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A Kdzbeszerz6si Hat6sSg (a tov6bbiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapj6n meghozta az at5bbi

HATAROZATOT:

a Recom Park Kft. (tOZg guoapest, Uromi u. 47., a tov6bbiakban: k6relmez6) 6ltal a kdzbe-

szerz6sekr6lsz6l6 2015.6vi CXL|ll. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 64. 5-a szerinti 6ntiszt5z5s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s5gSnak igazolSs5ra, erre tekintettel k6relmez6 k6retm6nek a Hat6s6g helyt ad.
Az ugyben etidrdsi k6lts6g nem merult fe[.

INDOKOLAS

K6relmez6t a Hat6s6ghoz 20t6. jfnius 27-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt6z6si k6relmet
terjesztett et6 megbizhat6s6gSnak igazolSs5ra.

K6relmez6 el6adta, hogya Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kizdrr6 ok hat6lya atatt
5ll az alSbbiak szerint.
A k6retmez6t az Ats6-Tisza-vid6ki K6rnyezetv6detmi 6s Term6szetv6delmi FetUgyel6s6g (a
tov5bbiakban: ATIK0FE) 2015. janu6r 22-6n kett hat5rozat5ban (tov5bbiakban 1. hatdrozat)
f6mkalodSban tort6n6 nyflt t6ri 6get6s 6s a leveg6v6delmi kovetetm6ny megs6rt6se miatt
50.000 Ft birs6g megfizet6s6re, valamint a logs6rt6 tev6kenys6g megszrjntet6s6re k6telezte.
Tov5bb5 a k6relmez6t a Csongr6d Megyei Korm6nyhivatal Kornyezetv6detmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt5ty 2015. j0nius 24-6n kett hat5rozatdban (tovdbbiakban: 2. hatdrozat) hutlad6kokkal kapcsolatos t6j6koztatdsi, adatszolgSltat5si 6s nyilvdntart6si, illetve bejetent6si kote-

lezetts6geknek nem megfetet6 tetiesft6se miatt f igyelmeztet6sben r6szesitette.
A k6relmez6 af5ntattev6k6nt kozbeszerz6si etj6r6son kiv5n indulni, melyen az Ai6nlatk6r6 az

etj5r5s so15n alkatmazand6 kizitr6 okk6nt a kornyezetv6delem te16n t6rt6nt kdtetezetts6gszeg6st is megletotte.
A k6relmez6

- saj6t elmonddsa atapj6n - mikrov5tlalkozds, f6tev6kenys6ge

a bitumentSrol5s

6s forgalmaz6s. A h6dmez6vds5rhetyi bitument6ro[6 telephetyrjkon tdrt6nt egyik munkav5t-

tat6 5ttal v6tlen kotelezetts6gszeg6s, mely sor6n a hegeszt6s sor5n elhaszn6lt elektr6d6t
dobott egy hullad6kt5rol6ba, amely ett6t kigyutladt. Huttad6k el6get6s6re irSnyut6 sz5nd6koss6g nem vott, mivela szennyez6 anyagok elszdttftSs5ra hutlad6kkeze16 c6ggel szerz6d6suk volt. Ezt a szerz6d6st a k6retmez6 megfetel6en csatotta.

Cim: 1026 Budapest, Riad6 utca 5 Postacim: 1525 Budapest, Pf. 166
Hontap
E-mait: e[nok@kt.hu
Tetefon +36 I 882-8502, Fax: +36 1 882-8503

Kdrelmez6 o kovetkez1kkel igozoljo megbizhot6sdgdt:
A kdrelmez6 o kdvetkezd megbizhot6sdg igozoldsdro szolgd16 intdzkeddseket tette:

1.
2.
3.

4.

