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A Kozbeszerz6si Hat6sSg (a tovdbbiakban: Hat6s69) a Kbt. 188. S (4) befezO6se atapj5n meg-
hozta az at5bbi

HATAROZATOT:

a Lyuk6sz6n Kfr. (3532 Miskolc, Lyuk6b5nya telep, a tovdbbiakban: k6relmez6) 5ttat akoz-
beszerz6sek16tsz6t6 2015. 6vi CXLlll. torv6ny (a tov5bbiaHban: Kbt.) 64. 5-a szerinti 6ntisz-
t5z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfele[6ek megbizhat6s6g5nak igazolS-
s5ra, erre tekintettel k6relmez6 k6relm6nek a Hat6s5g hetyt ad.

Az 0gyben etl5r6si k6lts6g nem mertilt fel.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s5ghoz2016.j0tius 12-6n a Kbt. 188. 5-a szerintiontiszt5zSsi k6relmet ter-

iesztett et6 megbizhat6s6g6nak igazol5sdra.

K6relmez6 et6adta, hogya Kbt.63. S (t) UekezO6sa) pontia szerinti kiz6r6 ok hatdtya alatt
5tt az atdbbiak szerint.

A k6retmez6t20t4.08. 11. napi5n sz5mU hat6rozatdban a terule-
titeg ittet6kes Munkav6detmi Felugyet6s6g 80.000 Ft munkav6detmi birsdggal s0itotta, ami

jogerfire emetkedett 2014. 08. 30. napl6n. A birsdgot a t6rsas6g saj6t tetephely6n v6gzett

6p0tetbont5ssat (f unkci6n kivoli 3 szintes ott6z6-f0rd6 6putet) kapcsotatos munkav6gz6s so-

16n r6ttdk ki.

A k6retmez6 szerint az 6szrev6tetezett 6s szankcion6lt szab6tytalans6gok, a munkav6gz6s

felfuggeszt6s6vel a kovetkez6k voltak:
- tees6s etleni v6delem hi6nYa

- bont5si terv ismeret6nek hi6nYa

- menekUt6si 0tvonalak nem megfetet6s6ge

Kdrelmezd a kdvetkezdkkel igozolio megbizhat6sdgdt:

A kdrelmezd o kdvetkezd megbfzhat6sdg igozoldsdro szolgd16 intdzkeddseket tette:

a) A k6retmez6 el6adta, hogy a munkav6delmi szabdtyok megs6rt6se kovetkezt6-

ben senkinek nem keletkezett k6ra, ityen ig6ny nem mertilt fel 6s a hat6s5gi do-

kument5ci6ban sincs erre utal6s.
b) A k6relmez6 sai5t el6ad5sa szerint az ittet6kes hat6s6ggat aktivan egyilttm0-

kodve, Stfog6an tiszt6zta az igy t6ny6tl6s5t 6s k6r0tm6nyeit, a k6retmez6 Sttat

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

Hontap: www.kozbeszerzes.hu, E-mait: etnok@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502, Fax: +36 1 882-8503



csatolthat5rozatban-igazgat6eztakorrjlm6nytbirs6gcsok-
kent6 t6nyez6k6nt is f igyetembe vette: ,...a munkSltat6 t6nyfelt616, segit6 maga-
tartdst tan0sitott, a vesz6lyeztet6s megva[6sut5s6ban a munkav6l[a16 szab6ty-
szeg6 magatartdsa is szerepet i6tszott, valamint hogy a munk5ttat6 a hat5tyos
m un kav6detmi et6irdsokn6t szigorribb int6zked6seket val6sit me9...".

c) A k6relmez6 a kovetkez6 int6zkeO6seket sorolta fet, melyek el6ad6sa szerint a[-
kalmasak a tov5bbi jogs6rt6s mege[6z6s6re:
- utasit5s a bontdsi terv megismertet6s6re a munkSt v6gz6kket, dokument6lt

rendkivOti oktat6s keret6ben (mindeddig munka nem v6gezhrto) (I
sz6m0 terv)

- utasit5s a menekul6si, kozleked6si 0tvonatakr6t a tormet6k bontSsi munka
megkezd6se el6ttiteties m6rt6k0 ett6votit6sdra.azakad6lytatan 15r6s biztosi-
t6sdra

