
lktat6sz6m:
Ugyrnt0z6'

AKiSzbeszerzfisiHat6sdg (a tovdbbiakban: Hat6silg) akdzbeszerzilsekt6lsz6l62015.
6vi CXLIII. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) L88. S (4) bekezd6se alapj6n meghoztaaz
al6bbi

HATAROZATOT:

Az 6ltal kdpviselt Strabag-
MML Magas- 6s M6rniiki L6tesitm6ny Kft. (1117 Budapest G6bor D6nes u. 2.,
Infopark D 6piile! a tovdbbiakban: K6relmez6) 6ltal a Kbt.64.$-a szerinti ilntisztilzils
6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbfuhat6sig6nak igazolfusilra,
erle tekintettel a K6relmez6 k6relm6nek a Kiizbeszerz6si Hat6sig helyt ad.

A k6relmez6 a k6retnet elutasit6 hat6rozat ellen a hatdrozat k6zhezv6tel6t6l sz6mitott
tizenot napon beliil kdzigazgat6si pert indithat. A bir6sdg itdlete ellen fellebbez6snek
nincs helye. A keresetet a F6v6rosi Tcirvdnysz6knek cimezve, a Kdzbeszetzflsi
Hat6s6gndl kell benyfiitani.

Az flgyben elj6rdsi kiilts€g nem meriiltfel.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 2018. 6prilis 17-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ilntisztflzdsi
k6relmet terjesztett el6 megbfuhat6s6g6nak igazol6s6ra.

K6relmezd el6adt+ hogy a B6cs-Kiskun Megyei Kormdnyhivatal Munkav6delmi 6s

Munkaiigyi Szakigazgatdsi Szelvg (qr tov6bbiakban: Munkav6delmi Feliigyelds6ge)
20L5. aug-usztus 6-ci trorot 

- 

sz6mi hataroiitaban-(a
tov6bbiakban: HatArozat) meg6llapitotta, hogy a K6relmez6, mint f6v6llakoz6
ehnulasztotla a kiil6nbtlz6 munkatev6kenys6gek 6sszehangol6s6t 6s ennek
kiivetkezt6ben a J6noshalma szenrryvlztisztit6 telep 6pit6se sor6n munkabaleset
kiivetkeze*b"'Imunkav6llal6egynyilasoritti'ie'.olees6sefolyt6n8napon
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td.l gy6gyul6 s6riil6seket szenvedett. A Munkav6delmi Feli.igyel6s6g 877.500 forint
birs6got szabott ki a K6relmez6re. A Nemzetgazdasl,gi Miniszt6rium
Munkaer6piac6rt 6s K6pz6s6rt felel6s Ailamtitkera, mint m6sodfok(r hat6s6g, az
els6f okri hat6r o zatot helyben ha gy ta.

K6relmez6 bemutatta, hogy marad6ktalanul teljesiti a megbizhat6s6g
meg6llapitilsdthoz sztiks6ges torv6nyi kovetelm6nyekef tekintettel arra, hogy
amennyiben a Munkavddelmi Feliigyel6s6g 6ltal meg6llapitott hidnyoss6gok r6v6n
kdr keletkezett, l0:gy azokat a k6rosultak altal elfogadott m6rt6kben megt6ritette.
K6relmez6 el6adta, hogy K6relmez6 6s munkavdllal6i mindv6gig j6hiszemiien, teljes
korilen segitett6k a Munkav6delmi Feliigyel6slg eliilrds6t, hozzf\irultak az esetek
kortilm6nyeinek marad6ktalan felt6rdsdrhoz; ahat6rozatok meghozatal6t k<ivet6en a
K6relmez6 sz6mos olyan - szem6lyi, szervezeti, technikai - int6zked6st tett, amelyek a
fentihez hasonl6 szabi.Jy s6rt6sek megakad6ly ozfusdt cllozzilk, 6s amelyek alkalmasak
arra, hogy megg6toljdk a j<iv6bert az 6rintett munkavddelmi 6s munkabiztonsdgi
rendelkez6sek megs6rt6s6t.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) 6s b)
pontjdban el6irtakat, ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n
2018. dprilis 24-6n kelt v6gz6s6ben hi6nyp6tlS'sra hivta fel. K6relmez6 a hi6nyp6tl6si
felhivdst 2018. m6jus 9-6n teljesitette.

A Hat6s6g el6szor aztvizsgilta,hogy a k6relem az arrajogosultt6lszilrmazik-e.

A 2015. augusztus 5. napj6n kelt Hatdrozat szefint a Munkav6delmi Feliigyel6s6g a

munkabaleset vizsg6lata 6s a munkavddelmi ellen6rzr6s sor6n feltert kozvetlen 6s
srilyos vesz1lyeztet6s miatt a K6relmez6t, mint munk6ltat6t 8m500 forint birs6ggal
st1jtja.

A 2015. szeptember 29. napjdn kelt sz. hatArozat szerrnt a

Nemzetga zdas6,gi Minisztdrium Munkaer6piac6rt 6s K6pzds6rt Felel6s Allamtitk6ra a

K6relmez6vel szemben hozott munkav6delmi birs6got kiszab6 Hat6rozatot
fellebbezds folytdn megvizsg6lta €s ennek eredmdnyek6nt azt helyben hagyta.

