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AKozbeszerz1siHat6s6g (a tov6bbiakban: Hat6s6g) akdzbeszerz6sekr6l s26162015.
6vi CXLII. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 188. S (a) bekezd6se alapj6n megfozta az
al6bbi

HATAROZATOTZ

Az 6ltal kdpviselt Strabag-
Altalanos Kft. (11L7 Budapest, Gdbor D€nes !. 2., hrfopark D 6piile! a

tovdbbiakban: K6relmez6) 6ltal a Kbt. 64. S-a szerinti iintlrsztAzAs 6rdek6ben
meghozott intGzked6sek megfelel6ek megbizhat6sigdnak igazolfusAra, effe
tekintettel a K6relmez6 k6relm6nek aKilzbeszerz€si Hat6s6g helyt ad.

A k6relmez6 ak&elmet elutasit6 hatArozatellen a hat6rozat k6zhezv€tel6t6l sz6mitott
tizencit napon beliil kilzigazgatdsi pert indithat. A bir6sdg it6lete ellen fellebbez6snek
nincs helye. A keresetet a F6vfuosi Tdrv€nysz6knek dmezve, a Kilzbeszerzflsi
Hat6sdgndl kell benytitani.

Az tigyben eljdrdsi kiilb6g nem mertiltfel.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 2018. dprilis L7-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ilnttsztilzilsi
kdrelmet teriesztett el6 megblzhat6sdgdnak igazolds6ra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Mffszaki
Enged6lyezilsi 6s Fogyaszt6v6delmi F6osz6ly BAnydszatt Osztillya (a tovdbbiakban:
Baiyafeitigyelet) 2015. szeptember 1,6-6n t"ft I szar.rrtr'- a k6relemhez
mell6kletk6nt csatolt - hatiltozatdban (a tov6bbiakban: T. hatdrozat) meg6llapitotta,
hogy a K6relmez6 szakemberei csapad6kviz csatorna tisztit6sa sor6n g6p
fitldmunkavflgzfls kdzben megrong6ltuk "gy g6zeloszt6 vezet6ket, ani 2 6r6n
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keresztiil gilzkimarad6st eredm6nyezett. A B6nyafeliigyelet 200.000 forint birsdgot
szabott a K6relmez6re.

K6relmez6 el6adta tov6bb6,
kelt

hogy a Pest Megyei Kormdnyhivatal 2015. m6jus 27-6n
sz 6m:6 - k6 re lemhez m e ll6kle tk6nt csa to lt hatdr o zat6.b an

(a tov6bbiakban: 2. hatArozat) meg6llapitotta, hogy a K6relmez6 munkav6llal6ja
tereprendez6si feladatok v€gz1se sor6n egy elmozdult projektleir6 tuablat a

foldmunkag6p kanaldba iilva, annak felemeldse r6v6n helyezte vissza. A Pest Megyei
Korm6nyhivatal 75. 000 forint birsdgot szabott ki a K6relmez6re a megval6sult
vesz1lyeztet6s miatt.

K6relmez6 el6adta tov6bb6, hogy a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal
Munkav6delmi Szolnoki Jdrdsi Hivatal 2017. m6jus 18-6n hozott

I szdmu- a k6relemhez melldkletkdnt csatolt - hat6r ozatAban(a tov6bbiakban:
3. hatinozat) meg6llapitotta, hogy a K6relmez6 munkav6llal6i bitumen tartAly
szerelv6nyeken a vezet6kben l6v6 nyomds megsziintet6se n6lki.il v1gzeft szerel6s 6s

v1dlfebzerel6sek alkalmaz6sdnak hidnya kovetkezt6ben I. 6s II. fok(r 6g6si s6riil6seket
szenvedtek. A hat6sAg270.OOO forint birs6got szabott ki a K6relmez6re a biztons6gos
munkav6g z6sre vonatkoz6 kdvetelm6nyek teljesitGs6nek elmulaszthsa miatt.

K6relmez6 el6adta, hogy marad6ktalanul teljesiti amegbtuhat6s6,g meg6llapit6sirhoz
sztiks6ges torv6nyi kovetelm6nyeket tekintettel arra, hogy amennyiben a Hat6s6g
6ltal meg6llapitott hi6nyoss6gok r6v6n kdr keletkezett, :6gy azokat a k6rosultak altal
elfogadott m6rt6kben megt6ritette; a k6relmez6 6s munkav6llal6i mindv6gig
j6hiszemiien, teljes kortien segitett6k a Hat6sdg eljdrdsilt, hozzfijilrultak az esetek
koriilmenyeinek marad6ktalan feltdr6 sithoz; a HatAr ozatok megho zatalAt kdvet6en a
K6relmez6 szdmos olyan - szem6lyi, szewezefl, technikai - int6zked6st tett, amelyek a

fentiekhez hasonl6 szab6|ys6rt6sek megakad6lyoz6s6t cllozzdtk, 6s amelyek
alkalmasak arra is, hogy meggdtolj6k a jiiv6bert az 6rintett munkavddelmi 6s

munkabiztons6gi rendelkez6sek megs6rt6s6t.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) 6s b)
pontj6ban meghat6rozott ktivetelm6nyeke! ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188.

$ ( ) bekezd€se alapjdn 2018. fiprihs 24-6nkeltvdgzlsdben hianyp6tl6sra hivta fel.
K6relmez6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st 2018. mdjus 9-€n teljesitette.

A Hat6sdg ellszot aztvrzsgillta, hogy a k6relem az arraiogosultt6lsz6rmazk-e.

A 2015. szeptember 76. napifun kelt 1..hatArozat szerint a Bdnyafeliigyelet a K6relmez6t
a gdzeloszt6 vezet6k biztonsdgi <ivezet6re vonatkoz6 el6iriisok megs6rt6se miatt
200.000 forint birs6ggal sfjtja.
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A 2015. mdjus 27. napjAn kelt 2. hatilrozat szerint a munkav6delmi hat6s6.g az
ellen6rz6s sor6n felt6rt srllyos 6s kdzvetlen vesz6lyeztetls miatt a K6relmez6t, mint
munk6ltat6t 75. 000 forint munkavddelmi birs6 ggal srlj tja.

