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A Kozbeszerz6si Hat6s6g (a tov5bbiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapiSn
meghozta az al5bbi

HATAROZATOT:

a dr. Pais lstv5n (logtan5csos, igazolv6nyszAma t4145) 6ltat k6pvisett STRABAG Property
and Facility Services Z6rtkiir0en Mgkdd6 R6szv6nyt5rsas6g (1095 Budapest, M5ri5ssy
utca7., a tovSbbiakban: k6relmez6) 6ltal a kozbeszerz6sekrSl sz6l6 2015.6vi CXL|ll. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 64. S-a szerinti iintiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zke-

d6sek megfelel6ek megbizhat6s696nak igazol6s6ra, erre tekintettel k6relmez6 k6relm6nek a Hat6s6g helyt ad.
Az rjgyben etj5r6si kolts6g nem merirlt fe[.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz20t6. febru6r 16-6n a Kbt. 188. S-a szerintiontiszt5z6si k6relmet
teriesztett et6 m egbizhat6s6g5nak gazo15sdra.
i

K6relmez6 et6adta, hogy a Kbt. 63. S [1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz6r6 ok hat6lya alatt
5tt az at5bbiak szerint.

I

(sz0teK6relmez6, mint munk5ttat6 2011. okt6ber 3. napi5t6t foglalkoztatl"
v6gvillanyszeret6
aki
Munkav5ttat6),
a tov5bbiakban:
anyja neve:
atatti
sz6m
0t
8.
Kist6tyai
azEger,
!7-6n,
Munkav5llal6
2015.
m5lus
zetts6gget rendelkezik.
tetephetyen v6gzett villamos karbantart5si tev6kenys6g kozben munkabatesetet szenve-

tett:1,

I,

dett.

A batesetet kiv5lt6 okokat k6relmez6 a jogszab6tyi et6ir5soknak megfelet6en kivizsg5tta,
me96ttapitotta a k6relmez6 5ttat etkovetett mutaszt5sokat, maid azezzel. kapcsolatos beielent6st a Heves Megyei Korm6nyhivatat Foglalkoztat6si F6oszt5ly Munkav6detmi 6s Munkar.lgyi Etten6rz6si 0szt6ly (a tov5bbiakban: Munkav6detmi Hat6s5g) r6sz6re megk0tdte.
A Munkav6delmi Hat6s5g a t6ny5ttds tiszt5z6sa c6li5b61 2015. augusztus 5-6n 6s 2015.
szeptember 9-6n helyszfni szemt6t tartott, amelynek eredm6nyek6nt 6s a r6sz6re Stadott
dokumentumok fel0lvizsg5lata ut6n a HEN/0U950-2t/2015. sz. hatdrozat5ban 64.500,- Ft,
azazhatvann6gyezer-otsz5z forint munkav6delmi birs5g kiszab5s5r6t dontott.

A birs6gosszeg meghat6roz6sa sor5n a Munkav6detmi Hat6s5g birsdgcsokkent6 kortitm6nyk6nt 6rt6kelte a k6relmez6 t6nyfelt5r5st segit6 magatart5s5t, vatamint azt, hogy a ve-

sz6lyeztet6s megval6sul5s5ban, itletve

a

munkabaleset bekovetkez6s6ben Munkav5tlat6

szab6lyszeg6 magatart6sa is kozrej5tszott.

Cim: 1026 Budapest. Riad6 utca 5.. Postacim: 1525 Budapest, Pf. 166.

E-mail: etnok@kt.hu
Telefon: +36 1 882-8502. Fax: +36 1 882-8503

A birs5g megfizet6s6t k6relmez6 2015. okt6ber 27. napiin 6tutat5ssalteljesitette.
Kdrelmez1 o kovetkezdkkel iaazol.ia megbizhat6sdgdt:

a) oktatdsok
K6relmez6 a biztons5gos 6s eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 munkav6gz6s biztosit5s a c6li5b6l r6szletes Munkav6delmi Szab6tyzattal rendelkezik (a tov6bbiakban: MVSZ), amety ktjton
feiezetben fogtatkozik a munkav5llal6k sz5m6ra biztosftand6 egy6ni v6d6eszkozok tev6kenys6g szerinti meghatiiroz6s5val, 6s a villamos 0zemi munkAk szabiilyozott v6gz6s6nek
rendl6vel.
Az MVSZ et6ir6sai a munkav5llal6k sz5m5ra ismertek, a rendszeres 6ves munkav6detmi ok-

