonatok eset6n
ban), mig a I
pedig csak ethanyagothat6, b6r novekv6 m6rt6kben v6gzett fuvaroz5st a MAV kezel6s6ben

A GVH meg5ttapitSsa

l6v6 infrastrukt016n.

!

zooo.
A Hat6rozat dijszab6sokra vonatkoz6 rendetkez6sei szerint a K6retmez6 es a
meg,
6tlapftott
diiszab5st
janudr 1. 6s 2007. iftius 17. kdzott egys6ges vas0ti5rufuvaroz5si
(1)
szerinti
bekezd6se
101.
Cikk
(2)
imia Tpvt. 11. S bekezd6s a) pontia, valamint az EUMSz
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 fuvaroztavas0tiOt<nat< nyfltott kedvezm6nyekre vonatkoz6an becsatott adatok azt mutati5k, hogy a
16fuvaroztat6k
a
ny0ltottak
kedvezm6nyt
tdrsasSg-ok jetent6s, 6ttagoian 50-807" sz6zal6k
eset6n.
sz6re mind k6zds, mind on6tt6an v6gzett f uvarozSs
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 it6tet6veiz5rutt joger6sen (az it6tet m5sotatdt a K6retmez6 csatolta k6relm6hezJ. ddnt6s a
kereseteket etuiasit6 ets6fok0 bir6sSgi it6letet hat5ty6ban fenntartotta, t6nyeg6ben etfogadva a GVH hat5rozat6ban meg5ttapitott t6ny6tt5st 6s iogi 6rt6ket6st. A F6v6rosi T0rv6nysz6k 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.

I

(1) beK6retmez6 6tt5spontja szerint fentiek atapj5n 2015. 5pritis 16-i hat6ttyala Kbt. 62. S
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

"agazdas5giversenykorl6toz6s6tc6tz6meg5ltapod6sukkaI

2lrt

2006. ianudr 1. 6s 2009, m5jus 25. kozott fetosztott5k amagyar vas0ti Srufuvarozds 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
F6v6rosi T6rv6nysz6k az els6fok0 bir6sdg it6tet6t hetybenhagyja.

a

vasfti ilrufuvarozils terrltet6n a fetperesek meghat6roz6 piaci er6vel rendelkez6 v5[]alkozdsokk6nt a verseny tisztas5g6t vesz6tyeztet6 6s kedvez6tten hatdst gener5lo fel16hat6 magatart5st tan0sitottak. Jelen ugyben a jogs6rt6 cselekm6nyek srity6hoz, az
elkovet6si magatart6s ietleg6hez 6s korrilm6nyeihez igazod6an fett6rt t6nyez6ket az alperes a s0lyuk 6s nyomat6kuk szerint helyesen 6rt6kelte.
Rz it6tet szerint a

-

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
k6relem megfelet-e a Kbt. 188. s (1)-(2) bekezd6s6ben foglattaknak.

a

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

-

azl

- 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.
-sz6t6utasitds,
A Kbt. 188' S (2) bekezd6se alapj6n a kizdr6 ok hat5tya a16 tartoz6 gazdasdgi szerepl6
meg

bizhat6s iry6nak b izonyit5sa

6

a

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
c)

Stfog6an tiszt6zta az \gy t6ny6l-

t5s6t 6s korutm6nyeit; 6s
olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5bbi 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 Hat6s6g2017. 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 igazol6s5hoz.
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 K6retrirez6 igen letent6s, 50-80 7. koz|tti m6rt6k0 kedvezm6nyeket adott az egys6ges dilszabdsb6l, 6J a t6nyteges f uvardilak ennek atapj5n alakultak ki. Erre tekintettet K6relmez6 5tt5spontja szerini a K6relmez6 magatart6sa kimutathat6, sz5mszerUsitnet6 kSrt nem okozott.

az 0ggyet osszef0gg6sben vele
K6retmez6 et6adta, hogy nincs tudom5sa . I'
ig6nyr6l sem' Tekintettet
itletve
6rv6nyesitett
peres
etj5r5s6t,
szemben kezdem6nyezett
m5lus 25-6n et6vut20L4.
jogs6rt6sek
legk6s6bb
arra, hogy a HatSrozatban meg6tlapitott
a K6relmez6vel
6rv6nyesitsenek
kSrig6nyt
tek, gyalortatitag kiz5rt, hogy a k6s6bbiekben
kiz5r6lag
rjgyfetei
K6retmez6
a
hogy
tekintettet,
szemben. KUtonosen nem v5rhat6 ez arra
tiszt5ban
amelyek
nagyv6ttatatok,
tebonyotit6
v6ltatkoz5sok, tipikusan letent6s 6ruforgatmat

vannak jogaikkai, 6s eseiteges k5rig6nyuket nyitv6nval6an 6rv6nyesitett6k volna az et6vilt6si id6n bel0t.
tartSsok
a Hal6rozalban azonositott
Mindett6t fuggetleniit K6retmez6

miatt esetleq k6rt szenvedettek

IT

Hi5nyp6ttSs5ban K6retmez6 el6adta, hogy a Hat5rozatban marasztalt magatart5sok [piacfetoszt6, horizont6tis Srmeghat5roz5s) 0n. kizs6km5nyot6 tipusrS meg6ttapodSsok, amelyek
maeredm6nyek6ppen a vev6k, a K6retmez6 0gyfetei szenvedhettek volna k6rt a GVH 5ltal
fordutSsi
a
mSshoz
mind
azonoss5ga,
dilszab6s
a
mind
rasztatt magaiart5sok miatt, hiszen
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 aK6k6retmez-6 jetent6s, 5ttagosan 50-80 % kedvezm6nyt nyriitott a fuvaroztat6k r6sz6re mind
vat6l5ban
6rak
atkatmazott
6ttal
A
K6retmez6
eset6n.
z6s, mind on516an v6izett fuvaroz5s
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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