A kiszabott birsdgot hat6rid6ben megfizett6k.
A hat6s5ggat a fetderit6sben va[6 egyrittm0kod6s rendezett vott.
A jogs6rt6 helyzet, Sttapot mindk6t esetben megszr!ntet6sre kertilt 1. esetre vonat-

kozoan hangs6lyozottan megfogalmaz6dott a munkakdri teir6sokban a kornyezetv6delmi szabStyok betart6sa, illetve a munkahelyi vezet6 6ltali betartat5sa. A 2. esetre
vonatkoz6an a kotelezetts6g teljesit6se megtort6nt, metyr6t osszefogtat6 letent6s
k6sz0tt az iltet6kes Fetrlgyel6s6g 16sz6re, melynek a m6sotat5t a k6retmez6 megfetet6en csatolta.
A k6retmez6nek a fenti esem6nyek 6ta k6rnyezetv6delmi kotelezetts6gszeg6se nem
volt.

K6relmez6 a k6relm6ben et6adottak atapj6n a Hat6sSgot a megbizhat6s6ga meg5ttapit5s6ra
k6rte.
K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyitSsSraazalSbbi iratokat csatolta k6relm6hez a hi5nyp6t16si fethivdsok tetjesit6s6t kdvet6en:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

az Als6-Tisza-vid6ki Kornyezetv6detmi 6s Term6szetv6detmi Fetugyet6s6g

I

sz. hatdrozata

I

az ATIK0FE 6rtesit6se

a Csongr5d Megyei Kormdnyhivatal

sz. hatdrozata

a birsdg megfizet6s6nek igazotdsa (6tutatdsi megbiz5s, banksz6mla-kivonat)

Bankkivonat a birsdg tetjesit6s616t
Huttad6kgazd5tkod5si k6telez6s letent6s osszefogtatSs
Megbiz5si szerz6d6s kornyezetv6delmi tanScsad5sra
Munkaadoi figyelmeztet6s

Hultad6kelsz5ltit5si dokument6ci6k
10. Huttad6k-nyilv5ntart6s
1 1. Hutladek adatszotg6ltat5s

A Hat6s5g e[6szor azt vizsg6tta, hogy a k6retem az arcajogosuttt6l sz5rmazik-e.
A Kbt. 1BB. S (1) bekezd6s ets6 fordutata szerint b6rmety gazdasSgi szerep16, akivelszemben
a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontj6ban emtitett kizitr6 ok kiv6tet6vet b6rmety egy6b kiz5r6 ok

fennStl, k6relmet ny0jthat be a Hat6s6ghoz annak megdltapitSsa 6rdek6ben, hogy az illtala
hozott int6zked6sek a kizitr6 ok f enn5tt6sa ellen6re ket16k6ppen igazotjdk megbizhat6s6g5t.
K6relmez6ve[, mint etl6r6s al5 vonttal szemben az Als6-Tisza-vid6ki Kornyezetv6detmi 6s
Term6szetv6delm i Fet0gyel6s6g 20 1 b. janudr 2Z-6n meg hotottsz. hatdrozat6ban a k6relmez6t, enged6ly n6tk0tv6gzett nyitt t6ri 6get6s miatt 50.000 FI, azazdtvenezer f orint leveg6tisztas5g-v6detm i birsdg gal s0itotta.

rg!]!le!s4mben a Csongr6d Megyei Kormdnyhivatat
2015. j0nius 24-6n meghozott,
sz. hat5rozat6ban a k6relmez6t, a hullad6kkat kapcsolatos t6j6koztatdsi, adatszolg6ttatdsi 6s nyilvSntartSsi, iltetve beletent6si kdtelezetts6geknek a logszabdlyban meghat6rozottaknak nem megfele16 tetjesit6se miatt birs6g
kiszab5sa hetyett figyelmeztette, a meg6tlapitott, de ki nem szabott birs5g osszege 250.000,-