tat6sok megtort6nnek, de a balesetet kovet6en az 6rintett munkav5llal6k rendkiv0ti oktat6sban r6szestiltek, illetve k6relmez6 a villamos ilzemi munkiik vesz6ly6re va16 tekintettet a
villamos r.izemi munk5t v6gz6k r6sz6re 2015. lll. 6s lV. negyed6v6ben szem6lyes oktatSst
szervezett.
Az oktat6sok sor5n k6relmez6 fethivta a figyelmet a korrlttekint6, szakszerO munkav6gz6s-

re, a munkav6detmi szabSlyzatban foglaltak betartSs6ra, a villamos 0zemi munk6kv6gz6s6nek rendi6ben leirt szab5lyokra, k0lonosen, de nem kiz5r6lagosan a munka szervez6s6re
6s a munkav6gz6si etl5r6sra, valamint a szUks6ges munkav6delmi 6s egy6ni v6d6eszkozok
haszn5lat5ra vonatkoz6an.
b) Szervezeti intdzked1sek

K6retmez6 ingatlan0zemettet6si tev6kenys6g6t n6gy k0ton5tt6 0ztet6gba szervezve v6gzi.
K6retmez6 azonnali 6s szigor0 munkaszervez6si int6zked6st is hozott affa az 6tmeneti id6-

re, amig a biztons5gos munkav6gz6s fett6tetei nem voltak biztositottak a szervezeti egys6gben: az izl,etlgak kozott meg5tlapod5s jott l6tre annak 6rdek6ben, hogy az Fl4 izl.el6g
villamos tlzemi tev6kenys6g6t a Magyar Telekom Uztet6g villamos k6pzetts6ggel 6s eszkozokkel rendelkez6 munkavSllat6i v6gezz6k el.
cJ

Eszkozbeszerz1s

A baleset kiv51t6 okainak felt5r6s5t kovet6en k6relmez6 int6zkedett a villamos 0zemi mun-

k6k v6gz6s6hez sz0ks6ges 6s alkalmas v6d6eszkozok 6s munkaeszkozok azonnali 6s
telieskorg beszerz6se, dokument6lt 5tad5sa 6s haszn5latuk megkovetet6se i16nt.
d) Egy6b korulmdnyek

K6relmez6 a munkav6delmi ellen6rz6sen az rigy osszes korrjtm6nyeinek fett5rSsSt segit6
magatart5st tanIsftott.

K6relmez6 k6relm6ben kiielentette, hogy sem kor5bban, sem a hat5rozat t5rgy6t k6pez6
munkabaleset 6ta nem kovetett el ilyen jetleg0 jogs6rt6st, illetve ilyen t5rgyban nem kerrllt
sor vele szemben ell5r6s tefotytat6s6ra.
K6retmez6 munkav6detmi elkotelezetts6g6t bizonyitja, hogy rendszeresen nagy er6feszft6seket tesz annak 6rdek6ben, hogy mind a vezet6i, mind pedig a munkav5llat6i szinten megielenjen a munkav6delmi tudatoss5g a munkav6gz6s sor5n, ennek keret6ben krjtonos
hangs0lyt fektet a munkaviitla[6k rendszeres munkav6detmi oktat5sSra, vezet6i tov5bbk6pz6sekre, munkav6delmi szervezet fejteszt6s6re.
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K6retmez6 a k6retm6ben et6adottak atapi5n a Hat6s5got a megbizhat6s6ga meg6tlapit5s5ra k6rte.
K6retmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit6s6ra az al6bbi iratokat csatolta k6relm6hez:

1. jogtan5csosi igazotv5nym5solata
2. a Munkav6detmi Hat6sSg HEN/01/950-2U20!5. sz. hat5rozata
3. a birs6g megfizet6s6nek igazol5sa (6tutal5si megbfz6s, banksz5mla-kivonat)
4. Munkav6delmi Szab6lyzat tartatom jegyz6ke
5. Munkaruha, v6d6ruha, 6s v6d6eszkozszabAlyzat (az MVSZ r6sze]
6. Viltamos tizemi munk5k szab5lyozott v6gz6s6nek rendie (az MVSZ r6szel
7. Munkav6detmi elm6teti oktat6s at5irt jegyz6konyve (MunkavStlal6 oktat6s616l)
8. Munkav6delmi rendkiv0li oktat5s al5irt legyz6konyve
9. Vitlamos tlzemi munk6kkaI kapcsolatos oktat5si iegyz6konyvek
10. Meg6ttapod5s
LL. Az egy6ni v6d6eszkozok 6s munkaeszkozok beszerz6s6t 6s 6tad6s6t igazol6 do-

kumentumok
A Hat6sdg el6szor azt vizsg6lta, hogy a k6relem az arra iogosultt6l sz6rmazik-e.
A Kbt. 188. S (f) bekezd6s ets6 fordulata szerint b5rmely gazdas5gi szerepl6, akivet szemben a 62. S (1) bekezA6s b) 6s f) ponti5ban emlftett kiz6r6 ok kiv6tel6vet b6rmely egy6b kizfi16 ok fenn6tl, k6retmet ny0lthat be a Hat6s5ghoz annak meg6ltapit5sa 6rdek6ben, hogy
az Sltata hozott int6zked6sek a kizAr6 ok f enn6tl5sa ellen6re kell6k6ppen igazotj5k megbfzhat6s5g5t.
K6relmez6vet, mint ell6r6s al6 vonttal szemben a Munkav6delmi Hat6s6g 2015. okt6ber 5-

6n meghozott, HEN/01/950-21120t5. sz. hat6rozat5ban k6relmez6t, mint munk5ltat6t az
elten6rz6s alapl6n fett5rt s0lyos 6s kozvetlen vesz6lyeztet6s miatt 64.500 Fl, azaz hatvann6gyezer-ots zAz f orint

mun

kav6delm i birs5 g gat s0ltotta.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontta szerint az aj5nlatk6r6 az ety6r6st megindit6 felhfv5sban
el6frhatia, hogy az etjdrdsbon nem lehet ajdntattev6, rdszvdtelre ielentkez6, alvdllalkoz6, illetve nem vehet r6szt alkalmossdg igazollsdban olyan gazdosdgi szerepl6, aki megszegte o 73.
9 fu) bekezd1sdben emlitett kornyezetv6delmi, szociStis 6s munkajogi kovetelmdnyeket 6s
ezt h6rom 6vn6l nem r1gebben meghozott, joger6s bfr6s5gi, kozigazgatdsi vagy annak fet0lvizsg5lata eset6n bfr6s5gi hotdrczat megdllapitono.
A fentiek alapl6n meg5ttapit6st nyert, hogy k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia
szerinti kiz6tr6 ok hat6tya atatt 5tt, tekintettelarra, hogy a loger6s 6s v6grehalthat6 hat5rozatilnak meghozatala 6ta h5rom 6v m6g nem telt el, fgy a k6relem az arra iogosuttt6l sz5rmazik.

Hat6s6g ezt kdvet6en azt vizsg6tta, hogy a k6relem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.
A Kbt. L88. S (1) bekezd6se utots6 fordulata alapj5n a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egyrjtt kell beny0ltani a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekeza6se atapl5n a kizAr6 ok hat6lya at5 tartoz6 gazdas6gi szerept6

a

megbizhat6sAginakbizonyit5sa 6rdek6ben koteles igazolni, hogy
a) a brincselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b iogs6rt6ssel okozott k6rt - a
k5rosult 5ttat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat5rozott hat5r-

b)

id6vet kotetezetts6 get v5tlatt;

az ittet6kes hat6s6gokkal aktivan egy0ttm0kodve 5tfog6an tiszt5zta az ugy t6ny6tt5s5t 6s korrilm6nyeit; 6s
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c)

olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amety atkatmas a tovdbbi b0ncsetekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b logs6rt6s meget6z6s6re.

