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A Kozbeszerz6si Hat6sdg (a tov5bbiakban: Hat6s5g) a kdzbeszerz6sekr6t sz6l6 2015.6vi
CXL|ll. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (4) befezO6se atapj6n meghozta azalilbbi

HATAROZATOT:

a DHJ Epit6 Epit6ipari 6s Szolg5trat6 Kfr. (3526 Miskotc, Mechatronikai park 14., a tov5b-
biakban: K6relmez6) 6ttal a Kbt. 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott in-
t6zked6sek megfelel6ek megbizhat6s6g5nak igazotSs5ra, erre rekinrettel K6retmez6
k6relm6nek a Hat6s69 hetyr ad.

Az rlgyben etjdrdsi kolts6g nem merrilt fet.

INDOKOLAS

K6relmez6 a Hat6s5ghoz2017.m5jus 17-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt5z6si k6retmet
terjesztett el6 megbizhat6s5gdnak i gazo16sdra.

K6relmez6 el6adta, hogy ism6telten el6terjesztett 6ntisztSz6si k6relme tekintet6ben nem
dtlnak fent a Kbt. 188. S (4) bekezo6s6ben kozvetetten meghat5rozott, ism6tett benyrljt6s
korlStai. A Kbt. hivatkozott rendelkez6sei 6rtelm6ben meg6tlapithat6, hogy,ha a k6reimet a
Hat6sdg - vagy bir6s5gi fetUlvizsgdtata eset6n a bir6s6g - hatdrozatilban etutasitja, az adott
kizttr6 ok alatt 5tt6 gazdasSgi szerept6 akkor ny0jthat be ism6tetten k6retmetaz'(t) bekez-
d6s szerint az azonos okb6l fenn6lt6 kizdr6 okkat kapcsotatban, ha megbizhat6s6gdt az
et6z6 k6relm6nek etutasitds5t kovet6 int6zked6sset kivdnla bizonyitani'.

K6relmez6 el6adta, hogy egyr6sz16l meg5ttapithat6, hogy id6kozben megvdlt ozott azir6ny-
ad6iogi k6rnyezet,2017.ianudrr 1. napja hatSllyala Kbt.63. S (1)bekezd6la) pontfaszerinti
kizdr6 o k ra von at ko z6 iogszabirtyi re n d e t kez6s m 6d os u tt :

Az aj5ntatk6r6 az eli6r{st megindit6 felhiv6sban el6irhatja, hogy az elj5r6sban nem lehet
aj5nlattev6, r6szv6telre jelentkez6, alv5tlalkoz6, ittetve nem vehet r6szt atkalmassdg igazo-
lSsdban olyan gazdas6gi szerep16, aki
o)1 a73. S (4) bekezd6s6ben emtftett k6rnyezetv6detmi, szociStis 6s munkajogi kovetelm6-
nyeket sUlyosan megszegte, 6s ezt h5rom 6vn61 nem r6gebben meghozott, joger6s bir6s6-
gi, kozigazgat5si vagy annak feltjlvizsgdtata eset6n bir6s6gi hatSrozat megdltapftotta.

K6relmez6 szerint me96ttapithat6 tov6bbd, hogy et6z6 (ets6) k6relmtjk etutasit6sdt kovet6_
en vette klzhez a Borsod-Abarij-Zempt6n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci Jjrdsi Hivatal -
FoglalkoztatSsi, Munkaugyi 6s Munkav6delmi F6osztdtya (a tov6bbiakban: Munkav6detmi
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retm6hez K6relmez6) a hi5nyp6tt6ssal kieg6szitett k6retem atapiSn azal6bbi t6nyegi megSt-

lapitdsokat tette:

,K6relmez6 a k6retm6ben nem igazotta megfetel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) ponti5t,

ez6rt a K6retmez6t a Hat6s5g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se atapi5n 2016. december 5-6n keit

v6gz6s6ben hi5nyp6tt5sra hivta fet. A K6retmez6 20t6. december 14-6n hi6nyp6tl5st ny0l-

tott be, melyet a Hat6s5g 2016. december 15-6n vett k6zhez, azonban a K6retmez6 tovSbb-

ra sem tudta megfelet6en igazolnia Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) ponti5t'..

K6relmez6 nyitatkozat6val eltent6tes inform6ci6, iltetve dokumentum nem iutott a Hat6s5g

tudom5s6ra'az igy vizsg6tata sor5n, erre tekintettet a Hat6s6g etfogadta K6relmez6 fenti

nyitatkozat6t a Kbt. 188. S (2) neXezO6s a) ponti6ban fogtattak igazot5s5ra...

A Hat6sSg a fentiek alapl5n meg6ttapitotta, hogy K6relmez6nek a Kbt. 188. S (2) bekezd6s c)

pontia szerinti int6zked6sei megfetel6ek a megbizhat6s6g igazo[5s5hoz.'

Fentiekre tekintettel a Hat6sSg meg6ttapitotta, hogy K6relmez6 az illtala hivatkozott eti6-

r6ssat 6sszefugg6sben nem iglzotiotyan kortitm6nyeket, amelyek a Kbt' 188' S-a (2) be-

kezd6s6nek b) pLnti6vat osszelugg6sben megkovetett int6zked6sek megt6tet6t at6t6masz-

tan6k.

K6retmez6 et6adta, hogy figyetemmel arra, hogy megbizhat6s5ga tekintet6ben a Hat6s5g a

Kbt. 1BB. S (2) bekezd6l.ier c) pontia szerinii kovetetm6nyek igazol6s5t meg5tlapithat6-

nak tartotta, kor5bbi k6retm0kben fogtaltakra csak visszahivatkozni kiv5n 6s k6rte azokat,

valamint a Hat6s6g vonatkoz6 OOnt6i6t leten etjSr5sban is figyetembe venni, ir5nyad6nak

tekinteni.