Tov6bb6 k6relmez6vel, mint etj{eg_ele

Ft.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontla szerint az aj6nl,atk6r6 az etj616st megindit6 fethiv6sban
et6irhatja, hogy oz eljdrdsban nem lehet ojdnlottev1, rdszvdtelre jetentkez1, olvdttolkoz1, iltetve
nem vehet rdszt olkalmossdg igozol1sdbon olyon gazdosdgi szerepl1, oki megszegte o 73.
(l) Oe*ezadsdben emtftetf kornyezetv6detmi, szoci6tis 6s munkajogi kovetelm1nyeket 6s ezt
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hdrom dvndl nem rdgebben meghozott, jogerds bir6sdgi, kozigazgotdsi vagy annak fel0tvizsgdtata eset6n bir6s6gi hatdrozot megdllopitotto.
Az

emlitett hat5rozatokkalszemben a k6relmez6 nem 6lt jogorvoslattat.

A fentiek alapj5n me95ttapitSst nyert, hogy a k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia
szerinti kiz6r6 ok hat6lya atatt 5tt, tekintettel arra, hogy a joger6s 6s v6grehajthato hatdroza-

tok meghozatala 6ta h6rom 6v m6g nem telt el, igy a k6relem az arra jogosultt6l szdrmazik.
Hat6s6g ezt kdvet6en azt vizsg6tta, hogya k6retem megfetet-e a Kbt. 188.
d6s6ben foglaltaknak.

S

(1)-(2)bekez-

A Kbt. 188. S [1) bekezd6se utols6 fordulata atapj5n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6retemmet egy0tt ketl beny0jtani a Kdzbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.
A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapj6n akiz6r6 ok hatdtya al6 tartoz6 gazdasSgiszerepl6 a meg-

bizhat6s5g6nak bizonyit5sa 6rdek6ben k6teles igazolni, hogy
a) a b0ncselekm6nnyel, kdtetess6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k6rt - a
k6rosult 6ttat elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hat5rid6vet kotetezetts6get v6llatt;
b) az ittet6kes hat6s6gokkal aktivan egyuttm0k6dve 6tf og6an tiszt6zta az igy t6nydl15s6t 6s korulm6nyeit; 6s
c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott. amely alkalmas a tovSbbi
b0ncsetekm6ny, kotetess6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s mege[6z6s6re.
K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en az 1.6s a2.hatSrozattal kapcsolatos
rigyben a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a), b) 6s c) pontiSt,ez6,rr k6relmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188.
S (4)bet<ezO6se ataplSn 2016. j0nius 24-6nhi6nyp6tt6sra hivta fet5 munkanapos hat5rid6vel,
a k6retmez6 a hiSnyp6ttSsifethiv6snak 2016.l0nius 27-6n, hat6rid6ben eleget tett. Tekintettel arra, hogy az 1. hat5rozattal kapcsotatos ugyben a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) ponti5t
tov6bbra sem igazolta megfetel6en a k6retmez6, a Hat6s6g a k6relmez6t ismetelt hi6nyp6tt6sra hivta fel2016.l0lius 7-6n 3 munkanapos hatSrid6vel, melyre j0tius 11-6n hatSrid6ben
me96rkezett a vSlasz.

A Hat6s5g a hi6nyp6tl6ssal kieg6sziten k6relem atapj6n 6rdemben etbirSlta, hogy a k6retmez6 6ltal megtett int6zked6sek megfetet6ek-e megbizhat6sdga igazolSs5hoz.
Kdrelmez6 o Kbt. 1BB. E

l2l bekezdds ol pontjo vonotkozdsdbon az at5bbiak szerinti nyitatko-

zatot tette.

L hat6rozatban szerepl6 uggyet kapcsolatosan 0gy nyilatkozott, hogy a tdrsas5g H6dmez6v5s5rhetyi bitument6rot6 telephety6n egyik munkavS[a16 a hegeszt6s so16n
egy elhaszndlt elektr6dSt dobott a hultad6kt6rot6ba, amely ett6t kigyultadt. A birs6got pedig
a vSllalkoz5s megf izette.
A k6relmez6 az

K6relmez6 hiSnyp6tt5sdban kijelentette tov5bb5, hogy az l. hat6rozatban szerepl6 uggyet
kapcsolatban a logszabStyi el6ir6sok megszeg6s6veI osszeftigg6sben kdr nem keletkezett,
kdrt6rit6si ig6ny nem mer0tt fet.
Kdrelmezd nyilotkozotdval ellentdtes informdci6, illetve dokumentum nem jutott o Hot6sdg tu-

domdsdro oz )gy vizsgdloto sordn, erre tekintettel a Hot6sdg elfogodto kdrelmezi fenti nyilatkozotdt o Kbt. 188. 6 P) bekezdds oJ pontjdbon fogloltok igozoldsdro.