A 2017. miijus 18. napj6n kelt 3. hatilrozat szerint a ]6sz-Nagykun-Szolnok Megyei
Korm6nyhivatal Szolnoki Jdrilsi Hivatala az ellen6rz6s sor6n feltdrt s(rlyos 6s

kozvetlen vesz€lyeztet6s miatt K6relmez6t, mint munk6ltat6t 270.000 forint
munkav6delmi birs6ggal sfjtja.

A Kbt. 63. S (1) bekezdEs a) pontja szerint az ajdnlatk6r6 az eljdr6st megindit6
felhiv6sban el6irhatja, hogy az eljfufusban nem lehet ajdnlattev6, r6szv6telre jelentkez6,
alv6llalkoz6, illetve nem vehet rflszt alkalmass6g igazolfis6ban olyan gazdasilgS
szereplf, aki a 73. S (4) bekezd6s6ben emlitett kdrnyezetv6delmi szoci6lis 6s

munkajogi k<ivetelmdnyeket s(rlyosan megszegte,6s ezt hdrom 6vn6l nem r6gebben
meghozott, joger6s bfu6s6$, v6glegess6 v6lt kdzigazgatilsi vagy annakkilzigazgatasi
perben val6 megt6mad6sa eset6n joger6s bir6sdgi hatArozat meg6llapitotta.

A fentiek alapjen meg6llapit6st nyert hogy a K6relmez6 aKbt.63. S (1) bekezd6s a)
pon$a alapj6n kizdr6 ok hat6lya alatt 6ll, igy a kErelem a jogosultt6l szdrmazik.

A Hat6sig a hi6nyp6tl6ssal kiegGszitett k6relem alapitn 6rdemben elbirilta, hogy a
kdrelem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata alapjdn a megtett int6zked6sekkel
kapcsolatos buonyitdkokat a k6relemmel egyfltt kell benyfrjtani a Kdzbeszetzflsi
Hat6s6g rdsz0re.

K6relmez6 int6zkeddseinek igazolilsa €rdek6ben a kdvetkez6 dokumentumokat
csatolta hidnyp6tlessal kieg6s zlteft k6relm6hez:

- iigyvEdimeghatalmazds,
- Veszpr6m Megyei Kormdnyhivatal hatArozata,
- a Pest Megyei KormdnyhivatalhatArozata,
- k6rt6rit6sigazolfisa,
- a bemutatott esem6nyek kapcs6n folytatott tovdbbk6pz1sek 6s oktat6sok

me gtart6sd t igazol6 j e gyz6k6nyvek,
t mutat6 jegyz6k6nyvek,

sz. inat,
lev6l a kdrt6rit6si ig6ny r6szletes elismer6s6r6l,
kdrigdny kapcs6n utal6sok teljesit6se,

jegyz6k6nyv,
nyilatkozatok,
me ghall ga tasi ie gy z6kdnyv ek.
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A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapj6n akizilr6 ok hat6lya al6 tartoz6 gazdasilgi szerepl6
a megbizhat6sdg6nak bizonyitilsa 6rdek6ben k6teles igazolri, hogy

a) a btincselekm6nnyel, kdteless6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k6rt -
a k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatArozoft
hatdrid6vel kotelezetts6get vdllalg

b) az illet6kes hat6s6gokkal aktivan egyiithniikodve 6ffog6an tisztiz;ta az id;gy
t6ny6ll6s6t 6s kOrtilm6nyei! 6s

c) olyan technikai, szervezetr 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a
tovdbbi btlncselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hat6s6g a k6relem alapj6n 6rdemben elbirdlta, hogy a K6relmez6 dltal megtett
int6zked6sek 6s azok al6t6masztAs6ra csatolt bizonyit6kok megfelel6ek-e
me gbizhat 6 s6ga igazolils 6tho z.

A Kbt. 188. S (3) bekezd6se szerint_a Hat6s6g a (2) bekezd6sben emlitett int6zked6s
6rt6kel6sekor koteles figyelembe venni a biincselekm6ny, koteless6gszegls vagy
egy6b jogs6rt6s sirlyoss6g6t 6s sajdtos koriilmEnyeit.

K6relmez6 hangsrilyozta hogy minden esetben a gondatlansilg, figyelmetlens6g
okozta a munkav6delmi szabflyok megs6rt6s6t, amely a munkav6delmi, illetve
biztons6gi int6zked6sek r6v6n kiktiszdbcilhet6. A leirt esetek elt6r6 jellegtlek 6s elt6r6
helyszinen trirt6ntek, igy azok kapcs6n nem 6llapithat6 meg, hogy valamilyen
szervezeti szin(i oktat6si, munkaszervez€si, munkav6delmi probl6ma hriz6dott voLra
meg a h6tt6rben, azok egyedi, szem6lyhez kcithet6 figyelmetlensdgekre, illetve
szab6ly szeg6sekre voltak v isszav ezethet6ek.

Az '1,. hat1rozat szerinti jogs6rt6s tekintet6ben a Hat6s6g figyelembe vette, hogy az
elj6r6s sor6n a k6rokoz6s t6ny6t K6relmez6 elismerte, illetve hogy a jogs6rt6
magatartdst els6 alkalommal kovette el.

A 2. hat6rozat szerinti jogs6rt6s tekintet6ben a Hat6s6g figyelembe vette, hogy a
vesz1lyeztet6ssel csup6n eW munkavAllal6 volt 6rintett, mely vesz6lyeztet6s
leghosszabb id6tartama a munk6ltat6n6l nem haladta meg az eW 6r6t, a munk6ltat6
mulasztdsa miatt k6r nem kovetkezett be, valamint a Hat6s6g figyelembe vette a
jogs6rt6s enyhe stiy6t, tekintettel a kiszabott btus6,gm6rt6k6re is.

A 3. hatdrozat szerinti jogs€rt6s tekintet6ben a Hat6sdg figyelembe vette, hogy
K6relmez6 mulasztdsa miatt baleset kdve&ezett be. A S.hatfurozat szerint az 6rintett
munkav6llal6k I. 6s II. fok(r 6g6si sdriil6seket szenvedtek. A Hat6sdg figyelembe vette
a jogs6rt6s kozepes sily6t, tekintettel a kiszabott birsdg m6rt6k6re. A Hat6s6g
figyelembe vette, hogy a 3. hatfuozat szerint a baleset bekdvetkez6sdben a
munkav6llal6k szab 6tly sze g6 ma gatart6sa is kcizrej ilirszoft .
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Kdrelmezf a Kbt.788. F (21 bekezdAs a\ pontia aonatkozdsdban az alilbbiak szerinti
nyilatkozatot tette.

