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A Kozbeszerz6si Hat6sSg (a tov5bbiakban: Hat6sSg) a k6zbeszerz6sekr6t sz6t6 2015.6vi
CXL|ll. tdrv6ny (a tovdbbiaXban: Kbt.) 188. S (4) bekezO6se alapy5n meghozta azal6bbi

HATAROZATOT:

a Magyar Bau Holding Zfi.(ItL7 Budapest, G6bor D6nes u. 2. Infopark D 6prjtet, a tovdbbi-
akban: k6relmez6) (k6pviselet6ben: 0ppenheim Ugyv6di lroda, sz6khety: 1053 Budapest, K6-
rotyi u. 12.)6ltat a Kbt. 64. S-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozott int6zked6sek
megfelel6ek megbizhat6s5g5nak igazot6sSra, erre tekintetteI k6relmez6 k6relm6nek
a Hat6s5g helyt ad.

Az Ogyben etl5r6si k61ts6g nem mertilt fet.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s5ghoz20t6. szeptember 20-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztdzSsi k6ret-
met terjesztett e16 megbizhat6s6g5na k igazol6s6ra.

K6relmez6 el6adta, hogya Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kizitr6 ok hat6lya atatt
5tt az alSbbiak szerint

A k6retmez6 et6adta, hogy a Borsod-Aba0j-Zemp16n Megyei Kormdnyhivatal [a tov6bbiakban:
Korm5nyhivatat) 2016. febru5r 11-6n 6s 2016. mSrcius 31-6n munkav6detmi etlen6rz6st tar-
tott a k6retmez6 5ttal fotytatott egyik 6pitkez6s helyszin6n, a kazincbarcikai I
sportkdzpont ter0[et6n. A Kormdnyhivatal megdltapitotta, hogy az 6pitkez6s terulet6n fettel-
het6 egyes eszk6zok nem feleltek meg marad6ktalanul a vonatkoz6 munkav6delmi szab6-
tyoknak 6s fetfuggeszLette az adott eszkdz6k hasznSlat6t.

A 2016. febru5r 11-6n tartott elten6rz6s sor5n a Korm6nyhivatal az alSbbi hiSnyossdgokat
6sztelte: (i)a t<Ozm0csatorna 6pft6siter0let mellett a f6d6men tat6that6 115 mm-es sarok-
csiszo16 korongv6d6 burkolata hiSnyzott, valamint a csatlakoz6t szigetel6szalagaI javitott6k
meg, (ii) a kozm0csatorna 6pit6si ter0let mettett tat5that6 feh6rszin0 230 Vfeszutts6gU hosz-
szabbit6 vitl6s csattakoz6i5b6t kiszakadt a k6penyszigete[6s, (ii) a te15t6 alatt egy - haszn6-
taton kivuli - szegezett fal6tra Sttt (iv) a tetSt6n tat6that6 400 V feszutts6g0 elektromos el-
oszt6szekr6ny ajtala nyitva vott, (v) az 6pritet m5sodik szintl6nek fod6mj6n tatSthat6 faipari
korf0r6sz ved6burkotata, valamint hasft6 6ke hi6nyzott; a berendez6sen nem volt vezet6 vo-
nalz6 (iv) az 6p0tet mSsodik szintl6nek fod6mi6n ta16that6 fekete szinU 230 V-os hosszabbit6
csattakoz6i6b6t kiszakadt a k6penyegszigetel6s, (vii) a mSsodik szint fod6mj6n tat5that6 v6-
d6keszty0n szakad5s volt, a nyelet szeggel rogzitett6k, tov6bb5 (ix) az 1. szint fod6mi6n a tift
mellett a t6pcs6n6l nem volt felszerelve v6d6kort6t .
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A k6retmez6 et6adta, hogya Korm5nyhivatat 2016. m6rcius 31-6n 0labb etlen6rz6st tartott
az 6pitkez6sen. A k6relmez6 ekkorra a Korm6nyhivatal6ttat ko15bban kifogSsott hi5nyoss5-
gokat megszOntette, azok 0jb61 nem mer0ltek fel. A Korm5nyhivatal az ism6tett etlen6rz6s
alkalm5vat h6rom munkav6delmi szabdtys6rt6st 6szlelt, valamennyit az 6pitkez6sen hasz-
n5lt daruvaI kapcsotatban.

Eszerint: (i) a darut et15t6 mobit viltamos kapcsot6 szekr6nyre fetszerelt lakat nem volt
kulcsra zdrva, (ii) a daru atapla szSmilra ki5sott gddor melletti kozteked6 0t mett6 nem volt
v6d6korlSt telepitve, (iii) a Oarut6t a kozteked60thoz vezet6 0,8 m-es 6t a megengedettn6l
meredekebb volt. A Korm5nyhivatal az ellen6rz6s sorSn elrendelte az eszkozok haszn5tat6-
nak fetfuggeszt6s6t.

A k6relmez6 et6adta, hogy a Korm5nyhivatal sem az els6 sem a m6sodik etten6rz6s atkatm5-
val nem szabott ki birs5got a k6retmez6re.

TovSbb5 a k6relmez6 el6adta, hogy a hat6rozatok elten nem fettebbezett,igy azoka k6zbesi-
t6st6lsz6mitott 15 nap ettelt6vet(2016. mdrcius 3-5n valamint 2016.5pritis 20-6n) joger6re
emelkedtek.

Kdrelmez6 o kovetkezfikkel igozoljo megbizhot6sdgdt:

A kdrelmezd az oldbbiokbon kivdnja bemutotni, hogy moroddktolonul teljesiti o megbizhot1sdg
megdllopitdsdhoz sz1ksdges toru6nyi kovetelmdnyeket, tekintettetorro, hogy:

oJ o Kormdnyhivotol dltol megdtlopitott hidnyossdgok sem szemdlyi sem onyogi kdrt nem
okoztok

b) o Kiretmez6 munkavdttot1i mindvdgig j1hiszem1en, teljes kor1en segitettdk o Kor-
mdnyhivatol eljdrdsdt, hozzdjdrultok oz esetek kdr1hdnyeinek fettdrdsdhoz

cJ o hotdrozatok meghozototdt kovet1en o Kdrelmezf szdmos otyon - szemdtyi, szerue-
zeti, technikoi - intdzked6st tett, omelyek o fentiekhez hoson16 szobdlysdrtdsek meg-
okaddlyozdsdt cdlozzdk, 6s omelyek olkalmosak is orro, hogy meggdtotjdk o jovdben
oz 6rintett munkovddelmi 6s munkobiztonsdgi rendetkezdsek megsdrt1sdt.

K6relmez6 a k6retm6ben el6adottak alapjdn a Hat6s6got a megbizhat6s5ga me96ltapitds5ra
k6rte.

K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyitds6ra az at6bbi iratokat csatolta k6relm6hez:
1. meghatalmazSs,
2. 2016. februdr 12-i iktat6szSm0 hat6rozat.

iktat6szdm0 hatdrozat

6. a k6relmez6 t6rsas5g 2014. i0tius 1. napya 6ta hatSlyban t6v6 Munkahetyi Eg6szs6g-
v6detem 6s Biztons6g l16nyit5si Rendszer K6zikonyv,
a MEBIR megfelel6ss6get igazot6 tan0sitv5ny,
Munkav6delmifelhiv5s
az epit6si atv6ttatkoz6k munka-, 6s t0zv6detmi kovetetm6nyeire vonatkoz6 et6ir6-
sok,

10. a munkavedelmi felet5sok on6tetraiza,
1 1. munkahetyi kockdzat6rt6ket6s,
12. igazgat6s5g i hatdrozatok,
13. oktatSsokr6l fetvett jetent6ti ivek,
14. keretmeg5ttapod5s 6s a kirendet6 tap,
15. a munkav6ltat6nak k6zbesitett figyetmeztet6s

A Hat6s5g el6szor azt vizsg6lta, hogy a k6relem az affa logosultt6t szdrmazik-e.

l, ru1:?:il:]:;ffi
7.

8.

I

2/7



A Kbt. 188. S (1) bekezd6s ets6 fordutata szerint b6rmety gazdas6gi szerepl6, akivelszemben
a 62. S (1) bet<ezO6s b) 6s f) pontj6ban emlitett kiz1r6 ok kiv6tet6vel b5rmely egy6b kiz5r6 ok
fenn6tt, k6retmet ny0jthat be a Hat6sdghoz annak megdttapitSsa 6rdek6ben, hogy az 6ltal,a
hozott int6zked6sek a kizdr6 ok f enndtt5sa ellen6re kell6k6ppen igazolj5k megbizhat6sSgdt.

A Borsod-Aba0l-Zempt6n Megyei Korm5nyhivatal2016. febru5r 11-6n 6s 2016. mSrcius 31-
6n munkav6detmi etlen6rz6st tartott a k6relmez6 Sttat fotytatott egyik 6pitkez6s helyszin6n,
a kazincbarcit<aif sportkozpont ter0tet6n. A Korm5nyhivatat meg5ttapitotta, hogy
az 6pitkez6s ter0let6n fetlethet6 egyes eszkoz6k nem feteltek meg marad6ktalanul a vonat-
koz6 munkav6delmi szab5tyoknak 6s fetf uggesztette az adott eszk6zok hasznSlat6t.

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerint az ai6nlalk6r6 az eLj6r6st megindit6 fethiv5sban
et6irhatf a, hogy oz eljdrdsbon nem lehet ojdnlottev6, rdszvdtelre jelentkezf, olvdllolkoz6, illetve
nem vehet rdszt olkalmossdg igozol1sdban olyan gazdosdgi szerepl1, oki megszegte o 73. I
(l) Oe*ezAdsdben emlitett kdrnyezetv6delmi, szoci6tis 6s munkojogi kovetelmdnyeket 6s ezt
hdrom 6vndt nem rdgebben meghozott, joger6s bir6s5gi, kozigozgotasi vagy annak fetiltvizs-
g5lata eset6n bir6s6gi hotdrozat megdllopftotto.

A k6relmez6 et6adta, hogy a hat6rozatok ellen nem fettebbezett,igy azoka k6zbesit6st6tsz5-
mitott 15 nap eltelt6vet(2016. mSrcius 3-5n vatamint 2016.5pritis 20-6n) ioger6re emelked-
tek.

A fentiek atapjSn megdttapit6st nyert, hogy a k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia

szerinti kiz(tr6 ok hat6tya atatt 5ll, tekintettet arra, hogy a loger6s 6s v6grehaithat6 hat6roza-

tok meghozatala 6ta h6rom 6v m6g nem telt et, igy a k6relem az arca iogosultt6t sz6rmazik.

Hat6s5g ezr k6vet6en azt vizsg5lta, hogya k6relem megfelet-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekez-

d6s6ben foglattaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordutata atapj6n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos

bizonyit6kokat a k6retemmet egyutt ketl beny0ltani a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.

A Kbt. 188. g (2) bekezd6se atapjdn akiz6r6 ok hat6lya al6 tartoz6 gazdas6gi szerepl6 a meg-

bizhat6sdg5nak bizonyitSsa 6rdek6ben kdtetes igazotni, hogy

a) a bfincsetekm6nnyet, kotetess6gszeg6ssel vagy egy6b jogs6rt6ssel okozott k5rt - a
k6rosult 5ltat etfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghat6rozott hatSr-

id6vel kotetezetts6 get v5ttatt;
b) az ittet6kes hat6s5gokkal aktivan egyuttm0kodve 5tfog6an tisztSzta az igy t6ny5ll5-

s6t 6s k6riilm6nyeit; 6s
c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tovdbbi

b0ncselekm6ny, kotetess6gszeg6s, iltetve egy6b logs6rt6s mege16z6s6re.

A Hat6s6g a hi5nyp6tl6ssat kieg6szitett k6retem atapiSn 6rdemben etbir5tta, hogy a k6-

relmez6 6ltat megtett int6zked6sek megfetet6ek-e megbizhat6s5ga igazol5s5hoz.

Kdretmez6 o Kbt. 1BB. 5 [2] bekezdds ol pontjo vonotkozdsdbon az at6bbiak szerinti nyilatko-

zatot tette.

A k6retmez6 el6adta, hogy a hat6rozatokban hivatkozott hi5nyoss6gok sem szem6lyi s6rUt6st

sem anyagi kSrt nem okoztak, igy nem 6lt fenn a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a) pontja szerinti
k6rt6rit6si kotelezetts6g.

A k6retmez6 6ttat hivatkozott hat5rozatok is csup5n a szabSlyok megs6rt6se miatti tehets6-
ges vesz6tyr6t sz6tnak, konkr6t, bekdvetkezett k6rr6t nem tesznek emtit6st.

3/7



Kdrelmez6 nyilotkozotdvol ellentdtes informdcii, illetve dokumentum nem jutott o Hot6sdg tu-
domosoro oz )gy vizsgdlata sordn, erre tekintettel a H0t6sdg elfogodta kdrelmez1 t'enti nyilot-
kozotdt o Kbt. 1BB. I (2) bekezdds a) pontjdbon foglaltok igozotdsdro.

K6relmez6 o Kbt. 1BB. Q [2] bekezdds bl pontjdval kapcsolatbon el6adott, azigy t6ny6tl6s6nak
6s korutm6nyeinek tiszt5z6s6ra tett int6zked6sei az a15bbiak szerint alkalmasak k6retmez6
megbizhat6sSgSnak megdttapitds5hoz.

A k6relmez6 el6adta, hogy a munkav5[a[6i a Korm5nyhivatal Sttat tefotytatott elten6rz6s so-
r5n mindv6gig tg!lg!_!0_lEg_t rgyuttm0kodtek a t6nydtt5s tiszt5z6sdban, ahogyan azt akbxe-

I == I::=""i '='j'-':':'L':'"yy=- ': "'::i:'''js"'- 4i 3'-
len6rz6s sor5n a hetyszinen tart6zkod6 munkavStla16k a Korm5nyhivatal 6ttal feltett valam-
ennyi k6rd6sre kimerit6en vSlaszoltak, a Hat6sdg k6pvisel6j6nek hozz6t6r6st 6s bet6p6st
biztositottak valamennyi vizsgStni kivSnt eszkozhdz ittetve helyszinhez. A munkav5lla16k sem
az esetleges hiSnyoss5gok etkend6z6s6re sem az 6rintett eszkdzok ett5volitds6ra nem tet-
tek kis6rletet. Az elj5r6sokban etl6r5si birs5g kiszab5s6ra nem ker0lt sor.

Akdzigazgat6si hat6sdgi etjdr5s 6s szotg6ttat5s 6ltalSnos szabdtyair6lsz6t6 2004.6vi CXL.
torv6ny [a tovdbbiakban: Ket.) 134. S d) pontja szerint, ha a v6grehajt6s meghat6rozott cse-
tekm6ny elv6gz6s6re vagy meghat5rozott magatartdsra (a tovdbbiakban egyUtt: meghat6ro-
zott cselekm6ny) irdnyut, a teliesit6s elmaradSsa eset6n a v6grehajtSst foganatosit6 szerv
ha a tellesit6s elmarad5sa a kotelezettnek fetr6hat6, a kotetezettel szemben vagyoni hety-
zete 6s lovedetmi viszonyai vizsgdlata n6tk0t etjiirSsi birs6got szabhat ki. A k6reimez6 el6-
adta, hogy etlSrdsi birsSg kiszabdsdra nem ker0lt sor 6s a k6relmez6 nyitatkozat6vat ellent6-
tes dokumentum, illetve inform5ci6 nem jutott a hat6s6g tudom5s6ra azigy vizsgSlata so-
15n.

Tov5bbii a k6relmez6 nyitatkozata 6s az 6ttala mett6ktetk6nt becsatott hat5rozatok ataplSn
meg5ttapithat6, hogy a mSsodik elten6rz6s atkatmdvat a kordbbi hat6rozatban szerept6 hi6-
nyoss5gok nem voltak fettethet6k, vagyis felt6tetezhet6en a kerelmez6 a kor5bban fetmer0tt
hiSnyossdgokat megszuntette. A k6relmez6 Sltatcsatolt jegyz6konyvek szerint az abban fog-
laltakat az 6pit6svezet6 tudomSsulvette 6s a k6retmez6 nem kezdem6nyezett iogorvoslatot
sem.

A Kbt. 1BB. S (3) bekezO6se szerint a Hat6sSg a (2) bet<ezO6sben emtitett int6zked6s 6rt6ke-
t6sekor kdtetes f igyelembe venni a b0ncselekm6ny, k6tetezetts6gszeg6s vagy egy6b jogs6r-
t6s sUtyossdgSt 6s sajStos korulm6nyeit.

A fentiekre tekintettel o Hat6sdg dlldspontja szerint megdttapithot6, hogy kdrelmez| oz ittet6-
kes hotosdgokkol aktivon egy1ftmAkodve dtfog6an tisztdzto oz Agy tinydtldsdt 6s kor0tm6-
nyeit.

Kdrelmez6 o Kbt. 188. S IZl bekezd1sdnek c] pontjdvat kopcsotatbon et6adott, technikai, szer_
vezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az at6bbiak szerint atkalmasak k6retmez6 megbizhat6sd-
gdnak megdttapit5s6hoz.

A k6relmez6 igazgat6s6ga 2014. j0tius 1. naplSval fogadta et 6s hirdette ki az I
I n.iltjti sza5v5ny kovetelm6nyeinek megfetel6 Munkahetyi Eg6szs6gv6detem
6s Biztons6g lr6nyit5si Rendszer (MEBIR) K6zikonyvet. A MEBIR ismerete 6s az abban fogtatt
szab6lyok betartSsa valamennyi munkavdllat6sz6milra kotelez6 6s kiterled a k6relmez6 Sltat
folytatott vatamennyi tev6kenys6gi korre. A k6retmez6 tov5bbd el6adta, hogy a k6relmez6
t5rsas6g rendelkezik tovSbbd Munkahetyi Eg6szs6gv6delem 6s Bizronsdg Potitik5val is,
amely a MEBIR K6zikonyv r6sz6t k6pezi. A k6retmez6 a MEBIR 2014. j0tius 1. napla 6ta hat5ty-
ban t6v6 verzi6lSt mett6kelten csatolta k6retm6hez. A k6retmez6 szerint MEBIR megfetet6s6-
g6t k6retemhez csatolt tanUsitvsny igazotja.
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A k6retmez6 - et6addsa szerint- a munkav6detmi et6ir5sok betart5s5ra munkav6detmi felhi-
v6st tett kdzz6, amelyet valamennyi munkav5llal6 kbzhez kapott, illetve amely a k6relmez6
bels6 h6t6zat5n is folyamatosan e16rhet6. A munkav6delmi fethiv5st mett6kletk6nt csatotta
a k6relmez6. A k6relmez6 tovSbbS el6adta, hogy rendelkezik az 6pit6si v6ltatkoz6k.munka-,
6s t0zv6detmi kovetelm6nyeire vonatkoz6 el6irSsokkat, amely az Atv5tlalkoz6i Attal6nos
Szerz6d6ses Fett6tetek 16sz6t k6pezi, 6s amit szint6n mett6ktetk6nt csatolt k6relm6hez.

A k6 re tmez6 e t6adlg.lqgy rn u n kav6detm i f e tel6s6ket a tkatma[
I 6. I munkav6detmi fetet6sok =ratr@
csatolta.

Tov6bb6 a munkav6detmi felet6sok munkahetyi kock5zat6rt6ket6st k6szitettek a k6relmez6
m0kdd6s6r6l,2014. j0nius 15. - 2015. j0tius 1. k6z6tt. A Munkahelyi Kock5zat6rt6kel6st szin-
t6n csatolta a k6relmez6.

A fentieken tril k6relmez6 a hat6rozatok meghozata[6t kdvet6en tovdbbi otyan technikai,
szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st tett, ametyek megakad5lyozzdk a k6relmez6 szerint, hogy
a fentiekhez hason16 szabdtys6rt6sekre sor keruthessen.

A) Technikaiint6zked6sek

A hatdrozatokban fogtatt hiSnyoss5gok 6ttat 6rintett logszabdtyok,(i) a munkaeszkozok 6s haszn6tatuk biztons5gi 6s eg6szs6grigyi kovetelm6nyeinek
minimdtis szintj6r6trendelkez6 L4/2004 (lV. 19.) FMM rendetet,

(ii) az 6pit6i munkahelyeken 6s az 6pit6si fotyamatok sor5n megvat6sitand6 mini-
m5[is munkav6detmi kovetelm6nyekr6t sz6t6 4/?002 (11.20.) SzCsM-EuM egyut-
tes rendelet,

[iii) a munkavSttat6k munkahelyen tort6n6 egy6ni v6d6eszkoz hasznSlatdnak mini-
mdlis biztonsdgi 6s eg6szs6gv6detmi k6vetelm6nyeir6t rendelkez6 65/1999.
(X|1.22.) EriM rendetet, vatamint

(iv) a munkahetyek munkav6detmi kovetetm6nyeinek minimSlis szintj6r6t rendel-
kezo 3 / 2002 ( | l. 8.) SzCsM- EuM egyOttes rendelet

tovdbb5 a hat6rozatokban foglalt hi5nyoss5gok 6ttat 6rintett szab6lyok, igy az

(v) MSZ 1585:2012 Vittamos berendez6sek uzemettet6se cfmU szabv5ny,
(vi) MSZ HD 60364-4-4I:2007 Kisfesztjtts6g0 villamos berendez6sek cimU szabv6ny,
(vii) MSZ EN 60204-t:2070 G6pi berendez6sek biztons6ga, G6pek viltamos szerkeze-

teicim0 szabv6ny
(viii) MESZ EN 7870-6:2002+A1:2010 Famegmunk5l6 g6pek biztonsdga cim0 szab-

vdny,
(ix) MSZ i87:1980 Faipari termet6 berendez6sek Sttat6nos biztons6gtechnikai kove-

telm6nyei cimU szabv6ny, valamint
(x) MSZ 13010:2012 Munka-, tSmaszt6-, v6d6- 6s fetvon6Stlv5nyok. L6tesit6s 6s biz-

tons5gi kovetelm6nyek cim 0 szab{lyzal

szabSlyainak munkav6lla16kkattort6n6 ismertet6se 6s betartat5sa c6tj5b61a bels6 intrane-
tes felutet6n tematikus alotdalt hozott [6tre, ametyen valamennyi vonatkoz6 et6ir5s, szab6ty-
zat, hatdrozat 6s t6j6koztat6 et6rhet6.

A munkavdllat6k tovSbb6 a munkav6delemmel kapcsolatos k6rd6seikket kozvetten0t is meg-
kereshetik a k6relmez6 munkav6delmi fetel6seit, akik a munkav6delemmel kapcsolatos k6r-
d6seket ets6dleges priorit6sk6nt kezetik, 6s a fetmeru16 k6rd6sekre halad6ktatanul, de teg-
fetiebb 1 munkanapon betOt kotelesek v6laszotni (inform6ci6s ugyelet). Amennyiben pedig
szuks6gesnek tat6tj6k, egyeztetnek a k6relmez6 logi egys6g6vel, hdromhavi rendszeress6g-
get pedig 6rt6ketik 6s meghatdrozzdk a felmerult k6rd6sek atapj6n az esetleges tovdbbi in-
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t6zked6sek szrjks6gess6g6t, A k6relmez6 6lt5spotla szerint az inform6ci6s 0gyetet beveze-
t6se a jogszabdlyi et6irdsokon 16nyegesen t0tmutat6 int6zked6s, amelynek c6tja annak et6-
segit6se, hogy a l6v6ben a hason[6 probt6mSk elker0lhet6ek legyenek.

A k6retmez6 sz6[es kdrben tdj6koztatla a munkavdllat6kat, kiitdndsen az 6pit6svezet6ket, az
inform5ci6s ugyetet tehet6s6g6r6t. Az ugyetet t6rehoz5s516l a munkat5rsakat kozvetlen0t
e-mailben 6rtesiti a k6relmez6 (az et6rhet6s6gek meglelol6s6vet), az ugyelet tetefonsz6ma
6s e-mailcime pedig folyamatosan megta16lhai6 trrr ; I c6gcsoportohoz tartoz6 v5l-
talkoz6sok bels6. intranet rendsze16ben.

A k6relmez6 az rjgyelet t6trehoz6sdr6t 6s a fenntart5s5r6l sz6t6 igazgat6sdgi hat6rozatot
mett6ktetk6nt csatolta.

B) Szervezeti int6zked6sek

A munkav6delmi 6s biztonsdgi szab5lyok ismeret6nek etm6tyit6se 6rdek6ben a k6re[mez6 a

fenti hivatkozott jogszab5lyok 6s szabv5nyok rendelkez6seire f6kusz5t6 bets6 k6pz6st biz-
tosit az 6pit6svezet6k r6sz6re. A k6pz6sekre a munkav5ttat6k rendes munkaidej6ben kerUt
sor. A kurzus z5r5s5t kovet6en az 6pit6svezet6knek tesztet kett kitolteniuk a k6pz6s sorSn
elsaj5titott ismeretekr6t. A k6pz6seken va16 r6szv6tel k6tetez6 valamennyi 6pit6svezet6 sz5-
m6ra.

A k6relmez6 a k6pz6sek anyag5t irSsban, szoveges t5j6koztat6 form6jdban is az adott 6pi-
t6svezet6k rendelkez6s6re bocsdtja. Az 6pit6svezet6k tov5bbS valamennyi, az adott jogsza-
bdtyok 6s szabv5nyok alkalmaz5s5vat 6rintett munkavSttal6 szbmdra Stadnak egy-egy p6t-
d6nyt a szdveges t6j6koztat6b6t. A szoveges tdj6koztat6k anyaga a I cegisop-ortr'oz
tartoz6 v5tlalkozSsok intranetes fetiitet6n is et6rhet6v6 vdlik a munkavS[[at6k szdm6ra.

A munkav6delmi 6s biztons6gi el6ir5sok betartSsa 6rdek6ben a k6relmez6 szOr6pr6ba sze-
r0en bels6 etlen6rz6seket tart az 6pitkez6sek szinhely6n. Az ellen6rz6s6ket egy kifejezetten
erre a c6lra t6trehozott, m6rndkokb6t 6s jog6szokb6t5t16 bets6 testutet bonyotitja te.

A munkav6detmi 6s biztons5gi et6ir5sok megszeg6se eset6n a k6relmez6 els6 esetben irds-
beti figyelmeztet6sben r6szesiti az 6rintett munkav5ttat6[kat)t. Amennyiben egy 6ven bet0l
0jabb szab6tys6rt6sre kerut sor, 6gy a k6retmez6 az adott munkavSttat6t6t megvonja a p16-

miumban tort6n6 r6szesu[6s tehet6s6g6t. S0tyos ittetve tov6bbi szabStys6rt6s eset6n a iog-
kovetkezm6ny a m u nkaviszony megszUntet6se.

A munkav6detmi 6s biztonsSgi szab5lyokra vonatkoz6 fenti szervezeti int6zked6sekr6t sz616

igazgat6s5gi hatSrozatot met16ktetk6nt csatolta a k6relmez6. Az oktat5sok16lfelvett jelenl6ti
iveket szint6n csatolta a k6relmez6.

C) Szem6tyi int6zked6sek

A k6t hatSrozat 6ttat 6rintett 6pitkez6s vezet6le I 6pit6svezet6 volt. Az 6pit6svezet6
az Mt. munkaszerz6d6st6t ett6r6 fogtatkoztat6sra vonatkoz6 szab6lyai alapj6n, kirendel6s
0tia l6tta et a fetadat5t a k6relmez6 6s a kirendet6 f6l, munk6ttat6 kozott keretszerz6d6s
atapj6n. A kirendet6 f6t, mint a munk6ttat6i jogokat gyakort6 irSsbeti figyetmeztet6sben 16-

szesitette a munkav5llat6t 6s fethivta figyelm6t arra, hogy a vonatkoz6 jogszabdtyok ittetve
szabv6nyok ism6telt megszeg6se eset6n munkaviszony5nak megszuntet6s6re keruI sor. A
munkav6ttat6nak k6zbesitett figyetmeztet6s m5sotatdt melt6ktetk6nt csatotta a k6relmez6.

A k6retmez6 el6adta, hogy a B) pontban ismertetett bels6 munkav6delmi 6s biztonsSgi k6p-
z6sen t0l az 6pit6svezet6k 6vente egy atkalommal munkav6detmi- 6s biztonsSgtechnikai
szakir5ny0 toviibbk6pz6sen vesznek r6szt. A tov5bbk6pz6sen tort6n6 16szv6tel kotts6geit a

k6retmez6 viseli; a r6szv6tet betesz6mit a munkavdllal6k rendes munkaidei6be. A szakmai
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tovSbbk6pz6sen va[6 r6szv6te[[el kapcsolatos igazgat6sdgi hat6rozatot mel16klet6nt csa-
tolta a k6retmez6.

A Kbt. 64. S [1) bekezd6se szerint akiz6r6 ok fennSltdsa eset6n van tehet6s6g az ott fetsorolt
gazdas6gi szerepl6knek az ontisztSz6sra. Jeten esetben akizSr6 ok a 2016. februSr 11-6n
kelt hatSrozat eset6ben 2016. mSrcius 3-t6t-t61, a 2016. mdrcius 21-6n kett hat6rozat ese-
t6ben pedig 2016. 5prilis 20-t6l5ttfenn, ez6rtazaztmegel6z6en tett int6zked6sek annyiban
vizsgdthat6k, amennyiben a K6relmez6 bizonyilani tudja, hogy a kordbban megtett int6zke-
d6sek a jov6ben is kett6keppen biztositani k6pesek a tovdbbi yogs6rtesek meget6z6s6t.

A Hot6sdg a fentiek alapjdn megdllapftotta, hogy kdrelmez6nek a Kbt. 1BB. S (2) bekezdds c)
pontjo szerinti intdzkeddsei megfelel6ek o megbt'zhot6sdg igozoldsdhoz. A Hot1sdg e korben
figyelembe vette ozt is, hogy kdrelmez6 mdr o hotdrozotok meghozotoldt megel6z6en elkezdte
o szAksdges intdzkeddsek megtdtel6t.

A Kbt. 188. S (3) bekezd6se 6rtetm6ben a Hat6sdg a k6retm ez6 (ital tett int6zked6sek 6rt6-
kel6sekor koteles f igyelembe venni a logs6rt6s srityoss5g6t 6s saj5tos korulm6nyeit is. E kdr-
ben a kerelmez6 e[6ad6s5vaI osszhangban a Hat6s5g f igyetembe vette, hogy a szab5tys6rt6-
sek sem szem6tyi sem anyagi k6rt nem eredm6nyeztek. Mindk6t esetben tov5bbd a k6ret-
mez6 szerint gondatlansSg, f igyelmettens6g okozta a munkav6detmi szabdtyok megs6rt6s6t,
amely a f entiekben bemutatott munkav6delmi, illetve biztonsSgi int6zked6sek r6v6n a k6s6b-
biekben kik0szobolhet6.

A Hat6sSg etj6rSsa so16n m6rlegelte az etk6vetett szab5tys6rt6sek s0tydt, kulonos tekintettel
arra, hogy etjdrdsi birs5g kiszabds5ra nem ker0lt sor.

Osszegezve a fentieket, meg6ltapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. g (2) bekezd6s
a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontja szerinti kiz5r6 ok
fenn6llSsa ellen6re kett6k6ppen igazotj5k a megbizhat6s5g5t. ^)

Budapest, 2016. szeptember 28.
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