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Tisztelt Ügyvezető Úr! 

Alulírott, dr. 
~ .) ügyfelem, a Közbeszerzési Hatóság 

képviseletében, az alábbiakkal fordulok Önhöz. 

Amint azt Ön is tudja, a Közbeszerzési Hatóság által a CRCB Kft. ellen indított, a Főváros i 
Törvényszéken 22.P.23.829/2018 számon folyamatban volt perben a bíróság 2019.03.05. 
napján 5. sorszámon meghozott bírósági meghagyásában kötelezte a CRCB Kft-t 
1.000.000,- Ft (egymillió forint) sérelemdíj és 127.000,- Ft (egyszázhuszonhétezer forint) 
perköltség megfizetésére, valamint arra is, hogy a " Bangladesh, Zambia & Hungary Data 
publicalion practice of the Hungarian Public Procurement Authorily [azaz: "Banglades, 
Zambia és Magyarország. A magyar Közbeszerzési Hatóság adatköztési gyakorlata'1 cím 
alatt közölt tanulmányt vonja vissza , és a saját költségén adjon elégtételt akként, hogy saját 
honlapjának (www.crcb.eu) főoldalán , az első közléstől számított ugyanazon időtartamban , 

amíg a valótlan tartalmú tanulmány elérhető volt, tegye közzé az alábbi közleményt: 

"A CRCB Közpolitikai és Közgazdasági Elemző Intézet Nonprofit Kft. (,,CRCB") elismeri, 
hogy a "Bang/adesh, Zambia & Hungary Data publicalion practice of the Hungarian Public 
Procurement Authorily [azaz: "Banglades, Zambia és Magyarország. A magyar 
Közbeszerzési Hatóság adatköztési gyakortata'7 cím alatt közölt tanulmányában manipulalív 
módon előállított valótlan adattartalmat közölt és ezáltal olyan valótlan adattartalmú 
adatbázist hozott létre, me/y alkalmas volt arra, hogy kétséget ébresszen másokban a 
magyar Közbeszerzési Hatóság hiteles működését illetően. Ezzel a magatartásával a CRCB 
a Közbeszerzési Hatóság jó hímevét megsértette. A valótlan adattartalmú tanulmányt a 
CRCB honlapjáról eltávolította és magatartásáért a Közbeszerzési Hatóság és az 
olvasóközönség elnézését kéri." 

A tanulmány 2018. február 19-től volt elérhető a CRCB Kft. honlapján, így a tanulmány 
honlapról történő levételéig l törléséig (azaz a visszavonásig) terjedő idővel azonos 
időtartamban kell a fenti közleményt közzétenniük. 

A bírósági meghagyás 2019.03.23. napján emelkedett jogerőre . A fenti kötelezés alapján a 
meghagyásban foglaltak teljesítésére Önöknek a meghagyás jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napjuk volt, ami 2019.04.07. napján járt le. Noha Önök mind a meghagyást, 
mind a jogerőt megállapító végzést átvették, sajnálatosan a közlernény a mai napig 
(2019.04.16.) sem jelent meg az Önök honlapján és a sérelemdíj , valamint a perköltség sem 
került jóváírásra a Közbeszerzési Hatóság számláján. 
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A fentiekre tekintettel jelen levelemmel felszólítom Önöket, hogy a fenti tartozást 
haladéktalanul, de legkésöbb a jelen levelem kézhezvételétől számított 3 (három) naptári 
napon belül fizessék meg a Közbeszerzési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01720361-00000000 számú számlájára történő átutalással. Egyben ugyanezen 
határidőn belül a fentebb dőlt betűvel kiemelt, a bírósági meghagyásban szereplő 
közleményt a CRCB Kft. honlapjának (www.crcb.eu) föoldalán tegyék közzé. 

Amennyiben a fentiek teljesítésére a megjelölt határidőben nem kerül sor, úgy a 
Közbeszerzési Hatóság minden további értesítés nélkül jogi eljárások útján érvényesíti 
követelését, beleértve végrehajtási és/vagy felszámolási eljárás kezdeményezését a CRCB 
Kft. ellen. Tekintettel arra, hogy a CRCB Kft. a jogerős bírósági határozatban megállapított 
teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki , a felszámolási eljárás megindulását 
kizárólag a követelés megfizetésével kerülheti el (Csődtv. 27.§ (2) bek. b) pont). 

Meghatalmazásom a periratok közt elfekszik. 

Kérem a levelemben foglaltaknak megfelelő eljárásukat 

Budapest, 2019. április 16. 

Tisztelettel : 

Közbeszerzési Hatóság 
képviseletében 
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