K6relmez6 el6adta, hogy az 1. hatdrozat szerinti esetben a nem megfelel6
foldmunkavOgzls kapcs6n K6relmez6 az okozolt kdrt elismerte. Kdrelmez6hoz a

g6zeloszt6vezet6k iizemeltet6 lsfi5\dg6zelosztdsi tev6kenys6getfolyta,6I
fordult k6rt6rit€si igEnnyel. K6rte a gilzvezet1s s6riil6se miatt tilvozott gin
ellen6rt6k6nek 6s a helyre6llit6s kitlts6geinek megt6rit6s6t. A megjeldlt kdrosszeget,
illetve a kiszabott birs6got K6relmez6 megfizette.

K6relmez6 el6adta tovilbbl, hogy a2.hatfurozatban leirt esetben, a proiektleir6 tdbla
fdldmunkag6p kanal6b6l tort6n6 helyreigazltilsa eset6ben sem k6r, sem szem6lyi
s6riil6s nem keletkezett, igy nem 6llt fenn a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6nek a) pontja
szerinti k6rt6rit6si kotelezetts€g. A K6relmez6 a kiszabott birsdgot megfizette.

K6relmez6 el6adta tovfrbbil, hogy a 3. hatdrozatban leirt esetben a bitumen kioml6se
anyagi k6rt nem okozott, egyflb kdrok tekintet6ben igdnybejelent6s nem drkezett a

K6relmez6hoz. A K6relmez6 a kiszabott birsdgot megfizette.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2\bekezd6s a) 6s b)
pontj6f ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 2018. 6prilis
24-6n kelt v 6gz6s6ben hianyp6tl6sra lfvta fel.

A Hat6s6g hiinyp6tl6si felhiv6siban felhivta K6relmez6 figyelm6t hogy M 1,

hatdrozatszerinti iigy tekintet6ben, ugyan K6relmez6 igazolta, hogy u I
t6sz6re gAzeladfis, kisz6ll6si d1j, g6zvezet6k helyre6llit6s, valamint f.ogyasztAs
visszakapcsoldsdnak ellen6rt6kek6nt p6nzt utalt 6t, azonban a Kbt. 188. S (2) bekezd6s
a) pontj6nak igazolds6hoz dnmagdban nem elegend6 a kdrosult f6I sz6n6ra t<irt6nt
kifizet6seket igazolrri, sztiks6ges annak az igazolilsa is, hogy a kdrosult elfogadta a
K6relmez6 dltal teliesitett kifizetdst mint jogs6rtCssel okozott k6r megt€rit6s6t 6s ebb6l
kifoly6lag a k6rosultrak tov6bbi k6rig6nye nincs K6relmez6vel szemben.

A Hat6s6g hi6nyp6tl6si felhiv6s6ban tov6bb6 meg6llapltotta, hogy a 3. hatdrozattal
kapcsolatos iigy tekintet6ben irnmag6bart az a t€ny, hogy anyagi kdrt nem okozott a
jogs6rt6s, nem elegend6 a Kbt. 1,88. $ (2) bekezdfls a) pontjdnak igazolilsirhoz. A
Hat6s6g a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontja szerinti k6r fogalmdt funkcion6lisan
6rtelmezi, ebb6l kdvetkez6en btumilyen jogh6tr6ny tekintet6ben sziiks6ges
K6relmez6nek igazobia, hogy a kdrosult kompenz6ci6ja, az 6ltala elfogadott
m6rt6kben megtort6nt6s nincs tov6bbi igEnye k6rosulbrak K6relmez6vel szemben.

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

A Hat6s6g tovdbb6 azilltal6noskilzigazgatdsi rendtart6sr6lsz6l620l6.6viCL. ttirv6ny
25. S (1) bekezd6se alapj6n megkereJe ircrt"tt 

-g 

hogy a 3. hatdro zatbarr
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megAllapitott jogs6rt6ssel okozott k6r tekintet6ben fenndll-e vagy fenndllt-e b6rmilyen
k6rig6nve K6relmez6vel szemben, 6s amennyiben igen, az megtilrit6sre kertilt-e. A
I a megkeres6sre hatdrid6n beltil nem vdlaszolt.

K€relmez6 hiinyp6tl6s6ban az'l..hatilrozat kapcsiin el6adta, hogy a hi6nyp6tl6sfiltoz
mell6kletk6nt csatolt lev6l tanris6ga szerint a gilzvezet6k dtszakitdslhoz kapcsol6d6an
bejelentett k6rt6rit6si ig6ny rdszek6nt kdt sz6mldt kapott a kdrosult I
t6sz6t6l. Az els6 sztmla a javit6shoz kapcsol6d6 krilts6gekre, a m6sodik sz6mla a
szakitAs kapcs6n elsziv6rgoft gi^2, g6z6rt6kesit6sk6nt val6 kiegyenlit6s6re hivta fel a
K6relmez6t. Az els6 szdmla jogoss6gilt a K6relmez6 nem vitatta 6s azt riigtdn
kiegyenlitette. A mdsodik szdmla jogoss6g6t a K6relmez6 el6szor a csatolt lev6l
tan(tsdga szerint vitatta, de az iigy hat6s6gi kivizsg6l6s6t kdvet6en azt is
klegyenlitette. K6relmez6 mellekletk6r,it csatoltu l;ttut t iattitott sz6ml6kat 6s
a kapcsol6d6 utal6sokr6l sz6l6 sz6mlakivonatokai. Ezen trilmen6en u f
k6rig6nytnem jelzett a K6relmez6 fel6.

A 2. hatAtozat kapcs6n K6relmez6li6nyp6tl6s6ban el6adta, hogy a Kbt. 188. S (2)
bekezd6se a) pontjdnak teljesiildsdt aldtdmaszlja, hogy K6relmez6 megkereste az
6rinteft munkav6llal6kat akik jelezt6k, hogy nyilatkozatot tesznek k6rt6rit6si ig6nyiik
hi6nya tilrgyilban.