A KbL 63. S (1) bekezd6s a) pontja szerint az aj6nlatk&6 az elj6r6st megindit6
felhiv6sban el6irhatja, hogy az eljilrilsban nem lehet aj6nlattev6, r6szv6telre jelentkez6,
alvdllalkoz6, illetve nem vehet r6szt alkabnass6g igazolilsiiban olyan gazdasS,gi

szerepl1, aki a 73. S (4) bekezd6s6ben emlitett kornyezetv6delmi, szoci6lis 6s
munkajogi kovetelm6nyeket srilyosan megszegte, 6s ezt h6rom 6vn6l nem r6gebben
meghozott, jo ger6s bir 6s6$, v6glegess6 v6lt kdzig azgatfusi vagy annak kdzigazgatdsi
perben val6 me gtdmad6sa eset6n j o ger6s blr 6silgp, hatilr o zat meg6llapito tta.

A fentiek alapjdn megrillapit6st nyer! hogy a K6relmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a)
pontja alapj6n kizdr6 ok hatdlya alatt 6ll, igy a k6relem a jogosultt6l szdnmazik.
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A Hat6sig a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett k6relem alapiAn €rdemben elbir6.Jta, hogy a

k6relem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.

A Kbt. 18S. S (1) bekezd6se utols6 fordulata alapj6n a megtett int6zked6sekkel

kapcsolatos bizonyit€kokat a k6relemmel egytitt kell benyrlitani a Kdzbeszetz6si

Hat6s6g rdsz6re.

K6relmez6 int6zkeddseinek igazolfusa 6rdek6ben a kovetkez6 dokumentumokat

csatolta hianyp6tl6ssal kieg6s ziteft k6relm6hez:

- tigyv6dimeghatalmaz6s,
- aHatilrozat,
- a Nemz etgazdas1gpMiniszt€rium A[amtitk6r6nak hat1rozata,
- oktatdsi iratok,
- MEBIR Politika,
- MEBIR K6zikdnyv,
- Munkavddelmi Szab6lYzat,
- intranetes oldal
- irdsbelifigyelmeztet6s
- ir6sbelifigyebneztet6s
- nyilatkozaf
- megdllapod6s.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapj6n akizdr6 ok hatdlya al6tafioz6 gazdasdgiszerepl6

a megbfuhat6s6g6nak bizonyltilsa 6rdek6ben kdteles igazolr.i, hogy

af a biincselekmdnnyel, ktiteless6gszeg6sselvagy egy6b jogs6rt6ssel okozott kArt -

a k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatArozoft

hat6rid6vel kdtelezetbdget vdllal!
b) az illetekes hat6sdgokkal akfivan egytitbniiktidve 6ffog6an ItsztAzta az iigy

t6nyill6s6t 6s kdriilm6nyeiq 6s

c) olyan technikai, szewezel:- 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a

tov6bbi biincselekm6ny, kiiteless6 gszeg1s,illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re-

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazoltamegfelel6en a Kbt. 1S8. S (2) bekezdCs a) 6s b)

pontj6! ez6rt aK6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 2018. 6prilis

ZE-enkelt v6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel. Kdrelmezf ahianyp6tl6si felhiv6st 2018.

m6jus 9-6n teljesitette.

A Hat6s6g a k€relem alapjdn 6rdemben elbirillta, hogy a K6retmez6 6ital megtett

int6zkeddiek 6s azok al6t6masztds6ra csatolt bizonyit6kok megfelel6ek-e

me gbtuhat6 sdga igazol6s6hoz.
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A Kbt. 188. S (3\ bekezd4se szerint a Hat6s6g a (2) bekezdesben emlitett int6zked6s
6rt6kel6sekor k<iteles figyelembe veruri a biincselekm*6ny, k6teless6gszeg6s vagy
egy6b jogs6rt6s sulyoss6gdt 6s saj6tos ktirtilm6nyeit.

A Hat6s6g figyelembe vette, hogy K6relmez6 mulasztdsa miatt baleset kovetkezett be.
A HatAtozat szerint az 6rintett munkavdllal6 nyolc napon tdl gy6gyul6 s6riil6st
szenvedett. A Hat6sdg figyelembe vette a jogs6rt6s kozepes sriyet, tekintettel a
kiszabott birsdg m6rt6k6re is.

Kirelmezd a Kbt.788. Q (2\ bekezd4s a\ pontia oonatkozdsdban az alilbbiak szerinti
nyilatkozatot tette.

K6relmez6 el6adta, hogy anyagi kdrt nem kele&ezett, egy6b k6rok tekintet6ben
igdnybejelentds nem 6rkezett a K6relmez6hdz. K6relmez6 a kiszabott bfus6got
megfizette.

K6relmez6 a k€relmdben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 18S. S (2) bekezd6s a) 6s b)
pontjdt ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 1S8. S (4) bekezd6se alapj6n 2mg. eprilis
24-6n kelt v€gz€s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel.