A2. hatdrozatban szerept6 riggyet kapcsolatosan a k6relmez6 6gy nyilatkozott, hogy a iogs6rt6 hetyzet, 6ltapot megszrintet6sre ker0tt 6s a k6retmez6 csatolta a 2. hatirozatban szerept6 hultad6kok elsz5tlit6s6vat kapcsolatos megrende16seket, sz5llit6leveteket, 'SZ'
kis6r6jegyeket. Emetlett a k6relmez6 csatolta a tetlesit6sek igazolSsak6nt a Fetugyet6s6gre
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benyfjtott e16irt hutlad6knyilvSntart6st 6s melt6kette a 20i6. 6vr6t k6szult hultad6kkat kapcsolatos adatszotga6ltat6sukat, illetve a fentiek16l sz6[6 osszefogla16 jetent6st.
A kirelmez6 dltol el6odottakb6l6s oz igozoldskdnt csotolt dokumentumokb6t megdttapithat6,
hogy o kdrelmez1 o jogsdrtdssel okozott kdrt megtdritette, mivel o veszdlyes hullodik elszdttt'-

t6sro kerilt, az odotszolgdltotds, illetve a nyilvdntonds vezetise megtdrtdnt.

2l bekezdds bl pontjdvot kopcsototbon et6adott, az\gy t6ny5tt5s6nak
6s korritm6nyeinek tiszt5z6s6ra tett int6zked6sei az at6bbiak szerint alkatmasak k6relmez6

Kdrelmez6 o Kbt. 188. 6
m e g b iz

hat6s 6g6nak

m e g6 tla p

it5s5

h

oz.

Az 1. hat5rozatban szerep16 0ggyel kapcsotatban a k6relmez6 az itlet6kes hat6s6ggat tort6nt
egyuttm0kdd6s atdtSmaszt6sak6nt csatolta az ATIK0FE 2015. lanu6r 8-5n kett 6rtesit6s6t. A

hat5rozat indokol5sa szerint a k6relmez6nekaz etten6rz6se megjelent a k6pvisel6je a nyilt
t6ri 6get6s t6ny6t elismerte.
Tov5bb6 az I. hatdrozat szovege szerint a leveg6 v6detm6r6t sz6t6 306/2 010. (Xll. 23.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: R.) 9. szdm0 melt6ktet 18. pontja szerint ,,[..] o nyin ftren tortdnd
Agetdse esetdn o leveg6vddelmi bfrsdg mdrtdke 100 000 Ft. Az R. 34. I @ bekezddse szerint a
kornyezetvddelmi hotisdg o (3) bekezdds szerinti kdrhhdnyek mdrtegetdsAvel o bfrsdg osszegit kotelezettsdgszegdsenkdnt legfeljebb 75%-kot csokkentett osszessdgben dtlopt'thotjo meg.
A birsdg megdllopitdso sordn o fellgyel1sdg figyelembe vette o R. 34. (3) bekezddsiben, ittetve
o 2004. 6vi CXL. toru6ny (o tov1bbiakban Ket.) 94lA g. (t) Oetezdisdben fogtoltokot is. Figyelembe vdve, hogy o Recom Park Kft.-nek kordbbon tobb leveg1vddelmi mulosztdso is volt [...]
volomint, hogy oz dgetds zovor6 hatdssol is jdrt a 30612010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 34. I (4)
bekezddse szerinti csokkentds csok 50%-kal indokolt, igy a bfrsdg osszege: 50 000 Ft." Ahat6rozat id6zett szoveg6b6t meg5ttapithat6, hogy a fetugyet6s6g a birsdg 6sszeg6t 50%-kat
csokkentette, mivela ,csak" 50%-os birsSgcsokkent6s indokai kozdtt az egytjttmUkod6s hi6nya nem szerepel, az 50 000 Ft. osszeg0 birs5g kiszabdsakoraz ATIK0FE figyelembe vette
a k6relmez6 egyrittm0kdd6sre vonatkoz6 tev6kenys6g6t is.
A Ket. 94/A S. [1) bekezd6se f) pontja szerint, ha jogszabSly birsSg kiszab6sdt teszi lehet6v6