A 3. hatdrozata kapcsdn K6relmez6 hi6nyp6des6ban el6adta, hogy a Kbt. 188. S (2)
bekezd6se a) pon$dnak teliestil6se kapcsdn a K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta az
6rintett munkav6llal6k nyila&ozat6t, amely szerint a munkabaleset kapcsdn
k6rig6nyiik nem 6ll fenn, 6s azta k6s6bbiekben sem kiv6nnak 6rv6nyesiteni.

A Hat6sig meg6llapitia - az L. hatArozat vonatkozdsdban - a Kdrelmezl 6htal
hidnyp6tlesdhoz mell6kletk6nt csatolt levelez6s alapjdn, hogy a kdrosult I
g6zelad6sr6l sz6l6 683.303 forintos szfumlilt, valamint a vezetdkek jav(tds6r6l sz6l6
89.081 forintos sz6ml6t ny(rjtott be K6relmez6 r€sz6re. K€relmezl 2015. jrilius 2'J.,-6n
kelt levele szerint a gilzeladdsr6l sz6l6 szdmlilt annak m6rt6ke 6s 6rt6ke miatt sem
tudta elfogadni, a vezet€k javit6s6r6l sz6l6 szfumlilt azonban K6relmez6 elfogadta 6s
az 6tutal6ssal kiegyenlitette. K6rehnez6 az 6tutal6sr6l sz6l6 banksz6mlakivonattal
igazolta, hogy 2015. augusztus 5-6n 89.081 forintot 6tutalt a k6rosult r6sz6re.
K6rebnez6 6ltal csatolt tov6bbi igazol6sok alapjdn meg6llapithat6, hogy 2015,
szeptember 30-6n sor keriilt a 683.303 forint kdvetel6s kiegyenlitds6re is. A Hat6sdg
megkeres6s6re a k6rosult I nem vdlas zolt, igyarrakkor figyelemmel i
becsatolt iratokra, valamint arra tekinteftel, hogy K6relmez6 nyilatkozat6val, 6s
bizonyit6kaival ellent6tes informdci6, illetve dokumentum nem jutott a Hat6s6g
tudom6siira a Hat6s6g megdllapitja, hogy az L. hatfurozat szerinti jogs6rt6s
tekintet6ben Kdrelmez6 igazoltaa Kbt 18S. S (2) bekezdds a) pontj6ban foglaltakat.

A Hat6s6g - a 2. hatArozat szerinti jogs6rt6s vonatkozdsdban - megdllapitia hogy
tekintettel arra/ hogy K6relmez6 nyilatkozat6val ellent6tes inform6ci6, illetve
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A Hat6sdg - a 3. hat6rozatszerintifogs6rt6s vona&oz6s6ban- meg6llapi\a.hogy mivel
az iratok alapj6n 

- 

valamint I a tektive&ezett

dokumentum nem jutott a Hat6sdg tudomds6ra az ij.gy vizsg6lata sordry elfogadta
K6relmez6 fenti nyila*ozatat a KbL 188. S (2) bekezd6s a) pontjdban foglaltak
igazol6s6ra.

munkabaleset kapcsdn k6rt6rit6si ig6nye nem 6ll fenn, 6s azt a k6s6bbiekben sem
kiv6nnak 6rv6nyesiteni, K6relmez6 igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontjdban
foglaltakat.

K4relmezf a Kbt. 188. S (2\ bekezd4s bt pontiiloal kapcsolatban el6adott, az ii.gy
t6ny6ll6s6nak 6s kori.ilm6nyeinek ttszt6z6s6ra tett int6zked6sei az aLilbbiak szerint
alkalmasak K6relme z6 megbfuhat6s6g6nak meg6lla pitilslr a.

K6relmez6 el6adta, hogy az illtala bemutatott valamennyi esetben a K6relmez6 6s

munkav6llal6i a t6nydll6s felt6r6s6ban marad6ktalanul egyiithniik<idtek. A
hatfrozatok jelent6s m6rt6kben a K6relmez6 6ltal ezen egytitbnfik<id6s kor6bery
onk6ntesen felt6rt t6nyeken alapultak.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2\ bekezdds a) 6s b)
pontjd! ezdrt a K6relmez6t a Hat6sdg a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 2018. 6prilis
24-6n kelt v6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel.

A Hat6sig hiinyp6tlAsi felhivisiban kifeitette, hogy a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b)
pon$a tekintet6ben K6relmez6 nem mutatta be rdszletesen, hogy milyen tcirv6nyi
kotelezetts€gen t(rlmutat6, aktiv egyiithnfkdd6 int6zked6sekkel ttsztAzta az

ismertetett iigyek t6ny6ll6s6t 6s koriilmEnyeit. A megbtuhat6sdg meg6llapit6sdhoz
sziiks6ges olyan int6zked6sek bemutat6sa 6s (pl. jegyz6konyvekkel, vary
tantivallom6sokkal tort6n6) igazolilsa, melyek aktiv, tdrv6nyi kotelezetts6gen
tulmutat6 magatart6sra utalnak (ilyen lehet p6ld6ul, ha az illet6kes hat6s6g
birs6gcsokkent6 t€nyez6k6nt figyelembe vette az egyiithniikod6s t6ny6t, ilyen lehet az
6nk6ntes tanirvallomds, a jogs6rt6 dllapot azonnali megsziintetCse stb.).

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

K6relmez6 hi6nyp6tl6sdban el6adta az'1.. hatilrozat kapcs6n, hogy a Kbt. 188. S (2)

bekezd6se b) pontj6nak teljestil6s6t al6tdmasztja - a hat6rozat is r6szletesen kifejti -
hogy a t6ny611ds felt6r6sa a K6relmez6 kdzremfkod6s6vel val6sult meg. K6relmez6
ugyanis a kArokozds t6ny6nek elismerr6se mellett teljes m6rt6kben felt6rta a
gAzvezetlkszakitds t6nydll6sbeli kdriilm6nyeit. A vonatkoz6 jegyz6konyvet
K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta. Ugyancsak elismerte a vizsgllatot v6gz6 hat6s6g
el6tt, hogy a gilzvezetdk tizemeltet6j6vel a kotelez6 kozmiiegyeztet6st nem folytatta
le, a g6pi munkav6gz6s tiltott <ivezet6t nem jelolte k| a glzvezet6kklzifeltArds6t nem
v€gezte el,6s hogy a tiltott dvezeten beltil g6pi foldmunk6t v$gzeft. A hat6s6gi elj6r6s
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lefolytat6sAhoz ezen trilmen6en K6relmez6 egyiithntikdd6s6re nem volt sziks6g, igy
a t6ny6ll6s ttsztilzils6n tulmen6 egyiittmiikdd6s elmarad6sa a K6relmez6 6nh1b6j6n
kivtili volt.