K6retmez6 a k6relm6ben nem igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontjSt, ez6rt k6retmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj5n 2016. febru5r22-6n hi6nyp6tl6sra hfvta
fel ot munkanapos hat5rid6vel. K6relmez6 a hi6nyp6tt6si felhfv6st 2016. febru6r 24-6nvelte k6zhez, 6s annak 2016. m6rcius 2-5n, hat5rid6ben eleget tett.

A Hat6s6g a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett k6relem alapj6n 6rdemben elbir6lta, hogy

a

k6relmez6 6ttal megtett int6zked6sek megfelel6ek-e megbizhat6s6ga igazol6s6hoz.
Kdrelmez1 a Kbt. 188. F [2] bekezd4s ol pontja vonotkozdsdban az atSbbiak szerinti nyitatko-

zatot tette.
Munkav6ttat6 2015. mSius t7-6n, Eger, Kist6lyai

!1.8. sz6m alattitetephetyen bekovetkezett
balesete sorSn komolyabb eg6szs6gi k5rosod5st nem szenvedett.
Tekintettelarra, hogy k6relmez6 a baleset tizemis6g6t elismerte, bev6tetkies6s Munkav5tlat6n5l nem mer0lt fet. Ennek megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6ben fogtatt k5r nem
merrllt fe[, illetve az megt6rr,lt.
Munkav5llal6 a munkabalesettel dsszef0gg6sben sem kSrt6rit6si ig6nyt, sem pedig s6retemdij ir6nti ig6nyt nem jelentett be.
K6relmez6 ezzel osszefUgg6sben csatolta Munkav5lla16 nyilatkozat6t, mely a fentieken t!.
azt is tartatmazza, hogy a nyilatkozat szerinti ig6nyeket k6relmez6vel szemben a k6s6bbiekben sem kivSn 6rv6nyesiteni.
K6relmez6 hi5nyp6tl6s5ban kiletentette tov5bb5, hogy a t5rgybani rlzemi balesettel osszef0gg6sben k5rokoz5sr6l, illetve k5rt6rit6si ig6nyr6l nincs tudom5sa, illetve harmadik szem6ly k6relm ez6n6l, a nyilatkozat alSir5sa napl5ig ityen ig6nyt nem jelentett be.
Kdrelmezd nyilatkozatdval ellentdtes informdci6, illetve dokumentum nem jutott a Hot6s6g
tudomdsdro az Agy vizsgdlato soron, erre tekintettet a Hotdsdg etfogodta k6retmezd fenti nyilatkozatdt a Kbt. 188. I {2) bekezd1s a) pontjdban fogtattak igazot1sdra.
Kdrelmez1 o Kbt. 188. F [2] bekezdds bl pontjdvol kapcsolatban et6adott, az igy t6ny5tt5s5-

nak 6s kor0tm6nyeinek tiszt5z6s5ra tett int6zked6sei az at5bbiak szerint alkatmasak k6relmez5 megbizhat6s596na k m eg5tlapit5s5hoz.

A Hat6sSg 5ttekintette k6relmez6 Sltal becsatolt, HEN/01/950-?t120t5. sz. hat6rozatban
foglalt meg5ttapit5sokat.
A Munkatjgyi Hat6s5g HEN/01/950-2t12015. sz. hat5rozat6nak indokotSs5b6t kit0nik, hogy
k6relmez6 mulaszt5s5vaI az eg6szs6get nem vesz6[yeztet6 6s biztons5gos munkav6gz6sre
vonatkoz6 kovetelm6nyek tellesft6s6t bizonyitottan elmulasztotta, 6s ezzel, Munkav6llal6
eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t srilyosan 6s kozvetlenul vesz6lyeztette.
K6relmez6 nem biztosftotta Munkav5ttat6 sz6m5ra a szrjks6ges egy6ni v6d6eszkozoket, ez
az 5ttapot pedig vesz6lyforr5st jelent.

