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A Kozbeszerz6si Hat6sdg [a tov6bbiakban: Hat6s6g) a kozbeszerz6sekr6l sz6t6 2015. 6vi CXL|ll.
t0rv6ny (a tovSbbiat<ban: Kbt.) 188. S (4) bekezd6se atapfdn meghozta azalilbbi

HATAROZATOT:

a Xi-ViZ 21 Epit6ipara lfi. (4400 NyiregyhSza, V6csey u. 21.) 6ltal a Kbr. 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g5nak igazol6s6ra, erne tekintettel K6relmez6 k6retm6nek a Hat6s6g helyt ad.
Az ugyben elldr5si kolts6g nem merOlt fe[.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz2O16. okt6ber 5-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztSzSsi k6retmet tere16 megbizhat6s5g5nak igazolSsSra.

iesztett

K6relmez6 el6adta, hogy a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz6r6 ok hatStya atatt dtt az
a16bbiak szerint.

A K6relmez6 el6adta, hogy a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei KormSnyhivatat (a tov5bbiakban:
Kormdnyhivatr|
szdmon iktatott, 2015. okt6be r z}-6tn kett hatdrozat6ban (a tovdbbiakban: hat6rozat) meg6ttapitotta, hogy a K6relmez6 a munka0gyi etten6rz6s lez6r6s5ig megszuntetett, a munka torv6nykonyv6r6lsz6l6 2012.6vi l. torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.)
134. S (1) 6s (Z) OekezO6seinek rendelkez6seinek megs6rt6s6t kovette el.azzal, hogy a K6retmez6 munkav6ttrt6ir, I
munkaid6-nyitv5ntlrtSsa a 2015. okt6ber 1-l6n tartott helyszini munkaugyi etlen6rz6s sor6n a munkav6gz6s hety6n nem volt fettethet6. A hat5rozatot a K6relmez6 mett6ktetk6nt csatolta k6retm6hez.

-

K6retmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5s5ra az alSbbi iratokat csatolta k6retm6hez:

1.
2.

sz5m0 ha-

Szabotcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kormdnyhivatrt
t6rozata.
legyz6konyv az igyf{lmeghallgatds616l,

3.,Nemmegfelet6s6giletent6s',

4.

kortev6t 6s munkaugyi seg6dtet valary1e44yi szervezeti egys6g vezet6i6nek,

c. tetvelelt uKlatasuK ellelru.zu ,o'o, ,I,

6.
7.

oktat5si napt6k (szetlemi 6s f izikai 6tlom6ny),
igazolSs a hi5nyoss6g megszOntet6s616t

-.

A Hat6s5g el6szor azt vizsgelta, hogy a k6retem az arcajogosuttt6t sz5rmazik-e.
A Kbt. 188. S (1) bekezd6s els6 fordutata szerint bSrmety gazdasdgi szerept6, akivelszemben a
62. S (1) bekezd6s b) 6s t) pontl6ban emlitett kiz6r6 ok kiv6tet6vel bSrmely egy6b kiz5r6 ok
fennStt, k6relmet ny0jthat be a Hat6s6ghoz annak meg6llapitdsa 6rdek6ben, hogy az 6ttala hozott int6zked6sek a kizd16 ok fenn6tt6sa ellen6re kett6k6ppen igazotl6k megbizhat6s6gdt.
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A hatdrozat szerint a munka0gyi etlen6rz6sr6t sz6t6 1996.6vi LXXV. ton/6ny (a tov6bbiakban:
Net.)a. S (])lelezdqs6ben biztositott jogn6lfogva 2015. okt6ber t-i6nt2 6ra 05 perct6t126ra
30 percig I6.I
kormdnytisztviset6k hetyszini munkaugyi etten6rz6st
tartottak a K6relmez6 6ttal v6gzett a Tarpa kutterutet6n l6v6 vizt|roz6 6pit6si munk6tatain6l. A
helyszini ellen6rz6s, iltet6teg a Korm5nyhivatal Foglalkoztat6si F6oszt6ly Munkav6delmi 6s Munka0gyi E[en6rz6si 0szt6ty hivatati nelyii6g6nen I
5ltal 2015. okt6ber 7-6n tefotytatott bizonyit6si etjdr5s alapj6n a Korm6nyhivatal meg6llapitotta, hogla K6retmez6 - a munkaugyi
etlen6rz6s tez5rSs6ig megszuntetett - at6bbiiogs6rt6st kovette .t,I
munkav5tlat6
vonatkozSsSban megs6rtette az Mt. 134. S (1) 6s (2) bet<ezO6s6nek rendelkez6seit.
A Kbt, 63. 5 (1) bekezd6s a) pontia szerint az ajdnlatk6r6 az etiSr6st megindit6 fethivdsban et6ir-

hatia, hogy oz eljdrdsban nem lehet ojdnlattev1, rdszvdtelre jelentkez6, olvdllolkoz6, illetve nem
vehet rdszt olkotmassdg igozotdsdbon olyon gozdasdgi szerept1, oki megszegte o 73.