K6relmez6 a Hat6s6ghoz 20l6.november t7-6n a Kbt. 188. S-a szerinti 6ntiszt6z6si

k6retmet teriesztett et6 megbizhat6s6g5nak igazol5sSra'

K6relmez6 fF sz6m0 k6retm6ben et6adta, hogy a 2014. okt6ber 14-6n, Tak-

tahark6ny t<uttemtet I atatt t6v6 6pit6si munkateruleten 15:25 6r5t6l 16:25 6r5ig a

*:it-ll;:l,,'l}llF,,J5;;I?n',l';:ni:,'Ji'?,:1i::T j?:J:lll:i:,:'ry
munkav6detmi f etiigyet6 munkav6delm i etten6rz6st tartott'

k6si munkakorben lalkoztatta

F6osztSty) tSj6koztat6s5t a munkav6detmi hat6s5ggal val6 egyuttmUkod6s hat5rozatban

fogtatt meg5ttapit5saivaI kapcsotatban.

K6retmez6 el6adta, hogy 2016. november 15. napj5n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztSz5si

k6relmet teriesztett et6 megbizhat6sdg meg5ttapitSsa i16nt (met16ktetk6nt csatolta K6ret-

mez6), melyre vonatkoz6 hi5nyp6tt6s6t 2016. december 15. napi5n nyriltotta be a K6retme-

z6 a Hat6sSg r6sz6re (metl6ktetk6nt csatolta a K6retmez6).

A Hat6s5g iktat6sz6m0 hatSrozat6ban (metyet met16ktetk6nt csatott k6-

K6relmez6, mint munk5ttato
MunkavSlla-

,amunkav6detmietten6rz6sid6ponti5banTakta-
frarf<6ny kgtter0tet I atatt t6v6 6pit6si munkater0leten tart6zkodott, tart6zkod5si

hety6n a munka5roX tUqqoteges fala a f6tdbeomt5st6t, fdtdvisszaperg6st6t nem volt meg-

v6dve. A Munkav6detmi-ft-atOJag r6sz6r6t eti5r6 fettigyet6 meg6ttapitotta azt is' hogy alv5t-

tatkoz6i munkav6gz6s k6r6ben kerutt sor a KPE-110-es m6ret0 szennyvizvezet6k fektet6si

munkdira. A Munkav6detmi Hat6s5g azellen6rz6,s sor6n kozvetlen 6s s0tyos vesz6lyeztet6st

tapasztatt I munkav6ttat6t 6rint6en, ez6rt munkav6detmi eti5r5st inditott, mely-

nek eredm6nyek6nt munkav6detmi oirs5gol ttunot, ki 

-' 

iktat6-
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sz6m0 l. fokO hatSrozatSban (a tov5bbiakban: HatSrozat). A Hat6rozatban a Munkav6detmi
Hat6sdg 50.000,- Ft, azaz otvenezer forint munkav6detmi birs6g16t rendelkezett.

A K6retmez6 el6adta, hogy a birs5g megfizet6s6t20t4. december 2. napjiln Stutal5ssattet-
iesitette.

K6relmez6 5ltdspontia szerint a Munkav6detmi Hat6s5g hat6rozal6ban fogtattak 6s a krsza-
bott munkav6detmi birsSg atapj5n felmerul, hogy a kozigazgatlrsi hat6rozat joger6re emel-
ked6s6nek id6pontl6t6l a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontjdban meghatdrozott kiz6r6 ok ha-
t6tya atd kerult. Ennek ok6n a joger6re emetked6st6t szSmitott h5rom 6vben azokban a
kiSzbeszerzlsietj5r5sokban, amelyekben a Kbt. 63. s (1) bekezd6s a) pontia el6ir5sra kerul,
nem [ehet aj6nlattev6, r6szv6telre jelentkez6, alv6ltalkoz6 6s nem vehet 16szt atkatmassdg
igazoldsSban. Ezen jogi hetyzete tovdbbd a Kbt. 65. S (11) bekezd6s6nek rendelkez6sei ko-
16ben is f igyetembe veend6.

K6relmez6 a jov6ben tobb kozbeszerzlsi elj6riisban r6szt kivSn venniak6r alSnlattev6i (je-
lentkez6i), atv6ltalkoz6i, alkalmass6g igazot5s5ban r6szt vev6 szervezeti pozfci6ban, ,,iltetve
elviekben fetmerulhet, hogy ak6r jogel6d tSrsas5gk6nt'.

K6relmez6 sz0ks6gesnek tartotta kiemetni, hogy a K6retmez6 bels6 szabdlyzatainak is ala-
put v6tet6velfokozott kor0ttekint6sset 16rt et 6s j5r elaz6ta is alkalmazottai tdj6koztatdsa
kapcsdn.

Tovdbb5 a K6relmez6 el6adta, hogy a munkav6detmi oktatSs a t5rgyi munka megkezd6se
elott megtart6sra ker0t, a munkav6ttal6k biztons6gos, vesz6lymentes munkav6gz6sset
kapcsolatos kioktat5sa megtort6nik, amit a munkav5tta16k igazoltan tudom5sulvesznek.

Emellett a K6relmez6 et6ad6sa szerint a munkav6delmi elten6rz6s sor5n meg6ttapitott koz-
vetlen 6s sUlyos vesz6lyeztet6s kiv5tt6 okainak fettdr5sa megtort6nt. K6relmez6 az eset
bekovetkez6se 6ta az 6pit6svezet6n 6s a munkav6detmi megbfzotton keresztUt is kiemett
figyetmet fordit az 6pit6si tev6kenys6g munkav6delmi hat6rozattal is 6rintett kor0tm6nyei-
re.