- utasitSs a lees6s elleni v6delem megval6sut6sa 6rdek6ben: a m0szaki i16nyit6
szem6lyes i16nyitds5val a kollektiv v6delem megvat6sit5sSt biztositani kelt el-
s6sorban et6irt m6ret0 6s kivitetij v6d6kort5t vagy azzal egyen6rt6kU m0szaki
megold6ssa[; eseti jelleggel egy6ni v6d6eszkoz (ment6ov vagy zuhan5sg6tt6)
hasznSlata is megengedett, a 169zit6si pontokat a m0szakiirSnyit6 szem6lye-
sen koteles kijet6tni

- utasitds: tegatSbb havi rendszeress6ggel munkav6detmi oktatdst kelltartani,
beszSmoltatSssal, a beszdmoltat5s el6gtelens6ge eset6n a munkav6llal6t a
bontSshoz beosztani tilos.

TovSbb6 a k6retmez6 el6adta, hogy a bont6si munk6k fenti int6zked6sekre f igyetemmet tet-
tek tefolytatva, a relatfve nagym6ret0 6p0tet (atapterrjlet: 260 mZ: magass6g: tZ,l m:3 szint)
balesetmentesen 6s sikeresen le lett bontva.

K6relmez6 a k6retm6ben el6adottak alaplSn a Hat6sSgot a megbizhat6s6ga meg6ltapit6sdra
k6rte.

K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5sSra az a15bbi iratokat csatolta k6retm6hez a hidny-

Hatdrozat
Lyuk6bdnya uzemt6r Uzemi f rjrd6 6pritet bontdsi terve Mtiszaki leir6s

3. eprjlet bont6si jegyz6konyv
4. munkavedelmi oktat5sok jegyz6konyvei
5. vonatkoz6 tjgyvezet6 utasit6sok
6. batesetv6delmi oktat6sok jegyz6konyvei
7. 6pit6si nap16 m6solatai
8. f6m6rndki ellen6rz6s nyilvdntart5sai.

A Hat6s5g el6sz6r azt vizsg6tta, hogy a k6relem az arrajogosuttt6t sz5rmazik-e.

A Kbt. 188. S [1) bekezo6s ets6 fordutata szerint b6rmety gazdas6gi szerept6, akivel szemben
a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pont'5ban emlitett kizitro ok kiv6tet6vet b5rmely egy6b kiz5r6 ok
fenndtl, k6relmet ny0lthat be a Hat6s6ghoz annak meg6ttapit6sa 6rdek6ben. f'ogy az 1ltala
hozott int6zked6sek a kiz6r6 ok f enn5tl6sa ellen6re kett6k6ppen igazotl6k megbizhat6sdgdt.

K6relmez6ve[, mint etiSrSs a15 vonttalszemben a Borsod-Aba0l-Zempt6n Megyei Korm5nyhi-
vatal Munkav6detmi 6s Munkaugyi Szakigazgat6si szerve 2014. augusztus 1l-6n meghozott,

- 

sz.hallrozat5ban a k6relmez6t, azellenlrzls sordn feltdrt s0lyos
6s kozvetlen vesz6lyeztet6s miatt 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint munkav6delmi birs6g-
gal s0jtotta.

A Kbt. 63' S (1) bekezd6s a) pontja szerint az ai6nlatk6r6 az elj6rdst megindit6 fethivSsban
et6frhatja, hogy az eljdrdsban nem tehet ojdnlottev6, rdszvdtetre jelentkezL,- atvdttotkoz6, iuetve
nem vehet riszt olkalmossdg igozoldsdbon olyon gozdosdgi szerepl1, aki megszegte o 23. g

2/4



(l) Oe*ezddsdben emlitett kornyezetv6delmi, szoci5tis 6s munkojogi kovetelmdnyeket 6s ezt
hdrom ivndl nem rdgebben meghozott, jogerils bir6s5gi, kozigozgatosi vagy annak fel0lvizs-
g5lata eset6n bir6s5gi hotdrozot megdllopitotto.

A fentiek atapj5n megSttapit6st nyert, hogy a k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia
szerinti kiz6r6 ok hat6lya atatt 5ll, tekintettel arra, hogy a joger6s 6s v6grehajthat6 hatSroza-
tok meghozatala 6ta h6rom 6v m6g nem telt et, igy a k6relem az affa logosultt6t sz6rmazik.