A Hat6sig hi6nyp6tlisifelhivAs6ban felhivta K6relmez6 figyelm6! hogy 6nmag6ban

1 -t6.yl 
hogy anyagr k6rt nem okozott a jogs6rt6s nem eiegend6 a rtut. raa.-g 1z;

bekezd6s a) pon$anak igazol6s6hoz. A Hatos6g a Kbt 1gg. s (2) bekezdes a) ponia
szerinti k6r fogalmdt funkciondlisan drtelmezi, ebb6l kcivetkez6en Uarmifyen
joghdtrdny tekintet6ben sziiks6ges K6relmez6nek igazobia, hogy a k6rosult
kompenz6ci6ia, nz,_ fultala elfogadott m6rt6kben megttirtdnt 6s toviibbi ig6nye
Kdrelmez6vel szemben nem dll fenn.

K6relmez6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st 2018. m6jus 9-6n teljesitette.

K€relmez6 hi6nyp6tl6siban mell6kletk6nt csatolta az 6rintett munkav6llal6
nyilatkozat6t, amely szerint a munkabaleset kapcs6n k6rig6nye nem 6ll fenn.
K6relmez6 csatolta emellett a Budapest F6vdros Kormdnyni ruLtu el6ft lezajlott,
biintet6 iisvekben alkalmazhat6 k<izvetit6s sordn l6trejritt meg6llapod6s! amelyben
Itlijelentette, hogy a munkabaleset kapcsdn ig6nye, k6vetel6se nincs.

A Hat6sig megillapitta, hogy K6relmez6 igazorta a Kbt. 1gg. s (2) bekezd6s a)
pontjdban foglaltakat.

t6nydlldsiinak 6s kdriihn6nyeinek ttszt6,.6s6ra tett int6zked6s ei az
el6adott, az iW
alibbiak szerint

alkalrnasak Kdrelme z6 megbfuhat6s6gdnak megdllapitds6ra.
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K6relmez6 el6adta, hogy eljfurilsilban mindv6gig eleget tett egyiitbniikiid6si
kiitelezetts€g6nek, hozzfujfuultazigy t6ny6ll6sdnak 6s koriilm6nyeinekttsztAzilsirhoz.
K6relmez6 6s munkav6llal6i a t6ny6ll6s felt6r6s6ban marad6ktalanul
egyiithniikcidtek. A HatArozat jelent6s m6rt6kben K6relmez6 6ltal ezerr

egyiitbmiikod6s kor6ben, 6nk6ntesen felt6rt tdnyeken alapult.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) 6s b)

pontj6! ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 18S. S (4) bekezd6se alapj6n 2018. dprilis
24-6n kelt v 6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel.

K6relmez6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st 2018. m6jus 9-6n teljesitette.

K6relmez6 hiinyp6tl6s6ban el6adta, hogy a mell6kletk€nt csatolt k6t hat6rozat

alfutfumasz\a a Kbt. 188. S (2) bekezd6se b) pontj6nak teljesiilds6t. A m6sodfok(r
hatfurozat vonatkoz6 jegyz6konyvekb6l vett terjedelmes id6zetek r6v6n maga is

kifeiezetten meger6siti, a t6ny6ll6s felderitdse alapvet6en a K6relmez6 6s

munkav6llal6i dltal tett nyilatkozatokra 6piitt. K6relmez6 a t6ny6ll6st nem vitatta,
puszt6n a iogl felel6ss6g visel6se kapcs6n volt a Munkav6delmi Feliigyel6s6gt6l elt6r6

6ll6sponton, amelyet a m6sodfokihatfurozatmeghozatal6tkovet6en elismert 6s annak

megfelel6en tov6bbi feliilvizsgdlati l6p€seket nem tett. Az eljdris sordn tanrlsitott
egyiithiikdd6sn6l sz6lesebb kofii hozzdrifurulilst az elilnfus sordn a Munkav6delmi
Feliigyel6s€g nem ig6nyelt ebb6t fakad6an atra a K6relmez6 iinhibaj6n kivtili okb6l

nem keriilt sor.

A Hat6sdg megillapitja, hogy aHatArozat szerint a munkav6delmi birs6g m6rt6k6re

6s kiszab6s6ra vonatkoz6 r6szletes szab6lyokfil sz6l6 273/20L1. (XII. 20.) Korm.

rendelet rendelkez6sei alapjd,n birsdgcstikkent6 t6nyez6k6nt nem keriilt
meg6llapit6sra, hogy a munkdltat6 t6nyfeltdrdst segit6 magatart6st tan(rsitott. A
Borsod-Ab a$j-Zempl6n Megyei Kormdnyhivatal szamu

tAjlkoztatfusa szerint azonban a munkavddelemr6l s26L61993. 6vi XCIII. tdrv6ny (a

tov6bbiakban: Mvt.) 7. g (2) bekezd6se alapj6n ablrsilg m6rt6k6nek csdkkent6se a

munkavedelmi hat6s6g mdrleget€si jogkdr6be tartozik, az csak lehet6s1g, amely az

tigy osszes kdrtLn6nyeinek figyelembev6tel€vel keriil megdllapitAsra. A hivatkozott
t1jlkoztatfus szerint az Mvt. 6. S-a alapjrin a munk6ltat6nak 6s a munkav6llal6nak
valamint az fullararti szerveknek a torv6nyben 6s a munkav6delemre vonatkoz6 m6s

szabillyokban meghatArozotl iogok gyakorl6sa 6s kotelezetts6gek teljesit6se sor6n

egytitt kell mtikddniiik. A letutakb6l kcivetkezlen az a tfiny, hogy az egyiithiiktrd6s
az erintett hat6s6gi elj6r6sban nem keriilt kiiltin meg6llapit6sra 6nmag6ban nem utal
arra, hogy egytitbniiktid6 magataftfustazelj6r6s al6 vontne tanfisitottvolna.