K6relmez6 hidnyp6tl6s6ban tov6bbd el6adta, hogy a 2. hatfurozat kapcs6n a Kbt. 188.

S (2) bekezdilse b) pontjanak teljesiil6s6t aldt6masztja, hogy amint arra a hat6s6gi
hatdrozat is utal, a k6rd6ses vesz6lyeztet6si helyzet teljes koriien felt6r6sra 6s
baonyitasra keriilt a munkav6delmi hat6s6gi ellen6rz6s sordn. Ennek sor6n a
K6relmez6 meghallgatasok, illetve nyilatkozatt6teli jog6nak gyakorl6sa r6v6n teljes
kdriien hozziliilrult a t6ny6llds felt6r6silhoz. Ezen trilmen6en a tenydllds teltfufusilhoz
az eljdr6 hat6s6gnak tovdbbi k6zremiik6d6sre nem volt sziiks6ge.

K6relmez6 hianyp6tlasdban el6adta, hogy a 3. hatdrozat kapcs6n a Kbt. 188. S (2)
bekezd6se b) pontj6nak teljestil6s6t al6tdma sztla,hogy a hi6nyp6tl6shoz melldkletk6nt
csatolt hatilrozatb6l kitfinik, hogy a K6relmez6 szlIes korti egyiithiikod6st folytatott
a munkav6delmi ellen6rz6st v6gz6 szakiigyintlz6vel, amelynek sor6n
tan(rnyila&ozatok 6s munk6ltat6i oldalr6l6tadott dokumentumok r6v6n segitette el6
a t6nydllds teljes korf tisztilzdsilt(a meghall gatilsi jegyz6konyveket K6relme z6 csatolta
hi6nyp6tl6sdhoz). A 3. hatdrozat kiildn is kiemeli 6s a birs6g 6sszeg6t csokkent6
t6nyez6k6nt veszi figyelembe, hogy a K6relmez6 tdnyfeltdrdst segit6 magatart6st
tan(tsitott, 6s a szabillytalans6gok megsziintet6se 6rdek6ben azonnal int6zkedett. A
munkav6delmi ellen6rz6s sor6n K6relmez6 a meg6llapitott t6nydll6st nem vitatta 6s
az elj6rds gyors lezindsa 6rdek6ben nem 6lt iratbetekint6si, illetve tovSbbi
nyilatkozatt6teli jo g6val.

A Hat6s6g meg6llapitia, hogy az '1,. hatdrrozat szerint a jogs6rt6st elkrivet6 elj6r6st
segit6, egyiithniikod6 magatart6sa fenndllt.

A Hat6s6g a 2. hatdtozat vonatkoz6siiban - osszhangban a Szdkesfehlwfuri
Kdzigazgatasi 6s Munkatigyi Bir6s6g 7.Kpk.50.103/2017/22. sz. v6gz6s6vel -
megdllapitja, hogy a K6relmez1nek a nyilatkozatt6teli kritelezetts6g teljesit6s6n,
valamint a fenn6ll6 jogs6rt6 6llapot megsziintet6sdn feliil nem volt tovdbbi lehet6s6ge
az egyi.ittmfikod6sre.

A Hat6sdg meg6llapitja, hogy a 3. hat6rozat szerint birsdgcsokkent6 t6nyez6k6nt
keriilt meg6llapit6sra, hogy a munkdltat6 t6nyfeltdr6st segit6 magatart6st tanfrsitott, a
szablly talans6gok megszi.intet6sdre azorural int6zkedett.

A leirtakra tekintettel, tovftbb| figyelembe v6ve a Kbt. 188. S (3) bekezdese k6r6ben
irtakat a Hat6s6g megdllapitotta, hogy K€relmez6 az d/rtala hivatkozott elj6r6ssal
osszefiigg6sben megfelel6en igazolta a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6nek b) pontja szerinti
felt6telek fenndll6s6t.
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K4relmez6 a Kbt. 188. S (2\ bekezdlsLnek c\ pontidban.foglaltakkal kapcsolatbarL az

aldbbi nyilatkozatot tette:

K6relmez6 el6adta, hogy megval6sitotta azokat a szem€Iyre szabott 6s 6ltal6nos
jellegii int6zked6seket amelyek hozz6j6rulnak ahhoa hogy hasonl6 esem6nyek
bekove&ez6se elkertilhet6 legyen. E szervezeti 6s szem6lyi int6zked6sek egyfel6l az
esemdnybert r€szes, vagy azok6rt felel6s szem6lyek oktat6s6t, felvildgositAslft, illetve
egyedi v6d6eszkozokkel val6 el16t6s6t foglalta magdban. Az oktat6s indokolt esetben
kite4edt a kozvetleniil6rintett szem6lyekkel azonos munkakorben dolgoz6k, illetve e
munkat6rsak feliigyelet6t ell6t6 munkav6llal6k k6pz6s6re is. M6sfel6l a K6relmez6
feltilvizsgdlta 6s - sziiks6g eset6n - kieg6szitette azokat a kdtelez6 jellegii
munkaszervez1si, munkabiztonsdgi, tfuv6delmi el6ir6sokat amelyek betart6sa r6v6n
nem csak az esem6nyekkel 6rintett vdllalatok, hanem a K6relmez6 eg€sz szewezete
eset6ben megel6zhe t6 lesz a fentiekhez hasonl6 esem6nyek bekovetkez6se.