Hat6s6g ezt k6vet6en azt vizsg5lta, hogya k6relem megfetel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekez-
d6s6ben foglattaknak.

A Kbt. 188. 5 (1) bekezd6se utols6 fordulata atapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egyOtt kett benytjtani a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

A Kbt. 188. S {2) bekezd6se alapjSn akizdr6 ok hatdtya at6 tartoz6 gazdasdgi szerepl6 a meg-
bizhat6sSg5nak bizonyftdsa 6rdek6ben k6teles igazolni, hogy

a) a b0ncsetekm6nnyel, k6tetess6gszeg6sse[ vagy egy6b logs6rt6ssel okozott kSrt - a
k6rosutt Sltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hatdr-
id6vet k6telezetts6get v6ttatt;

b) az itlet6kes hat6s6gokkalaktivan egy0ttm0kodve 6tfog6an tiszt6zta azigy t6ny6tt6-
s5t 6s korutm6nyeit; 6s

c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tovdbbi
bUncsetekm6ny, kotetess6gszeg6s, illetve egy6b iogs6rt6s mege[6z6s6re.

K6retmez6 a k6retm6ben nem igazotta a Kbt. 188. S (2) Oekezd6s c) pontj5t , ez6rt k6relmez6t
a Hat6s5g a Kbt. 188. S (4J bekezd6se alaplSn 2016. irltius 19-6n hi5nyp6tt5sra hivta felot
munkanapos hat5rid6vet, K6retmez6 a hi5nyp6tt6sifethiv5st 2016. iritius 25-6n vette kbzhez,
6s annak 2016. i0tius 29-6n, hat5rid6ben eleget tett.

A Hat6s6g a hi6nyp6tl6ssal kieg6sziten k6relem atapj6n 6rdemben elbir5lta, hogy a k6-

relmez6 6ttat megtett int6zked6sek megfetet6ek-e megbizhat6s5ga igazolSs5hoz.

Kdretmez6 a Kbt. 188. S 12l bekezdds ol pontjo vonotkozdsdban az al.Sbbiak szerinti nyilatko-
zatot tette.

A k6relmez6 el6adta, hogy a munkav6delmi szabSlyok megs6rt6se kovetkezt6ben senkinek

nem keletkezett k6ra, ityen ig6ny nem merult fel6s a hat6s5gi dokument5ci6ban sincs erre
uta16s.

Kdretmez| nyitotkozotdvol ellentdtes informdci6, illetve dokumentum nem iutott o Hat6sdg tu-

domdsdro oz Agy vizsgdlato sordn, erre tekintettel o Hot6sdg elfogadto kdrelmezf fenti nyilot-
kozotdt o Kbt. 188. I (2) bekezdds o) pontidban fogloltok igozoldsdro.

Kdretmez6 a Kbt. 188. I l2l bekezdds bl pontjdvat kapcsolotbon et6adott, azigy t6ny6lt5s5nak

6s kdr0tm6nyeinek tiszt6zSs5ra tett int6zked6sei az at5bbiak szerint alkalmasak k6relmez6

megbizhat6s5g6nak meg5llapit6s5hoz.

A k6retmez6 - a sajSt et6adSsa szerint - az ittet6kes hat6sdggalaktivan egytlttm0kodve, 5t-
fog6an tiszt5zta az igy t6ny6tt5s6t 6s k6rtltm6nyeit, a k6retmez6 5ttat csatolt hat5rozatban

I igazgat6 ezt a korulm6nyt birs5gcsokkent6 t6nyez6k6nt is f igyetembe vette:

,-a munkSttat6 t6nyfelt516, segit6 magatartdst tan0sitott, a vesz6lyeztet6s megva[6sul5s5-
ban a munkav5lta16 szab6tyszeg6 magatart6sa is szerepet jStszott, valamint hogy a munkS[-

tat6 a hat5tyos munkav6detmi et6irdsokndl szigor0bb int6zked6seket vat6sit me9...".

A fentiekre tekintettet o Hotdsdg dttdspontja szerint megdllopithat6, hogy kdrelmez1 oz illeti-
kes hot6sdgokkol oktivon egylttm1kodve 6tfog6on tisztdzto oz Agy tdnydlldsdt 6s kor0lm6-

nyeit.
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Kdrelmez1 a Kbt. 188. Q [2] bekezddsdnek cl pontjdvol kopcsolatbon el6adott, technikai, szer-
vezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az at6bbiak szerint alkalmasak k6relmez6 megbizhat6s6-
gdnak meg6ttapit5sd hoz.