AHat6rozatszerint,,amunknbnlesetid6pontj6bana*Ia[K6relmez6]
Kft. munknvhltat6i a sztnnyviztiszttt6 4ptilet lnpos tetejdn, n 2. szinten ilolgoztak. Feladah*

a,olt, hog! a fddimszinten tal6lhat6 L+s 6s 2-es tartdlyok kiiziitti vizszivattyilt fithelyezztk a 3-
as tartdlyhoz. A 3-as tartdlyban l6a6 oiret kellett uolna a sziaatUiaal dtemelni az 1'+s

t ar t 6lyb i, a t ar t 6ly a i zt ar t 6s 6i ak ellen 6r zi se ceti 6b 6LI I t aruia allo m 6s ai
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I,sznmti6'-ftimb-6sIapszantrtjka,)srerintt&.1.36rakormentek
ftl o? 4pillet tetei4re, A sziaattyrit n tetdn tal6lhat6 kiem;tl<ed6 l6pcs6hiz ENy-i oldat fet6
megkenilue lrclyeztdk 6t a 3-ns tartily kezet1krirtfiillrcz. Az ilthelyeds utdn s sziz,aityti
tartdlybattjrt6n6Ieengedes6reaal6kijteIitIasziaattyiailiamostapaeret6ketpeiig
I szedte *:i: A l6pcs6h6ri ,ptii@o tdgghiz sarkit6l 3 m-re egy 7s x 75,*:: Iefedetlen nyilils aolt tnl6llut6, melyen keresztiil I - elmondfusa szzint nem
e.ml4kszik hogynn .-,o? ,W szinttel tejjebb AoA ZO- ot n"ry*6gbe esett bele, melymek
kitue tlce ztAben munkab ale se te t s zenae de t t. [ . . .]

I a srnlnlc MML Kft. mfiaeznthie tanilnyilatkozatahan elmondtaf- Mik tartoznak nfeladatai kiize?
- ...A2 4pitlcezcs 1pitdsaezet6je - I - munkijhnnk segtt6se.- Feladatai kdzd tartozott, ill. tnrtozik az Eitkezzsen rtolgoi6 - Kft.-n ktarili -

munkiltat6k ala hllalko nk munkaj dnak tiss rehangolilsa?
' Igen. Arra lell.figyelnem, lngy a kivitzlezesi munkik megfelel| logilai sorrendben

khtes.s4k egymist, a kiiltinbciz| aladltalkoz6k - Iehet6lcg - ne akad'nlozzhk egymast a
munknadgzesben.

- Onnekfeladatn-e, hogy a munknbiztonsdgi elfiIrhsokbetartasdt megkituetelje mind a Kft.
dolgoz6it6l, mint nz aladllnlkomkz6l, egydni adllalkoz6kt6l,- hogy 

" a kiiliinbitz6
munknfolyamatok munkabiztonsdgi szcmpontb6l is ilgy tiirtdijenek, hoy a
munknadllal1kra (az iisszts dolgoz6lcra) aeszilyt ne jelentsenek?

- Igen. [...]

I_ 2014. nooember 14+n, arendhrs1gen tett nyilatkozata szerint:
A munkisokfelim ielez-!* hogq tet6n In6 nyfl6sr6l a zsalitibldt elttutolitanilk, amig ott algzik
a .munkit, hogy megfele,I6 fdny legyen. En la4rtem, hogy ezt egyeztessdk a teiSn dolioz6
lakntosokknl. Azt konkrdtan nem tudom, hogy adgtil tt1itok* *kik, ile mioel a zsnlutabla
Ielcenilt a nyilasr6l, igy azt aagy a tetdilnT lakntosok, aay a kfimrioesek aett1k le.
Amennyiben a k&milaesek vett1k Ie, feltdteleztsem sztrint a lakntioknak akkor is tuilni keltett
endl.-Vdleminyem szerint eI is adrhat6, hogy ilyen esetben kommunikatjanak is egymassal a
munkisok.
K4rdesre elmondom, hogy a k&mfiaeseknek nem kellett tudni an6l, hogy az 6n munkisaim is
felmennek tetfire idfinkent n aiztartdspr6bn miatt . En a munkasaimnak kiiliin nem szilItam arr6l,
hogy 

-a 
ldmfiaesek jelentkeztek fel6m, hogy eloenndk n szalutdblit a nyit6sr6l Tttbbek kijztitt

ennek az aolt az oka, hogy a.atztartdspr6bn a tetd baloldnlhn zajlott, o nyflAt pedig inknhb a tet6
iobboldalin aolt. Erenkiaiil a aiztarttspr6ba ideje 6s az az id6, amig o *n*rioittk a lceril1ses
hely-isdgley dolgoztak, 6s igy amig a nyLds snbidon hagydsa indokoit aolt, nem felt\tlen esett
egybe. [...]