K6relmez6 el6adta, hogy az e kdrben v6gzett szem6lyi int6zked6sek c6lja azvolt, hogy
amennyiben munkav6llal6i mulaszt6s, valamint a vona&oz6 jogszabillyi
rendelkez6sek, illetve bels6 szabdlyok nem vagy nem kell6 m6rt6kii ismerete
hozzdj6rult az esem6ny bekovetkez6s6hez, :&.gy az 6rintett munkavdllal6k, esetenk6nt
az e munkav6llal6kkal azonos jellegii munk6t v6gz6 munkavdllal6k, valamint az e
munkav6llal6k feliigyelet6t ell6t6 vezet6k megfelel6 taiikoztatasa, k6pz6se vagy
tovdbbk6pz6se r6v6n a hasonl6 esetek bekovetkez6se elkeriilhet6 legyen. E kdrben
K6relmez6 szem6lyre szaboft oktat6sa a munkavlgz1sre vonatkoz6 jogszabliyi
el6ir6sok tartalm6ra, a munkavlgzls szakmai, tirrgyi felt6teleire; a jogszabillyi
el6ir6sokat a v6llalkoz6scsoport szabdilyai kdz6 iiltet6, azokat kieg6szit6, illetve
esetenk6nt gyakorlatiasan bemutat6 bels6 munkaszewezdsi, munkabiztons6gi 6s

munkahelyi eg6szs6gv6delmi el6ir6sok tartalmdra; valamint az lltaluk ell6tand6
feladatok 6s munk6k tekintet6ben kdvetend6 gyakorlati (rtrnutat6sra ir6nyult. Az e
korben lefolytatott k6pz6sek et igazoL6 iratokat K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta.

Ezeken t(rlmen6en a K6relmez6 el6adta, hogy folyamatosan fenntartja 6s fejleszti a

munkavdllal6k el6zetes k6pz6s6t 6s tov6bbk6pz6s6t, hogy a munkav6llal6k a

biztons6gos munkavlgz€shez sziiks6ges jogszabillyi 6s egy6b el6irdsok, gyakorlati
ismeretek birtok6ban legyenek. Erre vonatkoz6an p€ldak6nt a K6relmez6
mell6kletk6nt csatolt oktat6si, k€pz1si jegy z6kdnyveket.

K6relmez6 eL6adta, hogy amellett, hogy a fentiek szerint lefolytatott szemdlyre szabott
oktat6sok kiilon kitertek az egy$ri v6d6felszerel6sek hasznflatilnak fontoss6g6ra, a

K6relmez6 kiildn biztonsAgi el6ir6st l6ptetett 6letbe az aszfaltkever6 telepeken
alkalmazand6 biztonsAgi el6fu6sokr6l. Ezen el6irdsok a S.hatArozat szerinti bitumen
kioml6s6re vonatkoz6 esetre 6s az oLtfelmertilt probl6mdkravitlaszal c6lzottan hivjek
fel a figyelmet arra, hogy a k6rd6ses szerel6si tev6kenys6get csak megfelel6
k6pzetts6gi fokkal, jArtassilggal, 6s felszereldssel rendelkez6 szem6ly v6gezheti
(K6relmez6 mell6kle&6nt csatolta a biztonsdgi el6ir6sokat).
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K6relmez6 6ltal elfogadott 6s folyamatosan feliilvizsg6lt 6s aktuahz6It hatdlyos
Min6s6gir6nyit6si K6zikdnyve (mell6kletk6nt csatolva) 6ltal6nos jelleggel rya el6 - a
K6relmez6 munkavdllal6inak k6pz6se kapcs6n - az 6ves k6pz6si terv k6szit6s6nek
sziiks6gess6g6t, a munkat6rsak tovdbbk6pz6s6nek tilrnogatAsilt, kiits6 6s bels6
k6pz6sek rendszeres tartds6t.

Ugyancsak keretet ad a Min6s€grdnyitasi K6zikonyv a sziiks6ges g6pi eszk6zcik
megfelel6 beszerz1s6nek, karbantartiis6nak 6s javit6sdnak, meghatArozva a megfelel6
min6s6get biztosit6 ellen6rz6si szintet. A Min6s6gir6nyit6si K6ziktinyv el6iqa az
egyes g6pek izem6r6t6l fngg6 karbantart6si terv6nek k6szit6s6t, 6s a karbantartdsok
megfelel6 gyakorisdggal tort6n6 elv6gz6s6t. Telepiti emellett mind a normiil
karbantart6shoz kapcsol6d6 szem6lyi felel6ss6get, mind pedig a javitfusi ig6ny
felmeriil6sekor kcivetend6 jelent6st6teli kdtelezettsdget.

A Min6s6girdnyitdsi K6zikonyv a fentiek mellett el6r1aMunkahelyiEglszslgv6delmi
6s Biztons 6gp b 6nyitirsi Rendszer (MEBIR) kialakit6s6t a munkav6delem, tiizv6delem
6s hullad6kgazddlkodds folyamatainak szabillyozilsAra. Altaldnos celjait a MEBIR
Politika (mell6kletk6nt csatolva) hatarozza meg. Eszerint egyik c6hja, hogy a
K6relmez6 piaci tev6kenys6g6t a jogszabiiyi el6ir6sok betart6s6val 6s a
munkav6llal6k eg6szs6g- 6s biztons6gtudatoss6g6nak folyamatos n6vel6s6vel
v6gezze. K6relmez6 arra ttirekszik, hogy tevdkenys6ge megfeleljen a biztonsdgi 6s
eg6szs6gtigyi elvdriisoknak, s ennek el6r6s6hez biztositja a sziiks6ges er6forr6sokat €s
a munkav6llal6k k6pz6s6t. A K6rehnez6 el6rend6 c6tnak tartja a munkak<irflLn6nyek
biztonsAgilt, a balesehnentes 6s e g6szs6 ges munkahelyeket.

A MEBIR Politika dltalilnos cdljait a K6relmez6 Munkahelyi Eg6szs6gv6delem 6s
Biztons6g Ir6nyihisi Rendszer (MEBIR) K6zikonyve (mell6kletk6nt csatolva)
konkretizdlja. E k6zikdnyv szint6n folyamatos aktualizalas 6rgy6t klpezi a
jo gs zab 6Iy i v 6ito z 6s ok 6 s a gy akorla ti tap asz talatok f 6ny 6ben.