A k6retmez6 a kovetkez6 int6zked6seket sorotta fel, melyek el6ad6sa szerint alkalmasak a
tov6bbi jogs6rt6s megel6z6s6re:

- utasitSs a bont6siterv megismertet6s6re a munkdt v6gz6kket, dokument6lt rendkivuli ok-
tat6s keret6ben (mindeddig munka nem v6gezh.t6) (I sz6m0 terv)

- utasit5s a menekul6si kozteked6si 0tvonatakr6l a tormel6k bont6si munka megkezd6se
et6tti teljes m6rt6k0 elt5votitds6ra, az akadilytalan 16r6s biztosftSsSra

- utasitds a lees6s etteni v6detem megval6sut6sa 6rdek6ben: a m0szaki ir5nyit6 szem6lyes
irSnyit6sdval a kollektiv v6delem megval6sitSs6t biztositani kett els6sorban et6irt m6ret0
6s kivitel0 v6d6korl5t vagy azzal,egyen6rt6k0 m(iszaki megotd5ssal; eseti jelleggel egy6ni
v6d6eszkoz (ment66v vagy zuhan6s g5tt6) haszndtata is megengedett, a rogzit6si ponto-
kat a m0szaki i15nyit6 szem6lyesen kotetes kijelotni

- utasit6s: legatdbb havi rendszeress6gget munkav6delmi oktat6st kelltartani, besz6mot-
tat6ssa[, a beszdmoltat6s et6gtetens6ge eset6n a munkavdllat6t a bontSshoz beosztani
titos.

Tov6bb5 a Hat6s6g 5lta12016. j0lius 29-6n kbzhezvert, a Hat6s5g fethiv6sSra tett nyilatkoza-
t6ban a k6relmez6 el6adta, hogy a Munkav6delmi Fel0gyet6s69 hat6rozat6t kovet6en 2014.
09. 01-i hat5ltyat bevezetett tjgyvezet6i utasit6sokkal a kordbban alkalmazott szabdtyokn6t
szigorObb szabSlyozds t6pett 6letbe a k6relmez6n6[ a munkav6detmi oktatdsok 6s a f6m6r-
noki elten6rz6sek te16n.

A Lyuk6b5nya tizemter6n az lzemi f urd6 6p0tet bont6sa sordn 2014. szeptember 1-l6t kove-
t6en a k6relmez6n6l munkav6delmi oktat5st kiz516tag munkav6delmi szaktev6kenys6gre 1o-
gosult szem6ly v6gezhet, A munkav6delmi oktat5st minden h6nap 2. h6tf6j6n kett megtar-
tani.

A k6relmez6 tov6bb6 el6adta, hogy szint6n a fenti d5tumot kovet6en, a munkav6gz6s 6ttat5-
nos kor0lm6nyeit, a bets6 szab5tyzatokban et6irtak betartdsdt, tovSbbS a mUszaki leir6sok-
ban foglaltak heti hdrom alkatommat f6m6rnoknek sz0ks6ges etten6riznie, amely etten6rz6-
sek az Epit6si nap16ban ker0lnek 169zit6sre.

A Munkav6delmi Feltjgyet6s6g etten6rz6s6nek tapasztalatait figyetembe v6ve rendkivtjli tjgy-
vezet6i utasit6s szuletett 6s rendkivrili batesetv6delmi oktat6s kerrltt megtart6sra.

A Hat1sdg o fentiek alopjdn megdltapitotta, hogy Kdretmezdnek o Kbt. 188. g (2) bekezdis c)
pontio szerinti intdzkeddsei megfelelflek a megbizhotlsdg igozoldsdhoz. A Hot6sdg e korben
figyelembe vette ozt is, hogy kdrelmezd mdr o hotdrozotok meghozototdt meget6z6en etkezdte
o szh ksd ge s i ntdz ked 6se k megt ite tdt.

0sszegezve a fentieker, megSttapithar6, hogy k6rermez6nek a Kbt. 1gg. s (2) bekezd6s
a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt. 63. S (t) U"t etd6s a) ponria szerinri kiz5r6 ok
fenn6il6sa ellen6re kelt6k6ppen igazotj6k a megbizhat6s5g6t.

Budapest, 2016. augusztus 2.
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