a tdny dllds bizonyitikni :

ikt. sz., I szdmrt ds

i ellcnfirresrflI
ikt. sz.,

ikt. sz.,

szdmil tarui meglmllgatdsi jka.,

ikt. sz.,
szdmil tanfi mcglullgatdsi jlau
szdmi tani megh"allgatdsi jka.,
szdmil tarui mcglullgatdsi jku.,

ttimb- 6s

ikt. s
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ikt. SZ" tdmb- 6s lapszdmil tunrt meghallgatdsi

f;f ";;l}'#,jTi,ff {#l}W,T;,,

A Sz6kesfeh6rv6ri Kozigazgatdsi 6s MunkaiigyiBlr6sAg 7.Kpk.50.103/2017/22. sz.

v6gz6se szerint akkor lehet eredm€nyes az ontisztAzils, ha az aj6nlattev6 a

klzbeszerz€si eLjdrfusban minden nyilatkozatot, inform6ci6t rendelkezilsre bocs6tott,
pdldeul a jogs€rt6s ut6n maga tdrta fel a jogs6rt6s k0riilm6ny eit az aj6nlatk6r6nek. Azt
is vizsg6lrri kell e korberU hogy erre objekffve volt-e egy6ltal6n lehet6s€ge a

K6relmez6nek, 6s a lehet6s6gekhez kOpest milyen konkrdt int6zked6st tett.

A Hat6s6g meg6llapitja, hogy t6ny6ll6s felderit6se alapvet6en a K6relnez6
munkavdllal6i, valamint alv6llalkoz6i 6ltal tett nyilatkozatokra 6piilt. A Hat6s6g

tov6bb6 - osszhangban a Sz6kesfeh6rv6ri Kcizigazgatilsi 6s Munkatigyi Bir6s6g

7.Kpk.50.103/2017/22. sz. v6gz6s6vel - megilllapitla, hogy a K6relmez6 a

nyilatkozatt6teli kdtelezettsdge teljesit6s6n, valamint a fenn6ll6 jogs6rt6 6llapot
megsziintet6s6n feliil nem volt tovdbbi lehet6s6ge az egyiitbnfkoddsre.

A Hat6s6g megdllapitotta, hogy K6relmez6 az 6ltala hivatkozott elj6rdssal

dsszefiigg6sben megfelel6en igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti
felt6telek fenndll6sdt.

Kqelmezf a Kbt. 188. S Ql bekezil4senek ct pontidban foglaltakkal kapcsolatbarr az

aldbbi nyilatkozatot tette :

K6relmez6 el6adta, hogy megval6sitotta azokat a szem6lyre szabott 6s 6ltal6nos
jellegli intdzked6seket, amelyek hozz6j6rulnak allhoz, hogy hasonl6 esemEnyek

bekovetkez6se elkeriilhet6 legyen. E szewezeti 6s szem6lyi int6zked6sek egyfel6l
konkr6tan az esem6nyben r6szes, illetve azokfirt felel6s szem6lyek oktat6s69

felvil6gosit6s6t foglalta magdban. Az oktat6s kiterjedt a kdzvetleniil 6rintett
szemelyekkel azonos munkakdrben dolgoz6k, illetve a balesettel 6rintett helyszinen
alv6llalkoz6i munkav6llal6k6nt dolgoz6k k6pz6s6re is. M6sfel6l K6relmez6

feliilvizsg6lta azokat a ktitelez6 jellegfi munkaszewezflsi, munkabiztons6gi,
tfizvGdelmi el6ir6soka! amelyek betart6sa r6v6n nem csak az esemdnnyel 6rintett
v6llalat, hanem a K6relmez6 eg1sze eset6ben megel6zhet6 lett a fentiekhez hasonl6

balesetek bektivetkez6se.

A szemelyre szabott oktat6sok k0r6ben vlgzett szem6lyi int€zked6sek c6lja az volt,
hogy mivel munkav6llal6i mulasztAs, a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sek, illetve
bels6 szabillyok nem vagy nem kell6 m6rt6kii ismerete hozziliarult az esem€ny

bekcivetkezlslhez, igy az 6rintett munkavdllal6k, az e munkav6llal6kkal azonos

munkakorben dolgoz6 munkav6llal6k k6pz€se vagy tov6bbk6pz6se r6v6n a hasonl6

esetek bekovetkez6se elkeri.ilhet6 legyen. E korben a K6relmez6 szem€lyre szabott
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oktatdsa ir6nyult a munkavlgzlsre, munkaszervez6sre vonatkoz6 jogszab1Iyi
el6ir6sok tartalm5ra, a munkav6gz6s szakmai, tfurgyi felt6teleire; a jogszabaiyi
el6ir6sokat a vdllalkoz6scsop ort szabilyai koz| tiltetO, azokat kieg6szit6. illetve
esetenk6nt gyakorlatiasan bemutat6 bels6 munkaszewezlsi, munkabiztons6gi 6s
munkahelyi eg6szs6gv6delmi el6ir6sok tartalmdra, valamint az illtaluk elldtand6
feladatok 6s munkdk tekintet6ben kovetend6 gyakorlati ritrnutatdsra. Az e korben
lefolytatott k6pz6seketigazol6 iratokat K6relmei6 mell6kletkent csatolta k6relm6hez.