A MEBIR Politika c6ljainak megval6sitdsa €rdek6ben a MEBIR Kdzikonyv
meghat6rozza egyebek mellett avesz1lyazonosit6s, a kock6zat6rt6kel6s 6s a kockdzat
k6zbentartdsdnak tervez6sCnek kereteit, a munkav6delem 6s t(zv6delem keretei! a
vOszhelyzeti reag6l6s keretei! valamint a helyesbit6- 6s megel6z6 tev6kenys6gek
kereteit. Ennek sor6n a MEBIR K6zik<lnyv szabillyozfusa vonatkozik:
- a felel6ssdgekre 6s a felel6ssdgre vonhat6s6g meghat6roz6s6ra;
- a felel6ss6ggel felruh6zott szemdlyek rlszlre megfelel6 hatiiskdrdk biztosit6stua;
- a megfelelf er6forrdrsok biztositfusdra;
- a munkahelyi tev6kenys6gek munkav6delmi szabiily ozdsdn a;
- dokument6lt folyamatok bevezet6s6re, fermtartdsdra 6s ellen6rz6s6re (6rt€kel6s6re);
- a mfkod6s dokumentiil6sdra.
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A MEBIR K6zikonyvhciz kapcsol6d6 elj6r6si utasitasok (Munkav6delmi SzabilIyzat,
Tfzv6delmi Szabillyzat stb.) rendelkeznek a fenti teriiletek r6szletes szabAtyair6l.
K6relmez6 az el6tr6sok betartds6t mind pro-aktiv (el6zetes) 6s reaktiv (ut6lagos)
ellen6rz6sekkel tdmogatja. K6relmez6 kiemelte a proaktiv ellen6rzr6sek kapcsdry hogy
figyelemmel van a dolgoz6i6szrev€telekre is, a reaktiv ellen6rz6s kapcs6n pedig, hogy
az kite4ed a ,,majdnem" balesetek megfelel6 vizsgllatfua €rt6kel6s6re €s

visszacsatol6s6ra is. K6relmez6 6ll6spontja szerint ez is alltAnraszlla, hogy a

balesetrrentes mffkod6s biztositilsa az egyik legfontosabb szempont a szilmfura. A
kiilonf6le vizsg6latok eredm6nyeit K6relmez6 felhasznillja 6ves fejlesztflsi 6s k6pz6si
terveihez, fiiggetleniil hogy annak alapj6ul hat6s6gi vizsgd.Jattal 6rintett esem€ny,
vagy egy6b €szlel6s szolg6t.

K€relmez6 el6adta tov6bb5,, hogy a MEBIR alkot6elemeit 6ves bels6 audit keret6ben
vizsgillja feliil. Az auditok sordn azonos(t6sra keriilnek az elfirilsokt6l val6 elt6r6sek,
illeWe azon ter0letek azonositdsa, ahol helyesbTt6, megel6z6 int6zked6sek megt6tele
sziiks6ges. Az ilyen feltilvizsgdlat eredm6nyek6nt keriilt elfogad6sra a biztons6gi
el6ir6sokr6l sz6l6 mell6kletk6nt csatolt hat az aszfaltkever6 telepek mfkodtet6sdhez
kapcso16d6an.

A MEBIR Kdzikdnlruhdz kapcsol6dik K6relmez6 6ltal elfogadott 6s folyamatosan
feliilvizsgdlf aktualiz6lt 201.6-ban elfogadott Munkav6debni Szabdlyzat
(mell6kletk6nt csatolva). Kifejezetten a fentiekben bemutatott esetek kapcs6n
K6relrnez6 a Munkav6delni Szabillyzat aldbbi rendelkez6seire hivta fel a figyelmet.

A Munkav€delmi Szabillyzat meghat6rozza a Munkav6delmi iigyrendet amely
hierarchiai szintenkdnt jogok biztositdsa 6s kcitelezetts6gek telepitdse r6v6n biztosl\a
a biztons6gos munkav6gz6s felteteleit. Eszerint a munkavdllal6 jogosult a biztons6gos
munkav6gzdsre, a vfld6int1zked6sek megval6sulilsdra, az el'thez sztiksdges ismeretek
megszerz6s6re, a v6d6eszkoz6k, felszerel6sek k6zhezvdteldre. A munkav6llal6
iogosult munkav6delmi vezetflhoz, munkav6delmi k6pvisel6hoz fordulni a
munkav6delemmel kapcsolatos k6rd6sekben. Kdteles ugyanakkor egyebek mellett a
kapott munkaeszkiizdk biztons6gos 6llapot6r6l meggy6z6dri, az 6t terhel6
karbantart6si feladatokat ell6td, a v6d6eszktizoket haszn6lrri, a sziiksdges ismereteket
elsaj6titani €s alkalmazni. A munkav6llal6 e jogainak 6rv6nyesiil6s6t illeWe
kdtelezettsdgeinek betartdsdt a brig6dvezet6re, a mlivezet6re, f6g6p€szre, gfipilszett
vezet6te, flpitflxtezetflre, projekWezet6re illetve aszfaltgyilrtils eset6n m€g a
v ezet6g0pflszre telepitett kcitelezetts6gek is biztositj6k.

K6relmez6 el6adta tov 6bb6,, hogy a Munkav6delmi szabily zatr6szletesen szabily ozza
a munkav6delni oktat6sok sor6n megismertetend6 tematik6g az oktatAssal eldrni
kivdnt kdszsdg szinteket, azonositja az oktatAsert felel6 szem6lyeket, illetve
meghat6rozza az oktat6s rendjdf igy az el6zetes, az ism6tl6d6, a rendkivtili 6s a
p6tl6lagos munkav6delmi oktat6sokat. Szab6lyozza tovilbbi av6d6eszkiizdkkel val6
ell6t6s szab6lvait is.
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A MEBIR K6zikonyvhoz kapcsol6dik a K6relmez6 6ltal elfogadott 6s folyamatosan
feliilvizsg6lt 6s aktualizillthatillyosTilzv6delmi Szabiiyzat (mell6kletk6nt csatolva).
Egyebek mellett e szabdlyzatel6irla, hogy a munkavdllal6k kcitelesek az i.Jtaluk kezelt
g6pek haszn6lati utasit6sait g6pk6nyveit dttanulmdnyozni,6s az ezekben foglaltakat
a haszndlat sordn betartani. A szabillyzat el6i4a, hogy a K6relmez6_rrqlqlerytyla nasznarat soran petartaru. r\ szaDalyzat erorJa, nog;y a K.erelmezo valamennyl
aszfaltkever6 telephely6re Tiizvedetmi Utasit6st kell kiadni. A I

tfizv6delmi szabilly zat6t K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta.