K6relmez6 61t az iratbetekint6s jog5vat a Munka0gyi Hat6s6g e1l5r5s5ban, a legyz6konyvben
szerep[6 meg6llapit5sokat hetyt5tt6nak tartotta. K6retmez6 6lt a nyilatkozatt6tet log5val is,
amelyet a Munka0gyi Hat6s5g a birs6g osszeg6nek meg6ttapit6sa sor5n figyelembe vett.
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A Munkarjgyi Hat6sdg a birs6g osszeg6t csokkent6 t6nyez6k6nt vette figyetembe kdrelmezd
t1nyfeltdrdst segit1 mogotortdsdt, valamint azt, hogy o veszdlyeztetds megvol6suldsdbon o
m u n kovd llo 16 sz o bd lysze 96 m o goto rtd s o i s koz rejdtszott.

K6relmez6 a kiszabott birs5got 2015. okt6ber 27-6n megfizette.

fentiekre tekintettel a Hat6sdg dlldspontja szerint megdllapithat1, hogy kdrelmez1 oz illet6kes hot1sdgokkol oktivan egylttmtkodve dtfog6an tisztdzto oz igy tdnydlllsdt 6s korAh6-

A

nyeit.

Kdretmez6 o Kbt. 1BB. 5 [2] bekezddsdnek cl pontjdvol kopcsolotbon e[6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az al5bbiak szerint alkalmasak k6relmez6 megbizhat6s5gSnak megSltapit5sd hoz.

A Munka0gyi Hat6s5g HEN/01/950-2I/2015. sz. hatSrozat5ban fogtattak atapjSn megdttapithat6, hogy k6retmez6 mutaszt5st kovetett el azzal. hogy nem biztositotta MunkavSltat6
sz6m6ra a biztonsSgos munkav6gz6shez szuks6ges egy6ni v6d6eszkozoket, valamint, hogy
a Munkav5[[at6 szab5tyszeg6 magatart6sa is hozz6j6rula baleset bekovetkez6s6hez.
K6relmez6 a munkavS[at6k szSm5ra biztositand6 egy6ni v6d6eszkozok tev6kenys6g sze-

rinti meghatdrozdsdt, 6s a villamos 0zemi munk5k szab6tyozott v6gz6s6nek rendi6t is tartatmazo MVSZ-szel rendelkezi k.
K6retmez6 igazolta, hogy Munkav5ttat6 a balesetet meget6z6 6vben is r6szesult munkav6detmi oktat6sban, de a batesetet kovet6en,2015. irinius 22-6nk6relmez6 rendkivuli munkav6detmi gyakorlati oktat5st tartott nem csak Munkavdttat6, hanem a tobbi munkavSttat6ia
16sz6re is.

K6relmez6 igazolta tov5bb5, hogy a villamos 0zemi munk6kkat kapcsolatosan is tartott
munkav6llal6inak oktat5sokat a balesetet kovet6en 2015. szeptember 17-e 6s november 5e kozott.

K6retmez6 2015. augusztus 10-6n meg5ttapod6st kotott a Magyar Telekom lgazgat6s5ggat
az egri telephelyeken esetlegesen felmeru[6 elekromos karbantartSsi 6s hibaiavitSsi fetadatok ett6t6s6ra a szuks6ges szigetett szersz6mok 6s munkav6delmi eszk6zok beszerz6s6ig.

K6retmez6 ezt kovet6en, 2015 augusztus6ban 6s szeptember6ben vdsSrolta meg a szuks6ges munkav6delmi eszkozoket, azokat a Munkav5[[at6 is 6s a tobbi, 6rintett munkav6lla16
igazoltan 5tvett6k.
A Hot6sdg a fentiek otapjdn megdtlopitotto, hogy Kdrelmezdnek a Kbt. 1BS. g (2) bekezdds c)
pontja szerinti intdzked1sei megfelel1ek a megbizhot6sdg igazoldsdhoz. A Hot6sdg e korben
figyelembe vette ozt is, hogy kdrelmezd mdr a Munko1gyi Hat6sdg vizsgdloto sordn, illetve o
hotdrozot meghozotoldt megel1zden elkezdte a szi)ks6ges intdzkeddsek megtdteldt.

Osszegezve a fentieket, meg6ttapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz616 ok fenn5llSsa ellen6re kel16k6ppen igazotj6k a megbizhat6s6g6t.

Budapest, 2016. mdrcius

B.
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