- ide nem 6rtve a 61. $ szerinti eljSrSsi blrs5got -, a hat6s6g az eset osszes kdrUlm6nyeire
tekintettel dont a birs5g kiszabds6r6l 6s a birs5g osszeg6nek meghat6roz5sdr6l. Ennek keret6ben - jogszabdly elt6r6 rendelkez6se hiSnydban - m6rlegeli ktilondsen: l...lf ) a jogs6rt6st el kovetri elj6 r6st segirtci, egyi.ittm [i k6d6 magata ft6s5t [... ].
K6relmez6 az

t. hallrozatban kiszabott birs6got 2015. februdr

19-6n megf izette.

A 2. hatdrozatban szerepl6 i.iggyel kapcsolatban a k6relmez6 a hat6sdggal tort6nt egyi.ittmfikodds igazolSsak6nt csatolta a 2. hat6rozatban szereplci hullad6kok elsziilllt5s6val kapcsolatban a Feliigyel6s6g r6sz6re tort6nt t5j6koztatSsokat, az elsz5llitSsokkal kapcsolatos
megrendel6seket, sz5 llit6leveleket,,,SZ" kis6r6jegyeket.
A k6relmez5 a FelUgyel6s6gnek cimzett t6jekoztatSs5ban elismeri a jogszab6lys6rt6s teny6t
6s kcitelezetts6get vSllal arra n6zve, hogy a jdv6ben fokozott gondoss5ggal fogja figyelm6t
a hullad6kok megfelel6 kezel6s6re fordirtani.
Tov6bb5, a 2. hatSrozat sz6veg6bcil megSllapfthat6, hogy a k6relmez6 int6zked6seket tett a
jogellenes 5llapot megszUntet6se 6rdek6ben, melyet a ki nem szabott birsdg 6sszeg6nek
megSllapit6sdn6l az 6rintett hat6sdg figyelembe vett.

fentiekre tekintettel a Hot6sdg dlldspontjo szerint megdllopithot6, hogy kirelmezd oz illet6kes hat6sdgokkol oktivon egyAttmtkodve dtlog6on tisztdzta az hgy tdnydltdsdt 6s kdr0lm6-

A

nyeit.
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Kdrelmez1 a Kbt. 188. S [2] bekezddsdnek cl pontjdval kopcsolotbon et6adott, technikai, szervezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az at6bbiak szerint alkalmasak k6relmez6 megbizhat6sS-

96nak megdttapit5sShoz.
Az 1. hatSrozattal kapcsolatos 0gyben a k6relmez6 el6adta, hogy a hat5rozat nyomSn m6do-