A K6relmez6 6ltal eUogadott 6s rendszeresen feliilvizsg6lt Munkahelyi
Eg6szs6gv6delmi 6s Biztons6gi ir6nyitdsi Rendszer (MEBIRj szab1rlyozza a
munkav6delem, t6zv6delem 6s hullad6kgazd6lkodds folyamatait. Altal6noi c6ljait a
MEBIR Politika (mell6kletkdnt csatolva) hattuozza meg. Eszerint egyik c6lja, hogy a
K6relmez6 piaci tev6kenys6g6t a jogszabdtlyi eiorrasok beiirt6sdval 6s a
munkavdllal6k eglszslg- 6s biztons6gtudatoisdg6nak folyamatos novel6s6vel
v€gezze. K6relmez6 arra tdrekszik, hogy tevGkenys6ge megfeleljen a biztons6gi 6s
egaszsdgigyi elv6r6soknak, s ennek el6r6s6hez biztositlaa 

"rtikseges 
er6forr6sokit cs

a munkav6llal6k k6pz6s6t. K6relmez6 el6rend6 c6lnak tartja u 
^.trrkukortilm6nyekbiztottsdgat, a balesehentes 6s eg6szs6ges munkahelyeket.

A MEBIR Politika 6ltal6nos c6ljait a K6relmez6 Munkahelyi Eg6szs6gv6delem 6s
Biztonsi{g Ir6nyit6si Rendszer (MEBIR) K6zikcinyve (meil6lle&6it csatolva)
konkretiz6lja. E k6zik6nyv szint6n folyamator uitouhrala, 6rgy6t k6pezi ;
io gsz ab 6ily i v 6ito z 6s ok 6s a gyakorla ti tap as ztalatok f 6ny6ben.

A MEBIR Politika 
- 
c6ljainak megval6sit6sa €rdek6ben a MEBIR K6zikrinyv

meghat6rozza egyebek mellett aveszllyazonositds, a kock6zat6rt6kel6s 6s a kock6zat
k6zbentartdsiinak tervez6sdnek keretei! a munkav6delem 6s (izv1delem keretei! a
vaszhelyzeti reag6l6s kereteit, valamint a helyesbit6- 6s megel6z6 tev6kenys6gek
kereteit. Ennek sordn a MEBIR K6zik6nyv szabAryozitsa vonatkozik:
- a felel6ss6gekre 6s a felel6ss6gre vonhat6s6g meghat6roz6s6ra;
- a felel6ss6ggel felruhdzott szem6lyek ftsz€iett 

"gfetelO 
hat6skcircik biztosit1sfua;

- a megfelel6 er1forcAsok biztositfusfura;
- a munkahelyi tev6kenys6gek munkav6delmi szab6 ly oz6s6r a;
- dokument6lt folyamatok bevezet6s6re, fenntart6s 6ra 6sellen6rz6s6re (6rt6kel6s6re);
- a miikod6s dokumentdl6sdra.

A MEBIR K6zikonyv el6ir6sainak betartds6t K6relmez6 alv6llalkoz6it6l is
megkdveteh, es elvdrja t6liik, hogy tdrekedjenek az eg1szs6get 6s testi 6ps6get
veszalyeztet6 hat6sok cscikkent6s6re, megsziintet6s6re. e frrffnU{K6zikcinyv el1irisa
szerint a K6rehnez6 az alvdllalkoz6kat dokument6ltan tfujlkoztatla 

"az 
riltaluk

betartand6 eg6szs6gv6delmi, tfizv6delmi 6s biztonsdgi kiivetelmenyekrOf egyebek
mellett a konkr6t feladat kapcsdn k6sziilt Biztonsigi 6s Eg6szs6gv6delmi Terv
iitadasdval. Az alv6llalkoz6k munkavddelmi tev6kenys6g6t K6relmez6 6rintett
6pit6svezet6je ,,kisaudit" keretdben ellen6rui. Az alvdlhlloz6k r6sz6re a munkahelv
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iltaddsa jegyz6kdnyv keret6ben ttirt6nik, amely kifejezetten kit6r ana,hogy 6tad6skor
sor kell, hogy keriiljdn a munkateri.ilet bej6rAs6ra 6s annak meg6llapit6s1ra,hogy az

alkalmas a biztons6gos munkav €gz6sr e.

A MEBIR K6zikonyvhoz kapcsol6d6 elj6r6si utasit6sok (Munkav6delmi SzablIyzat,
Tiizv6delmi Szabillyzat, havaria tervek, stb.) rendelkeznek a fenti teriiletek r6szletes

szabiiyair6l. A K6relmez6 az eI6t6sok betart6s6t mind pro-aktiv (el6zetes) 6s reaktiv
(ut6lagos) ellen6rz6sekkel t6mogatja. K6relmez6 kiemelte a proaktiv ellen6rz6sek

kapcs6n, hogy figyelemmel van a dolgoz6i 6szrev6telekre is, a reaktiv ellen6rz6s

kapcs6n pedig, hogy az kiterjed a majdnem balesetek megfelel6 vizsgiiatlra
6rt6kel6s6re 6s visszacsatol6s6ra is.Ez is aldtdmasztla,hogy a balesetmentes mfikdd6s
biztosit6sa az egyik legfontosabb szempont a K6relmez6 sz6mdra. A ktil6nf6le
vizsgdlatok eredm6nyeit K6relmez6 felhaszndlja 6ves fejleszt6si 6s k6pz6si terveihez,

ftiggetleniil, hogy annak alapj6ul hat6sdgi vizsgflaftal 6rintett esem6ny, vagy egy€b

6szlel6s szolglil.