I

U)

Oenez-

disdben emlftett kornyezetv6detmi, szoci6lis 6s munkojogi kdvetelm6nyeket 6s ezt hdrom 6vndl
nem rdgebben meghozott, joger1s bir6s5gi, kozigozgotdsi vagy annak fetUlvizsgdlata eset6n bir6sitgi h o td roz o t m eg d llo p itotto.
A K6relmez6 et6adta, hogy a hatSrozat ellen nem f eltebbezett, igy az a k6zbesit6st6l sz5mitott 15

nap eltett6vet (2015. november 10-6n) joge16re emelkedett.
A fentiek atapl5n meg6tlapit6st nyert, hogy a K6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontja sze-

rinti kiz6r6 ok hatdtya alatt 6lt, tekintettel arra, hogy a joger6s 6s v6grehajthat6 hatdrozat meghozatala 6ta h5rom 6v m6g nem telt el, igy a k6retem az arrc iogosultt6t sz6rmazik.
Hat6sSg ezt kaivet6en azt vizsgdlta, hogy a k6relem megfetel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben fogtaltaknak.
A Kbt. 188. 5 (1) bekezO6se utols6 fordulata atapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos bizonyit6kokat a k6relemmet egyOtt kelt beny0ltani a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.
A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapl6n

akiz|r6 ok hat5tya alStartoz6 gazdas6gi szerepl6 a megbizhat6s6gdnak bizonyit5sa 6rdek6ben kdtetes igazotni, hogy
a brincselekm6nnyet, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b logs6rt6sset okozott kdrt - a k6rosult 6[taI elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatdrozott hatdrid6vel
kotelezetts6get v6 ltatt;
az illet6kes hat6s6gokkat aktivan egyrittm0kodve 5tfog6an tisztdzta az }gy t6nydltds6t

a)

b)

c)

6s konitm6nyeit; 6s

otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkatmas a tov6bbi
bUncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, iltetve egy6b iogs6rt6s mege16z6s6re.

A Hat6sSg k6relem alapi5n 6rdemben elbir6lta, hogy a K6retmez6 Sttat megtett int6zked6sek
megfete16ek-e megbizhat6s6ga igazo15s6 hoz.
Kdrelmez1 dltal o Kbt. 188. S [2] bekezdds ol pontja vonotkozdsdbon bemutatottak az atSbbiak
szerint alkalmasak a megbizhat6s5g meg6ltapit6s6hoz.
A K6relmez6 et6adta, hogy a mutasztds kovetkezt6ben semmif6le k5r nem keletkezett. A hivatkozott hat6rozat a K6retmez6t birs5g megfizet6s6re nem k6telezte.

Kdrelmezd nyilatkozotdval ellentdtes informdci1, illetve dokumentum nem jutott o Hat6sdg tudomdsdro oz Agy vizsgdlata sordn, erre tekintettel o Hot6sdg elfogadto K6relmez6 fenti nyilotkozotdt
o Kbt. 188. 9 Q) bekezdds a) pontjdbon fogloltok igazoldsdra.

2l bekezdds bl pontjdvol kopcsolotban el6adott, az igy t6ny6tlSsdnak 6s
korulm6nyeinek tiszt6z6sdra tett int6zked6sei az at5bbiak szerint alkalmasak K6relmez6 megbizhat6s6g6nak meg6ttapitSsShoz.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. 5

I

A K6retmez6 et6adta, hogy az elten6rz6s at5 vont munkav6tlat6,
a helyszini ellen6rz6s so16n egyuttm0kodott a hat6s6g k6pviset6ivet, tov5bb5 a K6retmez6 t6rv6nyesen megha-
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a Korm6nyhivatat Foglalkoztat5si F6osztSty Munkav6hetyis6g6ben 2015. okt6ber 7-6n lefotytatott bi0szt6ty
hivatali
delmi 6s Munkaiigyi Elten6rz6si
zonyitdsi etf6r6sban az ellen6rz6,s sor5n k6rt dokumentumokat bemutatta, folyamatosan
egyrjttmUkodve 6tfog6an tiszt5zta az iigy t6ny6ttds6t 6s korutm6nyeit. A K6relmez6 mett6kletk6nt csatotta az igyf 61. meg ha ttgat5s516t k6szutt legyz6konyv m5so lat5t.

talmazott k6pviset6le,

-

A hat5rozat 3. otdal m6sodik bekezd6se szerint a felt6rt szab6lytalans6g az e[[en6rz6s

lez|rlsS-

megszuntet6sre kerritt, ennek igazot6s5ra szotg616 munkaOgyi dokumentumokat (2015.
szeptember havi munkaid6-nyitv5ntart6st) a K6reimez6 az elten6rz6rc r6sz6re bemutatta' TovSbaz adott munkaterulebA az igyt6t meghattgatds6r6i t<6szutt jegyz6konyv szerint I
ten munkaid6-nyitv5ntartSst nem tudott bemutatni, nyitatkozata szerint 2015. 10. h6napra m6g
nem vezetett. Ezen hidnyossdg5t a munk6ttat6 p6totta. Tov6bb6 a legyz6kdnyv szerint munk5ltat6 torv6nyes meghatatmazottia arra a k6rd6sre, hogy a fett6rt szabdlytalans6ggat egyet6rt-e 0gy
nyitatkozott, hogy ,,igen 6s megjegyzem, hogy a mai napon p6tottam, FetUgyeteten bemutattam'.