Kdrelmez6 o kovetkez1kket kivdnto igozolni megbizhot6sdgdt:

A Kdrelmez1 az aldbbiokban kivdnto bemutotni, hogy moraddktolanuttetjesiti o megbizhot6-
sdg megdllopt'tdsdhoz sz0ksdges torvdnyi kovetelm6nyeket, tekintettel orro, hogy:

o) o Kormdnyhivatat dttol megdttopitott hidnyossdgok sem szemdtyi sem onyagi kdrt
nem okoztdk

b) o Kdrelmez6 munkovdltol1i mindvdgig j1hiszemAen, teljes korAen segitettik o Kor-
m o nyh ivato I e lid rd sdt, h ozzdjd ru tto k oz esetek ko rA hd nyei n ek fe Ud rd id hozc) o Hatdrozot meghozototdt kovetden o Kdrelmez| szdmis olyon - szemdtyi, szerueze-
ti, technikai - intdzkeddst tett, omelyek a fentiekhez hasont6 szobdtysdrtdsek meg-
okaddlyozdsdt cdlozzdk, ds ometyek olkotmosak is orro, nogy meggitoqdk o jov1ben
oz 6rintett munkovddetmi 6s munkobiztonsdgi rendelkezdsek megiZ,tes-et.

K6relmez6 a k6relm6ben el6adottak ataplSn a Hat6s5got a megbizhat6sdga megdttapitdsd-
ra k6rte.

Kerelmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit5sdra az atdb atokat csatolta k6relm6hez:

-

2. a birsSg megfizet6s6nek igazol6sa (dtutaldsi megb'zds, bankszdmla-kivonat),
3. Munkav6detmi SzabSlyzat tartalomjegyz6ke,
4. Biztonsdgi 6s eg6szs6gv6detmi terv - foldmunkdkra vonatkoz6 r6sz.5. oktatdsianyagtematik6ja,
6. 2016. 6vi k6pz6si terv,
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7. 0HSAS min6s6gir5nyit5si tan0sitvSny, valamint lS0 9001 6s lS0 14001 tan0sitvSny,

B. a munkav6detmi szolg5ttat6 nyilatkozata,
9. K6retmez6c69kivonata,
10. k6pvise16 szem6ly at5ir6si cimp6td5nya,
11. megbizhat6s6g meg5ltapit5sa ir5nt beny0jtott ets6 sz5m0 k6relem 6s annak me[-

16kletei,
a Hat6sSg sz5mon meghozott hi5nyp6tt6 v6gz6se,

K6retmez6 2016. december 15. napi5n benv0itott hi5nyp6tt5sa,

-

zott t6i6koztat6sa,

I I i!ilttl:tfi : itilJ;:lillll?l3ill
A Hat6s6g et6szor azt vizsg6tta, hogy a k6retem az arra iogosuttt6l sz5rmazik-e.

A Kbt. 188. S (1) Oet<ezO6s ets6 fordulata szerint b5rmety gazdas5gi szerepl6, akivel szem-

ben a 62. S (f) bekezd6s b) 6sf) ponti6ban emtftett Rizlr6 ok kiv6tet6vetb6rmetyegy6b ki-

zdr6 ok fenndtt, k6relmet nyfithat be a Hat6s6ghoz annak megSltapit6sa 6rdek6ben, hogy

az illtala hozott int6zked6sek a kizitr6 ok f enn5ttSsa etlen6re kel16k6ppen igazotiSk megbiz-

hat6s5g5t.

A Hat5rozat szerint a munkav6detemr6tsz6t6 1993. 6vi XClll. torv6ny (a tov6bbiakban: Mvt.)

g4. S (1) bekezd6s b) ponti5ban biztositott iog5n5t fogva, a Borsod-Aba0i-Zempt6n Megyei

Korm5nvhivatat Munkav6deimi 6s Munkaugyi Szakigazgatdsi Szerv Munkav6detmi Fetugye16-

s6ge r6sz6r6t eliSr6I munkav6delmi fet0gyet6 2014. okt6ber I4-6n 15:25 6r5t6t

16:25 6rdig a K6retmez6 Taktahark5ny, kutterutet 

- 

alatt t6v6 6pit6si munkater0[e-

t6n munkav6delmi elten6rz6st tartott, metynek eredm6nyek6ppen munkav6delmi etlSrdst

inditott. Az e1en6rz6s so15n fettdrt kozvetlen 6s s0tyos vesz6lyeztet6s miatt Munkav6delmi

Hat6s6g a K6relmez6t, mtnt munk5ttat6t 50.000 Fl, azaz otvenezer forint munkav6delmi

birs5ggat s0itotta.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontja szerint az alSntatk6r6 az etl5r6st megindit6 fethiv6sban

et6irhatia, hogy az etl5r5sban nem lehet ajSntattev6, r6szv6tetre ietentkez6, atv6tlatkoz6,

iltetve nem vehet r6sit atkatmass5g igazot6s5ban olyan gazdas5gi szerept6, at<i a 73' S [4)

bekezd6s6ben emlitett kornyezetv6Oelmi, szociSlis 6s munkalogi kovetelm6nyeket s0tyo-

san megszegte,6s ezt h5rom 6vn6t nem r6gebben meghozott, loger6s bir6s5gi, klzigazga-

t5si vagy annat< f el0tvizsgStata eset6n bir6s5gi hat5rozat meg6tlapitotta.

A fentiek alapjSn megSttapitSst nyert, hogy a K6retmez6 a Kbt. 63. S (1) nerezo6s a) pontia

szerinti kiz6r6 ok hat6tya atatt 6tt.

A Kbt. 1gB. S (a) bekezd6se szerinr, ha a k6retmet a Hat6s5g - vagy bfr6s6gi fettitvizsg5tata

eset6n a bir6s6g - hatSrozat6ban elutasitla, az adott kizitr6 ok alatt 5tt6 gazdas5gi szerepl6

akkor ny6jthat be ism6telten k6relmet az (1) bekezd6s szerint az azonos okb6lfennStt6 ki-

zdr6 okkat kapcsolatban, ha megbizhat6s6g6t az el6z6 k6relm6nek etutasit6s5t kovet6 in-

t6zked6sset kivSnia bizonYltani.

K6retmez6 a - Hat6s5g 6tta12016. november t7-6nkbzhez vett - Kbt. 188. S-a szerinti 6n-

tiszt6z6si k6retmet teriesztett et6 megbizhat6sSg6nak igazotSs6ra.

A K6retmez6 a k6retm6ben nem igazolta megfetet6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) pontlSt,

ez6rta K6retmez6t a Hat6s6g a Xnt. tAg. S (+) bekezd6se atapi5n 2016. december 6-5n kett

v6gz6s6ben hi5nyp6tt6sra hivta fetot munkanapos hat5rid6vet. A K6relmez6 2016. decem-

ber 1b-6n tett nyitatkozalilban nem tett eteget marad6ktalanul a fethiv5sban irtaknak, igy

nem tudta megtetet6en igazolni bizonyit6kokkat, hogy a Kbt. 188. S (2) bekezd6s6ben fogtalt

fett6teteknek eteget tett.

12,
1?

14.

15.
16.
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A Hat6sdg 2016. december 20-5n kett, T-05220/04/20t6. szdmri harilrozar6vat a K6relmez6
k6relm6t elutasitotta.

A K6relmez6 a Hat6s5ghoz 2017 . mdjus t7-6n a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 0jabb on-
tiszt6z5si k6relmet terjesztett e16 megbizhat6sSg5nak igazotdsdra. 0laOO H6retm6ben a
K6retmez6 6lt6spontja szerint olyan, az e1626 k6retem elutasit6s5t kovet6en hozott int6zke-
d6seket mutatott be, amelyek bizonyitjdk megbizhat6s5g6t. K6retmez5 2017. janudr g. nap-
jdn Slt6sfogtalSst k6rt a Borsod-Aba6l-Zempt6n Megyei Kormdnyhivatalt6l, a Korm5nyhivatal
?017. febru6r 23-6n kett Sttdsfogtat5sdt K6relmez6 csatotta ism6tett k6relm6hez, tov6bb6

::'j ,'j,,Ji,'#:i:li:;?i;$ri 
meghausat5s5r6r

A fentiek alapj1n meg6ttapitSst nyert, hogy a k6relem a jogosuttt6t szdrmazik.

Hat6s6g ezr kover6en azt vizsg6tta, hogy a k6retem megfelet-e a Kbt. 188. s t1)-(2) be-
kezd6s6ben f ogtattaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata ataplSn a megtett int6zked6sekket kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6retemmel egy0tt kelt beny0ytani a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re.

A Kbt' 188. S (2) bekezd6se atapj5n a kiz6r6 ok hatSlya a15 tartoz6 gazdas5gi szerep16 a
meg b.izhat6s 6g6nak bizonyit6sa 6rde k6ben kote tes i gazoln i, hogy

a) a bfincsetekm6nnyet, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6sset okozott k6rt - a
k6rosutt 6ltat elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatdrozott hatdr-
id6vel kotelezetts6get vSttatt;

b) az itlet6kes hat6s5gokkat aktivan egyuttm0kodve 5tfog6an tiszt6zta az igy t6ny6t-
15s5t 6s k6rutm6nyeit; 6s

c) otyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tov5b-
bi bfi ncselekm6ny, koteless6gszeg6s, iletve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

A Hat6s5g a hi6nyp6tt6ssal kieg6szitett k6relem alapj6n 6rdemben etbir6lta, hogy a
K6relmez6 6ttat megtett int6zked6sek megfetet6ek-e megbizhat6sdga igazol6sdhoz.

Kdrelmez1 o Kbt. 188. S [Z) bekezdds o] pontjo vonotkozdsdbon az alilbbiakszerinti nyitatko_
zatot tette.

A K6retmez6 el6adta, hogy a kotelezetts6gszeg6sset osszef0gg6sben nem kerrjlt sor k5r-
okoz5sra. A Hat5rozatban fogtaltakkat osszef rigg6sben nem keitltt sor eg6szs6gs6relemre,
eg6szs6gkdrosoddsra, testi 6ps6g s6relm6re sem.

A kir6tt birs6g osszeg6t K6relmez6 megfizette, azt a K6relmez6Z0L4. december Z. napi6n
5tutat5ssattetjesitette. A k6retem melt6ktetek6nt csatolta a K6relmez6 ennek igazoldsdt.

K6relmezd nyilotkozotdvot ettentdtes informdci6, ittetve dokumentum nem jutott o Hatosdg
tudomdsdro oz 1gy vizsgdloto sordn, erre tekintettet o Hot6sdg elfogadto Kiretmez| fenti nyi-
lotkozotdt o Kbt. 1BB. S (Z) bekezdAs o) pontjdbon foglottok igozotdsdro.

Kdrelmezd a Kbt. 188. F 2l bekezdds bl pontjdvotkopcsototbon et6adott, az1gy t6nydttds6-
nak 6s kortjlm6nyeinek tisztdz6sdra tett int6zked6sei az alilbbiak szerint alkatmasak K6-
re I m ez6 m e g b iz hat6s 6g6nak m e g6 I ta p itdsd h oz.

K6retmez6 et6adta, hogy 2017. ianuSr L napj5n_e l'4unl<qy6detmi F6oszt6ly r6sz6re t6i6loz-
tat6s irdnti k6relmeket ny0jtott be egyr6szt . 

-. 

szdmt munt<ave-
detmibirs5gotksizab61.fok6hat5rozatbanszerep@tkoz5s5ban,m5s-
r6szt a hat6sSggat vat6 egyrjttm0k6d6s k6rd6s6t ittet6en.
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A Munkav6detmi F6oszt6ty a birs5gcsokkent6 t6nyez6kket osszef0gg6sben az eti6r5s at5

vont egyuttm0kod6se tekintet6ben a jeten k6relemhez melt6kletk6nt csatolt tSl6koztatSst
nyrijtotta, metynek 16nyegi meg6ttapit6sait a K6retmez6 kiemelten ismertette.

A munkav6detmi birs5g m6rt6k6re 6s kiszabds5ra vonatkoz6 r6szletes szab5lyokr6l sz6t6

2731201I. (X1.20.) Korm. rendetet (a tov6bbiakban: Kr.) 7. S {2) bekezd6se atapjdn az 5. S-

ban szerept6 munkav6delmi birsSg m6rt6k6t a hat6sSg m6rlegel6si logkdrben tegfetiebb

20%-kal csokkentheti ha

a) a munk5ttat6 t6nyfeltSrSst segit6 magatart5st tan0sitott;
b) a vesz6lyeztet6s megvat6sut6s6ban a munkav5llat6 szab5tyszeg6 magatart5sa is

kozrejdtszott vagy
c) a munkSltat6 a hat5tyos munkav6delmi et6irSsokn5t szigor0bb meget6z6 int6zke-

d6seket val6sit meg.

A Munkav6detmi F6osztdty t6j6koztat5sa szerint a birs5g m6rt6k6nek csdkkent6se a mun-

kav6detmi hat6sdg m6rtegel6si jogk6r6be tartozik. Az csak egy tehet6s6g a hat6sdg r6sz6-

re, amely tehet6sEggel a munkav6detmi hat6sAg az azt megatapoz6 fett6tetek fenn5tl5sa

eset6n sem koteles 6tni, vagyis egy tehet6s6g, mety az lgy osszes korulm6ny6nek figye-

tembev6tet6vel keruI meg6ttapitSsra.

A Munkav6detem16[ sz6t6 1993.6viXClll. tdrv6ny 6. S-a et6iria a munkSltatonak, a munka-

v6ttat6nak, valamint az 6llami szerveknek a logok gyakorl5sa 6s kotetezetts6gek tetiesit6se

so15n vat6 egyrjttmUk6d6se k6tetezetts6g6t. Az egy0ttm0kod6si kotelezetts6g megszeg6se

szankci6t uon rrg. ut5n. Meg5tlapithat6 ugyanakkor, hogy a munkav6detmi hat6s5g birsd-

got kiszab6 hat5rozatban azLgy0ttm(rkod6si kotetezetts6g munk5ttat6 6ttati megs6rt6s6t

nem 6ttapitotta meg.

A munkav6detmi hat6s6g tSl6koztat6sa kifejezetten kit6r arra, hogy az egyuttm0kod6si ko-

tetezetts6g megs6rt6se lz 6rintett hat6sSgi etj5r6sban nem kerrilt megSttapit5sra. Ez a t6ny

6nmag5ban igalotia, hogy a munkav6delmi hatdrozatban annak rogzit6se, miszerintaz ellS-

16 hat-6sdg m?rteget6si logko16ben me95ttapitott birsdgcsokkent6 t6nyez6t nem ta15[t, nem

utal arra, hogy egyOttm0t<-OO6 magatart6st azeli6r6s at5 vont ne tanositott volna. llyen ko-

vetkeztet6s a munkav6detmi hat6rozat tartatm6b6l nem vonhat6 le. Az nem lenne ossz-

hangban sem az irdnyad6 logszab5lyi rendetkez6sekket, sem pedig a munkav6delmi hat6-

sSgi t6j6koztat5ssal is igazolt loggyakortattat.

A munkav6detmi hat6s5g t5i6koztat6tSban foglattak meger6sitik azt a k6retmez6i 6tt5spon-

tot, miszerint az, hogy iXr.Z. S (2) bekezd6s a) pontia szerinti, m6rlegel6si logkorben fi-

gyelembe vehet6 birlSgcsdkkent6 t6nyez6t a munkav6detmi hat6s6g nem t5rt fet, onmag5-

6.n nrr jetenti egyOei azt is, hogy egy0ttmUkod6, t6nyfett516 magatartSst az eli6r.5s al6t

vont ne tan0sitott volna, a munkaGOJtmi hat6s5ggal aktivan egytittmUkodve Stfog6an ne

tiszt6zta volna az rjgy t6nydtt5s6t 6s korulm6nyeit. Az egyOttm0k6d6si kotelezetts6g meg-

szeg6se hi5nydban az eliAr6 munkav6detmi hat6sdg nem koteles kifelezetten hatSrozatba

tog[tni .t .gy.;ttr0kod6s t6ny6t 6s annak k6rUtm6nyeit, ahogy az az eli6r1s at6 vont egy6b

ka-pcsot6do JogszabStyban et3irt kotelezetts696nek tetiesit6s6t, iogk6vet6 magatart5sdt

sem rogziti.

A fentieken tlt a K6relmez6 kiemette, hogy a Kr. 5. S-a azal6bbiakat tartalmazza:

A munkav6detmi birsSg m6rt6ke a 4.S-ban meghat6rozott alaposszeg 6s a 6. S-ban atkat-

mazand6 szorz6k atapl5n, a 7. S szerinti emet6si 6s csokkent6si tehet6s6g f igyelembev6te-

t6vet kerut kisz5m(t5sra , azzal, hogy a birs5g m6rt6ke nem lehet kevesebb a munkav6detmi

birs5g az Mvt.-ben meghat5rozott tegkisebb vagy tobb az Mvt.-ben meghatSrozott legna-

gyobb 6sszeg6n6t.

K6retmez6 et6adta, hogy tekintettet arra, hogy eset6ben 50.000,- Fl, azaz a tegkisebb 6sz-

szeg6 bfrsSg ker6tt kiJzab5sra, annak 6sszeg6t a munkav6delmi hat6s6g m5r semmilyen
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K6retmez6 dttot oz ism4e!!g! pgryhjtott kdretm'hez mett'ktetkant csotott 

-

I i*tot6szdma-J meghottgotdsdr6t kdsztitt jegyz6konyv@toonl
jegyz1konyv) szerint 

-;tismbrte, 

hogy o munkodrok iem vott dacotua. Tovdbbd o

konjlm6nyre tekintettel nem is lett volna jogosutt csokkenteni, birs6gcs6kkent6 t6nyez6t
logszerOen nem is tudott volna figyelembe venni.

K6retmez6 k6rte, hogy a hat5rozathozatal sordn a Hat6s6g vegye figyetembe a vonatkoz6
iogs6rt6s saj5tos korutm6nyeit. Ennek kor6ben kutdnosen azt, hogy K6retmez6 tel,es k6r0
6s nem csak hogy a kor0lm6nyek 5ttat lehet6v6 tett, de a munkav6detmi hat6s5g 5ttat is a
t6nyfettdr6shoz etfogadott m6rt6kU egy0ttm0kod6st tan6sitott. Ezen m6rt6kU egyuttm0k6-
d6sen t0t, az egyrjttm0kod6s egy6b m6dj6ra nem volt tehet6s6g. K6retmez6 6rtetemsze16-
en nem szankcion6lhat6 otyan egyOttm0kod6si kotetezetts6g elmulasztSs56rt, melyre nem
volt tehet6s6ge, metyet az adott korutm6nyek nem tettek sem lehet6v6, sem szrjks6gess6
6s amit
azeli6r6 munkav6delmi hat6s5g sem tartott indokoltnak.

A Munkovddelmi F6osztdly tdjdkoztotdsa olopjdn megdllopithot6, hogy o Kormdnyhivotal nem
tekinti oz egyAttmlkod6 mogotortds hidnydnok ozt o tdnyt, hogy birsdgcsokkentd tdnyezfit
nem ollopitott meg hatdrozotdban, vogyis az egy1ftm1kddds tdnydt o Hotdrozot ezen megdl-
lopitdso nem cdfoljo.

iegyz1konyv szerint o fdm dAckeret Toktoszaddn morodt. f tovdbbd ozt is elismene,
hogy amikor a fdnykdp kdszhlt a munkovdttot6n nem vott fejvdd6 sisak, mivet az o gdpkocsibon
maradt. A iegyzdkonyvben fogloltok alopjdn megdllapithot6, hogy a tonl efismerte a jogsdrtds
megtortdntdt 6s feltdrto o jogsdrtds tdnydlldsdt 6s k1rhtmdnyeit.

Fentiekre tekintettel o Hot1sdg megdllopitotta, hogy Kdretmez1 oz dttolo hivotkozott etjdrds-
sol osszefjggdsben megfelelfien igozolt olyon kor1tmdnyeket, omelyek o Kbt. 188. g-o (Z) Oe-
kezd6s6nek bJ pontjdvol osszeftigg'sben megkovetelt int6zked6sek megt6tel6t oldt1moszt_
jdk.

Kdrelmezd a Kbt. 188. E l2l bekezddsdnek cl pontjdvot kopcsolotbon el6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6lyi int6zked6sei az atdbbiak szerint atkalmasak K6retmez6 megbizhat6-
s5gdnak meg6tlapftdsdhoz.

A K6relmez6 et6adta, hogy a Munkav6delmi Hat6s6g etjdrdsdnak meginditds5t kovet6en
rendszerszintfi ellen6rz6st tartott szervezete, m0kod6se kor6ben, kiemelt figyelemmet ar-
ra, hogy a iov6ben Munkav6delmi Hat6sdg 6ttalfett6rt vesz6lyeztet6s ne t6rt6nhessen meg.

K6relmez6 a biztonsdgos 6s eg6szs6get nem vesz6tyeztet6 munkav6gz6s biztosit6sa c6tjd-
bol r6szletes Munkav6delmi Szab5lyzattal rendelkezik (a tovdbbiakban: MVSZ), amety krjton
feiezetben foglatkozik a munkavSllat6k szdmdra biztositand6 munkav6detmi etl5r5sok, koz-
tuk az 6pit6s rendi6r6t 6s az id6szakos biztonsSgi fehjtvizsg6tatr6l. Ennek dtvizsg5tdsa
megtort6nt, melynek sor5n meg5ttapit6sra ker0tt, hogy annak rendelkez6sei r6szletelek, a
vonatkoz6 jogszabSlyi rendelkez6sekkel osszhangban 6lt6k.

Az MVSZ et6ir5sai a munkav5ttat6k szSm6ra ismertek, a rendszeres 6ves munkav6delmi ok-
tatdsok megtort6nnek. Minden munka megkezd6se et6tt az adott munkav6gz6si helyen az
adott munka vonatkoz6s6ban felmerti16 tehets6ges kock5zatokat magdban rejt6 hetyzetek
etkerrit6s6nek 6rdek6ben ktilon munkav6delmi oktat6sra kerril sor. Az oktat5sok sordn K6-
relmez6 fethfvja a figyelmet a k6rUltekint6, szakszer0 munkav6gz6sre, a munkav6delmi
szab6lyzatban foglattak betart6s5ra, kritonosen, de nem kizdr6tagosan a munKa szervez6-
s6re 6s a munkav6gz6si eliSrSsra, a sz0ks6ges munkav6delmi 6s egy6ni v6d6eszkozok
haszn5tatdra, valamint a [ees6s-bees6s elleni v6delem ku16n szab5tyairi vonatk oz6an.
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Tov5bb6 a K6relmez6 et6adta, hogy tekintettel arra, hogy az oktat6sok sor5n az MVSZ ismer-
tet6se megtort6nik, a munkavdtla16k kett6 m6don t6j6koztatva vannak a K6retmez6 6ttal a
m u n kav6 gz6s sorSn ta n 0sitand6, b iztons6 gos, e lvdrt m agatart5s16t.

Ezen t0lmen6en a K6relmez6 a kivitetez6si munk5kra biztons6gi 6s eg6szs6gv6delmi terv-
vel rendelkezik (a biztonsSgi 6s eg6szs6gv6delmi terv m6solat6t K6retmez6 k6retm6hez
csatotta), munkav6detmi megbizottja pedig munkater0letenk6nt k0t6n kock5zat6rt6ket6st
k6szit. Ezen tev6kenys6get munkav6detmi szolg5ttat6 v6gzi, akinek nyitatkozat6t a K6rel-

mez6 melt6kette k6relm6hez.

Tov5bb6 a K6relmez6 et6adta, hogy mindazon6ltal szuks6gesnek tartotta ir5nyad6 rendsze-

r6nek feileszt6s6t a jdv6beni hasont6 hetyzetek min6l sz6tesebb korU 6s komplexebb meg-

et6z6se 6rdek6ben. Erre tekintettel K6retmez6 megt6v6 rendszere meltett tovdbbi biztosi-
t6ki rendszert vezetett be. Ennek kor6ben ethat5rozta tdbbek k6zott integ16lt ir5nyit5si

rendszer kiatakit6s6t.

A K6retmez6 el6adta, hogy az irSnyit6si rendszerek az audit5l5st kovet6en 2015. 6vben be-

vezet6sre keruttek. Ennek r6sz6t k6pezi az lS0 9001 (MSZ EN lS0 9001:2009 / ls0

9001:200g) min6s6gir5nyit6si rendszer, az lS0 14001 (tqsz en ls 14001:2005/ ls0

14001:2004) XOrnyezetk'ozpont0 i15nyit5si rendszer 6s az lS0 28001 (MSZ EN lS0

28001:2008/ oHSAS 18001:2007) Munkahety eg6szs6gv6detem 6s biztonsdg ir5nyit6si

rendszer (a kapcsot6d6 dokumentumokat a K6retmez6 csatolta metl6ktetk6nt). Ut6bbi v5l-

tatatir6nyitSsi rendszer kiemelt c6lja is, hogy a munkav6detmi iogszab5lyoknak K6relmez6

m0k6d6se mindink6bb megfetetlen, az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6, biztons5gos munka-

v6gz6s fett6tetei teghat6konyabb m6don t6trej6jjenek, m0kodlenek 6s karban legyenek

tarlva. A K6retmez6 annak kiatakit5sa sor6n a f6 hangsOtyt a rendszer specif ik5ci6val ossz-

hangban a meget6z6sre helyezte, ennek f6 eszkoze a vesz6lyek azonosft5sa 6s a munkdval

kapcsotatos kock5zatok 6rt6ket6se 6s csdkkent6se. K6retmez6 szerint miut6n a min6s6g-

biztosit5si int6zked6sek bevezet6sre kerriltek, integr5tt ir5nyitSsi eti5r6sok kertjltek alkat-

mazdsra t6bbek kozott magas- 6s m6ly6pit6s, 0t- 6s csatorna6pit6s, hetyesbit6 6s meget6-

z6 tev6kenys6gek vonatkozSs5ban. Ennek 6rtetm6ben a munkavSllal6k az integr5tt i16nyit5-

si m6veteti utjsit6soknak megfetet6en l5rnak et kit0z6s, fotdmunk5k, igyazat k6szit6s 6s

szeg6ty6pit6s, csatorna6rok kiemel6se 6s visszatOlt6se sor5n is (K6relmez6 csatolta k6-

retm6hez 0HSAS min6s6gir5nyit6si, vatamint lS0 9001 6s lS0 14001 tan0sitv5ny m5solat6t).

Tov6bb5 a K6relmez6 kiemette, hogy ezen szervezeti rendszerben szem6tyi fetet6s kertltt

kilet6t6sre, aki kutonos f igyetemmei kis6ri a munkav6gz6s tev6kenys6g6t. A munkav5tta16k

szem6tyesen is megkereihetik munkav6detmi k6rd6seikket a munkav6detmi felet6st, akik

ezen munkav6detemmel kapcsolatos k6rd6seket term6szetesen ets6dteges priorit5sk6nt

kezetik 6s az igy fetmerot6 k6rd6sek, 6szrev6telek be6pit6sre kerolnek az oktat5si temati-

k6i6ba a K6retmez6nek.

Tov5bbS a K6relmez6 et6adta, hogy gyakori oktat5sokat tart, tobb alkalommal ellen6rzi a

munkav6gz6s korutm6nyeit, fotyamatosan vizsgdtja a munkav6gz6s biztons6gdt. Mindezen

6lit5sokai bets6 rendj6ben szab5tyozza. Ehhez kapcsot6d6an mett6kette a K6relmez6 a

ZbtO. evi k6pz6si terv6t. A munkahelyi eg6szs6gv6detem 6s biztonsdg ir5nyltdsi.rendszer

keret6ben az drves c6tok, kit0z6sek k6r6ben pedig term6szetesen kiemett hangs0tyt kap a

munka- 6s eg6szs6gbiztonsSgi hat6konys5g novel6se, batesetek, k6resem6nyek null szin-

ten tart6sa.

Tovdbb5 a K6relmez6 kiemelte. hogy mindezeken trjtmen6en a Hat6rozat meghozatata ota

kiemett figyelmet fordit arra, hogy tehet6s6g szerint otyan alvSttatkoz6kkat mtlik6dion

egyutt, mely srervezelek az 6ttatuk 6rv6nyesitett 6s fentiekben 16sztetezett garanci5lis el-

vJt<et 6rvenyesitik m0k6d6suk sordn. Et6nyben r6szesiti a K6retmez6 azon tdrsas6gokkat

vat6 egyuttm0kod6stlket, amety szervezekn6t a K6retmez66hez hason[6 i16nyit5si rendsze-

rek m0't<OOn ek, ezzel is mindink6bb biztositva a Munkav6detmi Hat5rozatban fogtatt kor0t-

m6nyek megism6tt6d6s6nek meget6z6s6t.
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Kdrelmezd o nyilatkozotdn tilmenilen nem csotolt ora vonotkoz6 dokumentumot, hogy a
Munkovddelmi hot6sdg eljdrdsdnak meginditdsdt kdvetden rendszerszint(i etten6rzdst tortott
szeruezete, mAkoddse kordben, tovdbbd nem igozolto, hogy szemdlyi feletds kerltt kijetotdsre,
ozonbon o Hot6sdg dlldspontja szerint o tovdbbi becsotott bizonyitdkokro tekintettet a Kdrel-
mez6 megfelelo Kbt. 1BB. g (2) bekezdds c) pontjdnok.

A Hot1sdg a fentiek olopjdn megdllopitotto, hogy Kdrelmez1nek a Kbt. 1BB. g (2) bekezdds c)
pontjo szerinti intdzkeddsei megfelel6ek o megbizhot6sdg igozotdsdhoz.

A Kbt- 64. 9 (1) bekezddse alopjdn o kizoro ok fenndltdso eseten von tehet1sdge oz ott felso-
rolt gozdasogi szerepldknek az ontisztdzdsro, ezdrt az ozt megetdz6en tett intdzkeddsek ony-
nyibon vizsgolhat6k, omennyiben o Kdrelmezd bizonyitoni tudjo, hogy o kordbbon megtett in-
tezkedesek o jovoben is kell6kdppen biztositoni kdpesek o tovdbbijogsdrtesek megetdds1t.

A Kbt. 63. g (1) bekezdds o) pontjdt 2017. janudr 1-jei hotdttyot o kozbeszerzdsekr1t sz6t6
2015- 6vi CXL|ll. toru4ny 6s oz ozzol 1sszefiggd egyes toruinyek m6dost'tdsdr6l sz6t6 2016.
6viCLX. torvdny 19.9-o m6dositotto, eszerint o Kbt. 63. S (1) bekezd6s a/ pontia hety6be az
at5bbi rendelkez6s I6p: Az oidntotkdr1 az etjdrdst megindit6 felhivdsbon elflirhotjo, hogy oz
eliardsbon nem lehet ojdnlottev6, rdszvdtetre jetentkez1, otvdttotkoz6, illetve nem vehet r6szt
oz olkolmossog igazoldsdbon olyan gazdosdgi szerepl1, aki)

"a) a 73. S (a) bekezd6s6ben emtitett k6rnyezetv6detmi, szoci5tis 6s munkayogi k6vetetm6-
nyeket sflyosan megszegte, 6s ezt h5rom 6vn6t nem r6gebben meghozott, joger6s bir6s6-
gi, klzigazgat6si vagy annak fetrjtvizs96tata eset6n bir6s6gi hatdrozat megdllapitotta;"

A Kbt. 188. 9 (3J bekezddse szerint o Hot1sdg o (2) bekezadsben emlitett int6zked6s 6rt6kel6-
sekor kdteles figyelembe venni o b(incselekidny, kotetessdgszegds vogy egy6b jogsdrtds sA-
lyossdgdt 6s soidtos korhtmdnyeit. A Hotdsdg figyetembe nine, mint ierdgegiiizempontot
a iogsdrtds 6ta eltelt iddt, tovdbbd ozt, hogy o hat1sdgnok nincs tudomdio Ajabb jojsdft1s
elkovetdsdrfil, tovdbbd o Hot6sdg figyetembe vette o Kbt. tAB. g (S) bekezd1se'otopidiaz ia6-
kdzben megvdltozott jogi kornyezetet.

0sszegezve a fentieket, meg6llapithat6, hogy K6retmez6nek a Kbt. 1gg. S (2) bekez-
d6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei t<ut. 6-3. S (1) bekezd6s a) pontla 

"iJntt Li.a-
16 ok fenn6llSsa ellen6re kell6k6ppen igazolidk a megbizh nu:+.

.., ,{
Budapest, 2017, m6ius 24.
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