A MEBIR K6zikonyvhoz kapcsol6dik a

feliilvizsg6lt 6s aktuatzelt hatdlyos
K6rehnez6 6ltal elfogadott 6s folyamatosan
Munkav6delmi Szabfiyzat (mell6kletk6nt

csatolva). Kifejezetten a fentiekben bemutatott eset

rendelkez6seire hivta fel K6relm ez6 a figyelmet'
kapcs6n e bels6 szabilyzat al6bbi

A Munkav6delmi Szabfrlyzat meghat6rozza a Munkav6delmi Ugyrende! amely
hierarchiai szintenk6nt, jogok biztosit6sa 6s kdtelezetts6gek telepit6se r6v6n brztositla
a biztons6gos munkav6gz6s felt6teleit. Eszerint az 6pit6svezet6 koteles a munk6t 6s a

munkahelyeket a munkav6delmi kdvetelm6nyeknek megfelel6en megszervezni,

illetve kialakitani, az alvfllalkoz6k munkdjdt koordin6lni. Koteles rendszeresen

betartani 6s betartatri, hogy ahozzdbeosztott vezet6k6s dolgoz6k betartj6k-e, illetve
betartatj6k-e a munkav6delmi el6ir6sokat. Felel6s az6rt, hogy minden dolgoz6 a

munkavedelmi szab6lyzatban el6irtak szerint munkav6delmi oktat6sban r6szesiiljdn.

A kivitelez6s megkezd€se el6tt koteles ellen6rizri a biztons6gi 6s eg6szs6gv6delmi

terv megl6t6t 6s a BET betart6s6val tevdkenykedni minden olyan 6pit6si munkahelyen,

ahol azt jogszabiiy eL6u1a. A munkahelyi ellen6rz6sek sor6n, 6s az egy6bk6nt

tudom6s6ra jutott mindennemii munkabiztons6gi 6s eg1szs1gv6delmi

rendelleness6get koteles soron kiviil felszdmolni, 6s azorrrali int6zked6seket tenni a

balesetek rne gel6 z€se 6rdek6ben.

A miivezetl koteles folyamatosan ellen6rizni az 6ltala ir6nyitott munkdt,

munkafolyamatokat. Kciteles ahozz|beosztott fizikai dolgoz6k elm6leti 6s gyakorlati
munkav6delmi oktat6sdt megtartani 6s annak t6ny6t a munkavddelmi oktat6si

napl6ban rogziteni. Kdteles munkakezd6s el6tt 6s a munkav6gz6s kdzben is

e[!n6rizni, hoy a munkavdgzlshez sziiks6ges munkaeszkdzok 6s a munkahely

kialakit6sa megfelelnek-e a biztonsdgos munkav5gzds felteteleinek 6s koteles

int6zkedni az lszlelthi6nyoss6gok megsziintet6s6re.
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A munkavdllal6 jogosult a biztons6gos munkavlgzlsre, a v6d6int6zked6sek
megval6sulilsina, az elthez sztiks6ges ismeretek megszerzls6re, a v6d6eszkijz6k,
felszerel6sek k6zhezv6tel6re. A munkavdllal6 jogosult munkav6delmi vezet6h6z,
munkav6delmi k6pvisel6hoz fordulrri a munkav6delemmel kapcsolatos k6rd6sekben.

A Munkav6delmi szabdlyzat r6szletesen szabilIyozza a munkav6delmi oktat6sok
sor6n megismertetend6 tematik6t, az oktatAssal el6rni kivdnt k6szs6g szinteket,
azonositja az oktat6s€rt felel6 szem6lyeket, illetve meghatdrozza az oktatas rendj6!
igy az el6zetes, az ism6tl6d6, a rendkiviili 6s a p6tl6lagos munkav6delmi oktatdsokat.

A MEBIR alkot6elemeit 6ves bels6 audit keret6ben vizsgillja feltil a K6relmez6. Az
auditok sordn azonositdsra keriilnek az el6ir6sokt6l vilo eltcr6sek, illetv e azon
teriiletek azonosit6sa, ahol helyesbit6, megel6z6 int6zked6sek megt6tele sziiks6ges.

A fentiekben leirt eset kapcs6n a K6relmez6 el6adta, hogy 6ffog6 felm6r6st 6s
feliilvizsg6latot vlgzeft annak 6rdek6beru hogy az "i"tlug"i szab1lyozirsi
hi6nyossdgokat felt6rja. A feliilvizsgfulat azt illlapttotta meg, hogy az 6ltil6nos
szabi.'tryok m6dositdsdra nincs sziiks6g mivel a k6rd6ses esem6ny m6i megl6v6 bels6
szabilIyok megs6rt6se r6v6n jcittek l6tre, a bels6 szabdlyok megtartdsa tiztositotta
volna a baleset elkeriil6s6t. Ezen esetek kapcs6n ez6rt az 6rintett munkavallal6k
rendkiviili k6pz6sben r6szesit6se keriilt elrendel6sre, amelyeket a K6relmez6 a
fentiekben leirtak szerint foganatositott.
Tov6bbi l6p6sek megt6tele az oktat6si tev6kenysdg hat6konyabbd tetele 6rdek6ben