ig

A Kbt. 188. S (3) bekezd6se szerint a Hat6s6g a (2) bekezd6sben emtitett int6zked6s 6rt6kel6se-

kor kotetes figyelembe venni a b0ncselekm6ny, kotetezetts6gszeg6s vagy egy6b iogs6rt6s s0tyoss6g6t 6s sal6tos korutm6nyeit.
A fentiekre tekintettet o Hot6sdg dlldspontjo szerint megdllopithat6, hogy Kdrelmezd az illetikes
hot6sdgokkal aktivan egyAttmtkodve dtfog^an tisztdzta oz ,gy tdnydlldsdt 6s korAhEnyeit.

I

Kdretmez, o Kbt. 188. [2] bekezddsdnek cl pontjdval kopcsolotban et6adott, technikai, szervezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az atdbbiak szerint alkatmasak K6retmez6 megbizhat6s6g6nak
meg5ttapit6s6hoz.
A K6retmez6 et6adta, hogy a hetyszini etlen6rz6s napl6n meg6ltapitott hi6nyoss6g16l a K6relme-

z6 t5rsasSgn6t m0kod6 integr5tt irSnyit5si rendszer el6irSsainak megfetel6en fetv6tetre kerutt
ormanyomtatv6nyon a,, N em megf ete16s6 gi ietent6s'.

^r|!f

A K6retmez6 tov6bb5 el6adta, hogy rogzit6sre keruttek az etv6gzend6 fetadatok, int6zked6sek,
metyek az at5bbiak:

7.
2.
3.

korlev6t k6szit6se valamennyi szervezeti egys6g vezet6ie szim|rai
fetv6teti oktat6s fetulvizsg6tata, oktat6s tematik6i6nak b6vit6se;
rivente ism6tt6d6 oktat5s a munkav6ltat6k sz6m5ra, a sz0ks6ges munkaugyi adminiszt15ci6s tev6kenys6gek16

t.

A K6retmez6 et6adta, hogy kortev6tben rogzit6sre 6s nyomat6kosit5sra kerult a munkaid6nyilv5ntartds napra k6sz vezet6s6nek fontossSga, az esetleges logszabdlys6rt6s kovetkezm6nye. R6szletesen maghatdrozSsra kertlttek a vezetend6 dokumentumok, az elv6gzend6 fetadatok, a fettuntetend6 adatok, sziiks6ges at6irSsok teadSsi hat6rideje. Kulon munka0gyi seg6dlet

k6sz0tt a szervezeti egys6gek vezet6inek a munkaid6-nyitvSntart5s helyes kitott6s6hez, melyben
a K6retmez6 r6szletezte a munkaid6t (heti, napi), a pihen6id6t (munkakdzi sztinet, napi pihen6id6, pihen6nap, munkaszuneti nap, k6szent6t), ittetve a rendkivuti munkav6gz6st.
A K6retmez6 tovdbb6 et6adta, hogy a felv6teti oktat5sok etten6rz6 tapiait felrjtvizsg5tt5k 6s ktilon

szerepeltett6k benne a munkater0letre vonatkoz6 adminisztrdci6s fetadatokat, vatamint szuks6ges nyilv6ntart6sok, illetve dokumentel6sok oktatSs6t, igy a vezet6k m6r a fetv6teli oktatds
atkltmdvat t6j6koztatl6k a szuks6ges teend6kr6t az 6i be16p6ket bele6rtve a k6rtev6tben fogtaltakat is.
TovSbbS

a K6relmez6 el6adta, hogy valamennyi munkavdttal6iuk rendszeres oktatdsa az 6ves

munka- 6s t0zv6detmi oktatdsok atkalm6vat val6sut meg. Ezen oktatSsok tematik6i6ba pedig a
K6retmez6 szerint be6pit6sre ker0lt a munka0gyi adminisztr6ci6s fetadatok oktat6sa, metyet
krjt6n-kuton k6pz6s keret6ben kapnak meg a szellemi 6s a f izikai dotgoz6k. A hat6rozatban emlitett k6pviset6je a K6retmez6nek (szettemi 5ttom6ny) 6s az elten6rz6s a15 vont dolgoz6ia a K6relmez6nek (f izikai dttomdny) is r6szestilt a k6pz6sben, metyek tegut6bb 2016. Spritis 15-6n ker0ttek megtart6sra a K6retmez6 munka- 6s t0zv6detmi megbizottia 5ttat.
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