sitott munkakori leir5st adott ki, melyben pontosit5sra kerultek a hutlad6kgazd5lkoddssat
kapcsolatos feladatok. A munkakori teir6s sz6veg6be bekerult, hogy a munkakori fetadatait
mindenkor a szervezet elv5rdsainak 6s vonatkoz6 szab{lyozdsainak megfelel6en, a T6rsas6g
eredm6nyess6g6nek, a min6s6gi, biztons6gtechnikai (munka, -k6rnyezet-, 6s t0zv6detmi)
kovetetm6nyeknek megfetet6en k6teles ettStni. Tov5bb6, a k6relmez6 et6adta, hogy tov6bbi
jogs6rt6 tev6kenys6g meget6z6s6re, tan5csad6i tev6kenys6gre t6rsas6guk megbiz6si szerz6d6st kotott erre a feladara szakosodott c69get, melyr6t sz6t6 dokumentumot csatoltak.
Emeltett a munkakori teir6s szoveg6be bekerOtt, hogy a munkav5[[a[6 munka- 6s t0zv6delmi
feladatok etlStdsa 6rdek6ben rendszeres kapcsolatot tart a tSrsasdg 5ltal megbizott v5ttalkoz6ssal,

A2. hatlrozattal kapcsolatos ugyben megdtlapithat6, hogy a k6relmez6 a hat6rozat nyom6n

m6dositott munkak6ri teir6st adott ki, melynek szoveg6be bekerrilt, hogy a munkavSttat6 kotetes a munkdltat6 6ttat kiietott tanfolyamon vagy tov6bbk6pz6sen 16szt venni 6s et6irt vizs95kat letenni, kiv6ve, ha ez szem6ly vagy csal6di kortjtm6nyeire va[6 tekintettel re5 ar6nytalanul s6relmes. Emellett bekerirtt a munkakori teir6sba a feladatok r6szletes felsoro[5sa a15
a ,telep kornyezet6nek rendben tart5sa, keletkezett kommunSIis 6s egy6b hultad6k elsz5ttit5sa" pont. Hason16 m6don megfogalmaz6sra ker0lt a munkakori [eir6sban nyilv5ntartSsokkal kapcsolatos feladatok ell5t5sa is (,,5ru, 6s rakt6rk6szlet, f 0t6 6s egy6b seg6danyagok nyilvSntartSsa, valamint azok vdltozdsainak a munk6[tat6 bizonylati rendj6nek megfelet6 nyilv5ntart5sa..." ).
A Kbt. 64. S (1) bekezd6se szerint akiz6r6 ok fenn5ttSsa eset6n van lehet6s6g az ott fetsorott
gazdasSgi szerept6knek az 6ntiszt6z6sra. Jelen esetben akiz6r6 ok a Kbt. 63. S [1) bekezd6s
a) pontia 6s a 2004. 6vi CXL torv6ny 73lA S. (3) bekezd6se atapl6n a hat5rozat kozl6s6vel, az
1. hat6rozat eset6ben 201 5. janu5r 26-t61, a 2. hat|rozat eset6ben pedig 201 5, j0nius 24-t61,
6lt fenn, ez6rl az azt mege[6z6en tett int6zked6sek 6rdemben nem vizsgdlhat6k, miveI akkor

m6g a k6retmez6 nem Stlt kizdr6 ok hatSlya atatt. igy a Hat6s5g a k6relmez6 6ttalbecsatott
2014. november 12-6n kelt irdsbetif igyelmeztet6st, metyet a k6relmez6 a munkav5lla1616nak
rovdsSra a t. hat6rozatban szerept6 ugy nyomdn 6ltitott ki, a 188. (2) bekezd6s c) ponti6nak
vizsg6latakor nem vehette figyetembe. A Hat6s5g azonban a dont6s m6rleget6se sor6n az
emlitett int6zked6st 6rt6kette.
A Hot6sdg o fentiek olopjdn megdllopitotta, hogy Kdrelmezdnek o Kbt. 188.

I Q) Oekezdds

c)

pontja szerinti intdzkeddsei megfelelilek o megbizhot6sdg igozoldsdhoz. A Hot6sdg e korben
figyelembe vette ozt is, hogy kdrelmez1 mdr a hotdrozotok meghozotoldt megel6z6en elkezdte
o sz1ksdges intdzkeddsek megtdtel6t.

0sszegezve a fentieket, meg5ttapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. g (2) bekezd6s
a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz5r6 ok
fenn6tt6sa elten6re kell6k6ppen igazotj6k a megbizhat6sSgSt. ..|
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