K6relmez6 az oktatdsok sor6n ismertetett relev6ns munkav6detni szabdlyok 6s
szabvdnyok m6g. alaposabb megismerdse, illetve azok folyamatos 6s ionnyti
el6rhet6s6g6nek biztositiisa 6rdek6ben, bels6 intranetes feltiletin tematikus aloldalt
hozott l€tre, amelyen valamennyi vonatkoz6 el6irfus, szabillyzat, hat1rozat 6s
tai6koztat6 el6rhet6. A K€relmez6 bels6 intranetes feltilet6i6t k6szitett k6pet
mell6kletk6nt csatolta k6relm6hez.

A munkav6llal6k tov6bb6 a munkav6delemmel kapcsolatos kcrd6seikkel kiizvetleniil
is megkereshetik a K6relmez6 munkav6delmi felel6seit, akik a munkav6delemmel
kapcsolatos k6rddseket els6dleges priorit6sk6nt kezelik, 6s a felmeriil6 k6rd6sekre
haladdktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon beliil kcitelesek v6laszobri (informdci6s
iigyelet). Amennyiben pedig sziiks6gesnek taldljdk, egyeztetrek a K6relmez6 jogi
egys6g6vel 6s h6romhavi rendszeress6ggel 6rt6kelik 6i meghat6tozz1k a felmeriilt
k6rd6sek alapj6n az esetleges tovdbbi intezked6sek sziiks6geJs6g6t.

K6relmez6 el6adta, hogy a munkav6delmi 6s biztons6gi el6ir6sok betark{sa 6rdek6ben
szir6pr6baszerffen bels6 ellen6rz6seket tart az Epitkez6sek szinhely6n. Az
ellen6r,-6seket egy kifejezetten'erre a c6lra l6trehozott, m6rn6k6kb6l 6s jogdszokb6l
rlll6 bels6 testtilet bonyolitja le.
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A munkav6delmi 6s biztonsdgi el6ir6sok megszeg6se eset6n K6relmez6 els6 esetben
figyelmeztet6sben r6szesiti az 6rintett munkavdllal6(ka)t. Amennyiben egy 6ven beltil
itjabb szab6lys6rt6sre keriil sor, l6gy a Kdrelmez6 az adott munkav6llalOiOt megvonja
a pr6miumban tcirt6n6 r6szesiil6s lehet6seg6t. Sirlyos, illetve tov6bbi szab6lys6rt6s
esetdn a jogkovetkezm6ny a munkaviszony megsziintet6se.

A Kbt. 64. S G) bekezd6se szerint akiz6r6 ok fenn6ll6sa eset6n van lehet6s6ge az oft
felsorolt gazdas6'g; szerepl6knek az isnttsztAzdtsra. Jelen esetben akiz6r6 ok a Kbt. 63.
S (1) bekezdls a) pontja alapj6n 2015. szeptember 29. napj6t6l 6ll fenn, ez6rt az azt
megel6z6en tett int6zkedEsek annyiban vusgdlhat6k, amennyiben a K€rehmez6
bizonyitani tudja, hogy a kordbban megtett int6zked6sek a jrlv6ben is kell6k6ppen
biztositani kdpesek a tovdbbi jogs6rt6sek megel6z6s6t.

A Hat6sdg megillapitia, hogy a mellGkletkdnt becsatolt oktat6sr6l sz6l6jegyz6kcinyv
szerint, az oktatAs megtartds6n akizdr6 ok be6llt6t megel6z6en,2014. november 17-
6n keriilt sor, azortban tekintettel arra, hogy a munkabaleset 2014. november '1,4-6n

kcive&ezett be a Hat6s6g a hivatkozoft jegyz6kcinyvet elfogadta a Kbt. 1gg. S (2)
bekezd6s c) pontj dnak v izs gillata vonatko zdsirb an

A Hat6s6g a rendelkez6sre 6116 iratok alapj6n meg6llapitja, hogy K6relmez6
I m{ivezet6t, valamint I cpitisvezl$t 201s. okt6ber 30.
ir6sbeli figyelmeztet6sben r6szesitette.

r
napj6n

K6relmez6 6ltal mell6kletk6nt 20'14. mfurcius 3. napjrin kiadott MEBIR Politika,
valamint a2012.janu6r 10. napjdn kiadott MEBIR k6zikonyv kiv6tel6vel - melyeket a
Hat6sdg dnmagdban nem 6rt6kelhetett a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontja k<ir6ben - a
K6relmez6 dltal becsatolt iratok alkalmasak voltak annak igazolfusdra, hogy aku6r6
ok be6llta ut6n olyan technikai, szewezeti6s szem6lyi int6zked6seket hozott,amelyek
alkalmasak a tov6bbi bflncselekm6ny, krlteless6gszegfls, illetve egy6b jogs6rt6s
mege16z6s6re.

Osszegeztte a fentieket, a Hat6sig meg6llapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en
igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6ben pontiAban foglaltakat, eziltt az Altalahozoft
int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g6nak igazolAstu a.

Budapest 2018. mdius 28.
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