A 3. hat6rozat szefinti eset kapcs6n a K6relmez6 6ffog6 felm6r6st 6s feliilvizsg6latot
v6gzeft annak 6rdek6ben, hogy az esetleges szabillyozdsihifunyoss6gokat felt6rja. A
vizsgdlateredm€nyek6nt a K6relmez6 frissitette az aszfal*ever6 telepekre vonatkoz6
Biztons6gi el6ir6sokat kifejezetten felhiwa a figyelmet a leirt esethez hasonl6
incidensek megel6z6s 6hez 6s elhdritdsdhoz sziiks6ges int6zked6sekre.

A 1. 6s 2. hatArozat szerinti esetek kapcs6n a Munkav6delmi szabl,lyzat 6s a
Tfizv6delmi szabillyzat feliilvizsg6lata azt 6llapitotta meg, hogy azok m6dosit6s6ra
nincs sziiks6g, mivel a k6rd6ses esemdnyek m6r megl6v6 bels6 szabillyokmegs6rt6se
rdv6n jtittek l6tre. Ezen esetek kapcs6n az 6rintettmunkavdllal6k rendkiviili k6pz6sben
rdszesitrOse keriilt elrendel6sre, amelyeket a K6relmez6 a fentiekben leirtak szerint
foganatositott.

A K6relmez6 az oktatdsok sor6n ismertetett relev6ns munkav6delmi szabdlyok 6s
szabv6nyok m6g alaposabb megismer6se, illetve azok folyamatos 6s kcinnyfi
el6rhet6s6g6nek biztosit6sa 6rdek6berU bels6 intranetes feliilet6n tematikus aloldalt
hozott l6tre, amelyen valamennyi vonatkoz6 el6ir6s, szabillyzat, hatilrozat 6s

taj6koztat6 el6rhet6. A K6relmez6 bels6 intranetes feliilet6r6l k6szitett k6pet
mell6kle&6nt csatolta.

A munkav6llal6k a munkav6delemmel kapcsolatos k6rd6seikkel kozvetlenii{ is
megkereshetik a k6relmez6 munkav6delmi felel6seit, akik a munkav6delemmel
kapcsolatos k6rd6seket els6dleges priorit6sk6nt kezelik, 6s a felmeriil6 k6rd6sekre
halad6ktalanuf de legfeljebb L munkanapon beliil kotelesek vdlaszolni (inform6ci6s
iigyelet). Amennyiben pedig sztiksdgesnek tal6li6k, egyeztetrek a K6relmez6 jogp
egys6g6vel 6s h6romhavi rendszeress6ggel 6rt6kelik valamint meghat6rozzitk a

felmeriilt kdrddsek alapj6n az esetleges tov6bbi int6zked6sek sziiks6gess6g6t.

A munkavddelmi €s biztons6gi el6ir6sok betartdsa 6rdek6ben a K6relmez6
szir6pr6baszeriien bels6 ellen6rz6seket tart az 6pitkez6sek szinhely6n. Az
ellen6rz6seket egy kifejezetten erre a c6lra l6trehozott, m6rntiktikb6l 6s jog6szokb6l
6116 bels6 testtilet bonyolitja le.

A munkav6delmi 6s biztonslgS el6ir6sok megszeg6se eset6n K6relmez6 els6 esetben
figyelmeztetdsben r6szesiti az 6rintett munkav6llal6(ka)t. Amennyiben egy 6ven beliil
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njabb szabliys€rt6sre keriil sor, igy a K6relmez6 az adott munkav6llal6t6l megvonja
a pr6miumban tdrt6n6 r6szesiil6s lehet6s6g6t. Srllyos, illetve tov6bbi szab6lys6rt6s
eset6n a jogkovetkezm6ny a munkaviszony megsziintet6se.

K6relmez6 tfijlkoztatilsa szerint a fentiekben leirt esetek mindegyik6ben sor keriilt a

vonatkoz6 szabdJyozitst be nem tart6 munkavdllal6k sz6beli figyelmeztet6s6re.

A Kbt. 64. S (1) bekezd6se szerint akizdr6 ok fenndll6sa eset6n van lehet6s6ge az ott
felsorolt gazdas6gi szerepl6knek az lntisztilzdtsra. ]elen esetben akiz6r6 ok a Kbt. 63.

$ (1) bekezd6s a) pontja alapjrin az'l..hat6rozat eset6ben2017. m6jus 18., a2.hatilrozat
eset6ben 2015. m6jus 27., valamint a 3. hatdrozat eset6ben 2015. szeptember L6.
napjdt6l 6ll fenn, ezlrt az azt megel6z6en tett int6zked6sek annyiban vizsgdlhat6k,
ameruryiben a K6relmez6 bizonyitani tudja, hogy a kor6bban megtett int6zkeddsek a
jov6ben is kell6k6ppen biztositani k6pesek a tov6bbi jogs6rt6sek megel6z€s€t.

A Hat6sdg meg6llapitia, hogy a mell6kle&6nt csatolt 201,5. m6rcius L8. napj6n kelt
oktat6sr6l sz6l6 jegyz6kiinyv, tovdbbil a kdrelemhez csatolt 2013. okt6ber 6. napjdn
kiadott MEBIR Politika, 2013. okt6ber 1,. napj6n kiadott MEBIR k6zikdnyv kiv6tel6vel
- melyeket a Hat6s6g 6nmag6ban nem 6rt6kelhetett a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c) pontja
kdr6ben - a K6relmez6 illtalbecsatoltiratok alkalmasak voltak annak igazolfuslna,hogy
akizin6 ok be6llta ut6n olyan technikai, szewezeb,6s szem6lyi int6zkedEseket hozott,
amelyek alkalmasak a toviibbi biincselekm6ny, koteless6gszegls, illetve egy1b
jogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hat6s6g a megdllapitja fentiekre tekintettel, hogy K6relmez6 az i..J;tala hivatkozott
elj6r6ssal osszefiigg6sben megfelel6enigazolt olyan k6riilm6nyeket, amelyek a Kbt.
188. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontj6val osszefi.igg6sben megkovetelt int6zked6sek
me gt6 tel6t aliltAmasztl 6tk.

Osszegezve a fentieket, a Hat6sig megillapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en
igazolta a Kbt. L88. S el bekezd6s€ben foglaltakat, ez6ft az iltala hozott
int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g6nak igazolAsfu a.

Budapesf 2018. m6jus 25.

13

1026 Budapest, Riad6 u. 5. . 1525 Pf. 166.. Tel.: +36 1 882 85 00 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu


