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A Kozbeszerz6si Hat6s5g (a tovSbbiakban: Hat6s6g) a Kbt. 188. S (+) OeHezd6se atapjSn
meghozta az at5bbi

ulrARozarot:
6[tat k6pvisett STRABAG
a dr. Jancza Szitvia (iogtan5csos, igazotv6nysz5ma: I)
Vas0t6pit6 Kfr. (1117 Budapest, Gdbor D. u. 2. Infopark D 6prjtet, a tov5bbiakban:
k6retmez6) 5ltal a kozbeszerz6sekr6tsz6t6 2015. 6vi CXL|ll. tdrv6ny (a tov5bbiakban: Kbt.)
64. S-a szerinti 6ntiszt5zds 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelet6ek
megbizhat6s5g6nak igazot6s6ra, erre tekintettet k6retmez6 k6relm6nek a Hat6s6g
hetyt ad.
Az ugyben etj6rSsi kotts6g nem mer0lt fe1.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s6ghoz20t6. m6rcius B-5n a Kbt. 188. S-a szerinti ontisztSz5si k6relmet
terjesztett et6 megbizhat6s5g6nak igazol6sdra.

K6relmez6 el6adta, hogy a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti kiz1r6 ok hat6lya alatt
5ll az at5bbiak szerint.
K6retmez6, mint munk6ltat6 2014. m6rcius 10. napj5t6t foglalkoztatta
munkav5ttal6t, azonban a munkaviszonnyal
osszefugg6 beletent6si kotetezetts6g6nek a munkaviszony t6trelott6t kovet6en, de m6g a
munkaugyi etten6rz6st meget6z6en ,2014.6pritis 15. napj5n 15 6ra 38 perckor tett eleget.
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szdm0 hat6rozatSban 50.000,- Ft, azaz otvenezer forint mulasztdsi birsSg megfizet6s6re
kotetezte K6retmez6t, melyet K6relmez6 2014. l(rtius 17. napiSn tort6nt 5tuta[5ssal
tetiesitett.

Ezt kovet6en a B6k6s Megyei Korm6nyhivatal Munkav6delmi 6s Munkaugy]_qzglgazgat5sl
Szerve 6s Munkarjgyi Feltigyel6s6ge 6ttal lefolytatott eti6r6s sor5n a
sz5m0 hat6rozatSban szint6n megdttapit5sra kertitt, hogy K6retmez6
munkavdttat6 fogtatkoztat5s5val osszef0gg6 belelent6si kotelezetts6g6t a munkaviszony
t6rejott6t kovet6en k6sve tetiesltette.
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Kdrelmezd o kovetkez6kkel igozoljo megbizhot6sdgdt:
o)
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A hiba 6sztel6s6t kovet6en a I

Kft, amely a Stabag vSttatatcsoport (a tov5bbiakban

STRABAG Konszern) r6sz6re sz6mviteti, ugyviteli szotgdttat5sokat ny0jt, ennek keret6ben a

I

Xtt. fetadata egyebek meltett az 0l munkav5ttat6[ bejelent6se, ieellen6rizte a STRABAG
Konszern valamennyi aktiv dolgo z6i6nak bejetent6s6t. Az onrevizi6 eredm6nyek6nt
meg6ttapitottdk, hogy az osszes alkalmazott be vott lelentve. Az adminisztrativ hib5t
elkovet6 munkav6llal6t a kotelezetts6gszeg6s s0ty5ra tekintettel sz6beli figyetmeztet6sben
r6szesitett6k.

A hason[6 jetlegfi hib5k meget6z6se, illetve ethdrit6sa 6rdek6ben 2014. szeptember 18.
napliin kidolgozSsra kerutt egy int6zked6si terv, amely szerint az 0j bet6p6k belelent6se
vonatkoz6s6ban azonnal bevezet6sre kerOtt egy fotyamatba 6pitett e[[en6rz6s.

Az Int6zked6si Terv 2. pontja szerint 2015 m6rciusSt6t -a ko15bbi gyakortatt6t ett616en -

a

kizir6lag egy szervezeti egys6g, b6roszt6ty kez6ben osszpontosul
bejelent6s
et6k6szit6se, maga a t6nyteges bejetent6s is, amely a visszaellen6rz6st is teegyszer0siti.
Az Int6zked6si Terv

a

3jglllg

szerint 2015. november 1. napj6t6t kezd6d6en bevezet6sre
- Jelent6s a munkakezd6s et6tt', melynek c61ja, hogy a
STRABAG Konszernhez tartoz6 t5rsas5gok nev6ben a
Kft., a logszab6tyi et6ir6soknak
I
megfelet6en, minden esetben az el6irt hat6rid6ben teljesitse az 0j munkavdttat6k
beielent6s6t a NAV fet6. Az elektnonikus rogzit6s a I
alkalmazdson kereszttil tort6nik,
oly m6don, hogy a munk5ttat6 6ttal kitottott fetv6teli adatkozt6 tap alapj5n a I
xtt.
kiz5r6tagos hozz6t6r6si ioggat rendelkez6 kotl6g6i rogzitik az 0l fetv6tett. A rogzit6sr6l
automatikus emailt kap az 0jonnan felveend6 munkavdllal6 fetettese, aki ezen a feluleten
keresztuI enggglftyezi a fetv6telt. Az alkalmazds ezut6n automatikus uzenetet gene16l,
amelyet a !
Xtt. b6roszt5tya kap meg. Ezt kovet6en a b6roszt5ty ittei6kesei
halad6 ktalanul beletenti k az 6rintett m un kav6llal6t.

kerrilt a

,,

Az Int6zked6si terv 4. pontla szerint a bejelent6s teljesen automatikusan tort6nne a

fet6, az adatok automatikusan kerutnek a b6rprogramba,
minim6lisra csokkenne.
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Ez a fejleszt6s jelenleg is fotyik.

a

NAV

manu5lis beavatkoz6s

0ktotdsok

K6relmez6 keretein betut m0kodik egy f n. Konszern Akad6mia, ami sz5mos otyan oktat5st,

k6pz6st tartott

6s

szervez

a

jov6ben

is,

melynek t6mdja munkajogi, ittetve

a

munkav6gz6ssel kapcsolatos szab6lyok ismertet6se, iltetve az ezzel, kapcsolatos ismeretek
etm6tyit6se, valamint a gyakortatban tort6n6 alkalmaz6suk et6segit6se. Legut6bb 201b.
okt6ber 30. napi6n ,,Atapvet6 tudnivat6k munkatjgyben' cimmeI tartott ei6ad5s t<uton
fejezetet szentelt az 0j munkavdlta16 munkdba 5ttitdsSnak.

A Konszern Akad6mia a iov6ben is folyamatosan biztositja a dotgoz6k tov6bbk6pz6s6nek
tehet6s6g6t, tovSbb6 a koriibbi et6adiisok anyagai valamennyi dolgoz6 szdm5ra kort6tozds
n6tkut et6rhet6ek a Konszern bels6 h5t6zat5n.
c) Egydb korltmdnyek

K6retmez6 nyilatkozott, hogy az elj616sok sor5n folyamatosan egyuttm0kodott a
hat6s5gokkal, megjelent a meghattgatdsokon, minden relev5ns dokumentumot az etj5r6
hat6s5gok rendelkez6s6re bocs5tott, melyet a NAV 6ttat kiadott hat6rozat rogzit is.
K6relmez6 jogorvoslati log5val nem 6lt, a kiszabott birsdgot hatSrid6ben megfizette.
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K6retmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit6sAra az at5bbi iratokat csatolta k6relm6hez:
1. logtan6csosi igazolv5ny m5solata
NAV hat5rozat

2.
3. birs6gmegfizet6s6nekigazolSsa
4. Korm6nyhivatal hat6rozata
5. T5j6koztat6 munkav5[[a[6 bejelent6s616t
6. Faxlelent6s
7. Havi bevallds, ad6-6s l6rut6kfizet6s igazol5sa, egy6ni adatlap
B. Jegyz6konyv

9.

Int6zked6si Terv

10. Etektronikus tev6t a bevezet6sr6l
11. E16adds anyaga, jetenl6ti ivek
12. Bets6 honlao
A Hat6s5g et6szor azt vizsg6lta, hogy a k6retem azaffa logosuttt6lsz5rmazik-e.

A Kbt. 188. g (1) bekezd6s ets6 fordulata szerint b5rmety gazdasSgi szerept6, akivel
szemben a 62. S (t) Oekezd6s b) 6s f) ponti5ban emlitett kizilr6 ok kiv6tel6vet b5rmely
egy6b kiz6r6 ok fennSll, k6retmet ny0ithat be a Hat6s6ghoz annak meg5tlapit5sa
6idet<6Oen, hogy az 6ttata hozott int6zked6sek akiz6r6 ok fenn5llSsa ellen6re kell6k6ppen

igazotj6k megbizhat6s6g6t.
sz6mri hat5rozat5ban

K6retmez6t a NAV a 2014. i0nius 24. napl5n kett,

be nem jetentett alkalmazott foglalkoztat5sa miatt 50.000,- Ft azaz olvenezer forint
mulaszt5si birs5g megfizet6s6re kotelezte.

Ezt kovet6en a B6k6s Megyei Korm5nyhivatal Munkav6detmi 6s Munka0gy!
Szerve 6s Munkarjgyi Feliigyet6s6ge Sttal tefolytatott etl5r6s sor5n a
sz5m0 hat6rozat6ban szint6n meg6ttapitSsra kertilt, hogy K6relmez6
1"n.tr*,aualU16 foglatkoztatds6val osszefrjg96 bejetent6si kotetezetts6g6t a munkaviszony
t6treiott6t k6vet6en k6sve teliesitette.

I

A Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia szerint az al5nlatk6r6 az etj5r5st megindit6 fethiv5sban

el6irhatja, hogy oz etjdrdsban nem lehet ajdntottev1, rdszvdtelre ielentkez1, alvdllolkoz6,
illetve nem vehet rdszt olkolmossdg igozotdsdbon olyon gozdosdgi szerepl6, aki megszegte o
79. g @ bekezddsdben emlitett kornyezetv6delmi, szoci6[is 6s munkoiogi kovetelmdnyeket
6s ezt hdrom 6vndl nem rdgebben meghozott, joger1s bir6s5gi, kozigazgotdsi vagy annak
felutvizsg5lata eset6n bir6s6gi hotdrozot megdllopftotto.
A fentiek atapj6n me95ltapit6st nyert, hogy k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s a) pontia

szerinti kizir6 ok hat6tya atatt 6tt, tekintettet arra, hogy a joger6s 6s v6grehalthat6
hatSrozatok meghozatala 6ta h6rom 6v m6g nem telt el, igy a k6relem azaffa iogosultt6l
sz6rmazik.

Hat6s6g ezt k6vet6en azt vizsg6tta, hogy a k6retem megfetet-e a Kbt. 188. S (1)-(2)
be

kezd6s6ben fog laltaknak.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utots6 fordulata alapjSn a megtett int6zked6sekkel kapcsotatos
bizonyit6kokat a k6relemmel egyutt ketl beny0jtani a Kozbeszerz6si Hat6s5g 16sz6re.

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapl6n akiz6r6 ok hat5tya at6 tartoz6 gazdas6gi szerep[6

a

m e gbizhat6s Sg{nak bizonyit5sa 6rdek6ben kotetes igazo ln i, hogy
-a)
a b0ncsetekm6nnyel, kotetess6gsze96ssel vagy egy6b logs6rt6sseI okozott kSrt - a
kdrosult 5ttat etfogadott m6rt6kben megt6ritette vagy arra meghatSrozott
hat6rid6vet kotetezetts6get v6tlatt;

-
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b) az illet6kes
c)

hat6sSgokkaI aktivan egyrjttmUkodve 5tfog6an tiszt6zta

az igy

t6ny5tt5s6t 6s korrjlm6nyeit; 6s

otyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott, amety atkatmas
tov5bbi b0ncselekm6ny, koteless6gsze96s, illetve egy6b jogs6rt6s meget6z6s6re.

Kerelmez6

a

k6relm6hez csatolta

a

az abban el6adott int6zked6sek bizonyit6kait, igy

hi6nyp6tt5sra nem kerult sor.

A Hat6sdg a k6relem atapjdn 6rdemben etbirStta,

hogy

a

k6retmez6 5ttat megtett

int6zked6sek megfele16ek-e megbizhat6s6ga igazolSs5hoz.

Kdrelmezl a Kbt. 188.
nyilatkozatot tette.

6 [2] bekezdds ol pontja vonotkozdsdbon az at5bbiak szerinti

K6relmez6 et6adta, hogy a munkav5llat6t6l tevont ad6t 6s j6rut6kot K6retmez6 20!4. 6v
m5rcius havi beva116sSban megfizette 6s bevattotta, ezt igazolta a munkav6llat6 egy6ni
adatlapjSnak becsatol5s6val, ami atapj6n meg6ttapithat6, hogy ad6hiSny nem keletkezett,
az 6llami kotts6gvet6st kdr, anyagi h5trSny nem 6rte. Nyitatkozata szerint a mulaszt6s
kovetkezt6ben semmif6te k6r nem keletkezett, a kiszabott birs6got hat5rid6ben megfizette.
Kdrelmezd nyilotkozotdvol ellent1tes informdci6, ittetve dokumentum nem jutott o Hot6sdg
tudomdsdra az igy vizsgdloto sordn. A tdnydttds vizsgdloto sordn megdttopithot6, hogy
mulosztdssol okozati osszef1ggdsben kdr nem keletkezett, erre tekintettet o Hot6sdg
elfogadto kdrelmez6 fenti nyilatkozatdt o Kbt. 188. I (2) bekezdds a) pontjdbon foglattak
igazoldsdro.

Kdrelmezi

a Kbt. 188. F l2l

t6ny5tt6sdnak
a

bekezdds

bl

pontjdvot kopcsototbon et6adott,

6s korulm6nyeinek tiszt6zSs5ra tett int6zked6sei az atdbbiak

lka lmasa k k6re [m ez6 m

eg

bizhat6s 6g6nak

me

az igy
szerint

gdttapit6sd hoz.

K6relmez6 nyitatkozat5t igazotja a NAV 2014. jrinius 24. napl6n kett,
szdm0 hat6rozata, eszerint K6relmez6 k6pviset6le fethiv6sra megletentl l,lAV hlGll'ilban,
5tadta az osszes rendelkez6s6re 5tt6 dokumentumot. K6retmez6 igazolta a birsdg

megfizet6s6t, az 5tutalSs id6pontja szint6n k6retmez6 et6ad5s5t vat6szin0siti, miszerint

jogorvoslati jogdvat nem 6lt.

K6relmez6 a kiszabott birs6got 20 14. j0lius

tr

-6n, 6tutatdssat megfizette.

A Hat6sdg vizsg5lta, hogy a B6k6s Megyei Korm5nyhivatal Munkav6detmi 6s Munkarjgyi
Szakigazgat5si Szerve 6s Munka0gyi Fetugyet6s6ge Sttal tefolytatott etjrirds so16n

K6relmez6 aktivan egy0ttmUkodve 5tfog6an tiszt6zta-e az lgy t6ny6ilSsdt 6s k.orutm6nyeit,
mivel K6relmez6 ezzel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. A becsatolt hat5rozatb6l
megdtlapithat6, hogy a hat6s5g a t6ny6tt5st a NAV fenti joger6s hat6rozata valamint a
Nemzeti MunkaUgyi Hivatal Egys6ges Magyar Munkaugyi adatb5zisa alapj5n 5ltapitotta meg,
igy az eli6r6s term6szet6b6t fakad6an - mivel a hatdrozat kiz6r6lag a fenti iratoion ataput
K6relmez6t, mint 0gyfelet az ell5r6 hat6s5g nem hattgatta meg, igy az nem r6hat6 fet neki,
hogy ebben az etjdrdsban nem m0kodott aktivan egy0tt, erre nem is vott tehet6s6ge.

A fentiekre tekintettel o Hot6sdg 6lldspontjo szerint megdttopt'thot6, hogy Kdrelmez6 oz
illetdkes hat6sdgokkal oktivon egyIttmIkodve dtfog6on tisztdzto oz Agy tdnydildsdt 6s
korAhdnyeit.
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cl pontjdvol kopcsolatbon et6adott, technikai,
szervezeti 6s szem6tyzeti int6zked6sei az atSbbiak szerint alkalmasak k6relmez6

Kdretmez1 o Kbt. 188.

6 [2]

bekezddsdnek

megbizhat6sdgSnak meg5ltapit5s5hoz.

meg5ttapithat6, hogy K6retmez6 m6g a foglalkoztatott
Xtt.munkaviszony6nat< megkezd6s6t mJgel6z6e n, ?0L4-.'mdrcius 5-6n megt utOt" a
hiba
adminisztrativ
Kft. munkav5ttal6ja
nek a belelent6shez szuks6ges adatlapot. A
a
munkav5llat6t
folytdn k6sedetmesen tetjesitette a bejelent6si kotetezetts6g6t. Az 6rintett
keret6ben
Kft. sz6beti figyelmeztet6sben 16szesitette, ezen t0lmen6en a c6g onrevizi6
6tvizsg6tta a STRABAG Konszern valamennyi aktiv dolgoz6i6nak a bejelent6s6t, ahol
megdttapitott6k, hogy a valamennyi alkalmazott be volt lelentve.

A csatolt faxjelent6s atapj6n

I

I

K6retmez6 mindezen t0lmen6en Int6zked6si tervet dolgozott ki, annak 6rdek6ben, hogy
hason16 letlegU hib5k a jov6ben ne fordulhassanak et6. A t6ny6tt5sban r6szletesen
ismertetett int6zked6si terv olyan szervezeti 6tatakit6st 6s olyan informatikai megold5sokat
tartalmaz, melynek a v6geredm6nyek6ppen a NAV fet6 tort6n6 bejelent6s teliesen
automatikuss5 v5tik.
K6retmez6 keretein bet0t mUkodik egy rln. Konszern Akad6mia, ami sz6mos olyan oktatdst,

k6pz6st tartott

6s

szenvez

a

lov6ben

is,

melynek t6m5la munkaiogi, illetve

a

munkav6gz6ssel kapcsotatos szab6tyok ismertet6se, itletve azezzel kapcsolatos ismeretek
e lm 6 tyit6se, valam int a gya korlatban tort6 n6 alkalmaz5su k et6se git6se.

Legut6bb 2015. okt6ber 30. napjSn ,,Atapvet6 tudniva16k munka0gyben' cimmeI tartott
e16ad5s kiilon fejezetet szentelt az ril munkav5ttat6 munk5ba 6ttit5s6nak. K6relmezo
nyitatkozat5t alSt5masztotta a hivatkozott et6adSs csatolt anyaga 6s a jetent6ti iv is.
K6relmez6 igazolta tov6bb5, hogy a Konszern bets6 h5t6zat6n korl5toz5s n6tkul el6rhet6
valamennyi munkavdlla16 sz5m6ra a hivatkozott et6ad5s anyaga.
A Hat6sdg a fentiek olopjdn megdllopitotto, hogy Kdrelmez6nek a Kbt. 188. g (2) bekezd1s c)
pontjo szerinti intdzkeddsei megfelel6ek o megbizhot6sdg igozoldsdhoz. A Hot6sdg e korben
figyelembe vette azt is, hogy kdrelmez1 mdr a MunkoAgyi Hot6sdg vizsgdlato sordn, illetve o
hotdrozot meghozotoldt megel6z6en elkezdte o sziksdges intdzkeddsek megtdtel6t.

0sszegezve a fentieket, meg6ttapithat6, hogy k6retmez6nek a Kbt. 188. S e)
bekezd6s a)-c) pontiai szerlnti int6zked6sei Kbt.63. S (1) bekezd6s a) pontia szerinti
kizilr6 ok fenn6tt6sa ellen6re kel16k6ppen igazoli6k a megbizhat6s6g6t.
Budapest, 2016. m5rcius 11.

Rig6 Csaba
etnok

5/5

