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         Szerződésszám:  

 
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a 

MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft.  

(rövidített cégnév: MÁV VAGON Kft.) 

- Székhelye:    8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1. 

- Levelezési címe:    8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1. 

- Számlavezető pénzintézete:   K&H Bank Zrt. 

- Számlaszáma:     HU 10402908-00027611-00000009 

- Adóigazgatási száma:    11103499-2-07 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:   Cg. 07-09-002463 

- Aláírási joggal felruházott képviselő:  Krisztián Árpád - ügyvezető  

-  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

 

és  

(rövidített cégnév: ) 

- Székhelye:     

- Levelezési címe:     

- Számlavezető pénzintézete:     

- Számlaszáma:      

- Adóigazgatási száma:     

- Statisztikai jelzőszám:    

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:    

- Aláírási joggal felruházott képviselő:   

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: 

Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

Preambulum 

 

Megrendelő „„…………………………………..” tárgyban eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a 

Vállalkozó lett, így Felek az alábbi Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 
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1. A Szerződés tárgya, a teljesítés menete 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által átadott 

…………………………… (a továbbiakban: Berendezés vagy Berendezések) javításának és 

opciós tételeknek (a továbbiakban: Munka) az elvégzését, a Megrendelő eseti megrendeléseinek 

(a továbbiakban: Lehívás) megfelelően. A részletes műszaki-szakmai elvárásokat, teljesítési 

határidőket a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

1.2. Vállalkozó köteles az 1.1. pont szerinti Munkát a jelen Szerződésben és a Lehívásban rögzített 

határidőre, valamint díj ellenében elvégezni.  

 

1.3. A teljesítés menete 

 

1.3.1. Felek kapcsolattartói kötelesek leegyeztetni a javítandó Berendezés(ek) Vállalkozó 

telephelyére történő beszállításának pontos időpontját. A Berendezés(ek) Vállalkozó 

telephelyére történő beszállítása a Vállalkozó feladata és költsége. 

 

1.3.2. A javítandó Berendezés(eke)t a Megrendelő telephelyén a Megrendelő képviselője 

átadja a Vállalkozó részére, a Vállalkozó pedig köteles a Berendezés(ek) átvételét a 

szállítólevélen leigazolni. Vállalkozó az átvett Berendezéssel/Berendezésekkel 

kapcsolatos kifogásait (ideértve a Berendezés(ek) bármely alkatrészének – külső 

szemrevételezéssel megállapítható – hiányosságát, sérült voltát) kizárólag a 

szállítólevélen jogosult megtenni, a későbbiekben ezen hibákat, hiányosságokat csak 

akkor jogosult jelezni, ha azt a szállítólevélen is jelezte. Vállalkozó köteles a javításra 

átvett Berendezés(ek) megfelelő őrzéséről – Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában 

–, zárt téri tárolásáról saját költségén gondoskodni. 

 

1.3.3. A Vállalkozó legkésőbb a Berendezés(ek) átvételétől számított 2 (Kettő) munkanapon 

belül köteles a Megrendelő 2. sz. mellékletben meghatározott illetékes kapcsolattartóját 

írásban értesíteni a Berendezés(ek) megbontásának pontos időpontjáról és várható 

időtartamáról.  

 

1.3.4. A megbontáson a Megrendelő Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezetének képviselője 

jelen lehet, de távolmaradása nem akadálya a megbontás megkezdésének és 

elvégzésének. Vállalkozó mindaddig, amíg a Berendezés(ek) az ő birtokában van(ak), 

köteles annak/azok állagát megóvni. 

 

 

1.3.5. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a Felek képviselői megállapítják, hogy a 

Berendezés nem javítható, vagy a javítást a Megrendelő nem rendeli meg Lehívással, 

úgy a Vállalkozót kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott „szétszerelési díj 

javítás nélkül” elnevezésű összeg illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 

Megrendelő a javítást nem kéri, döntését nem köteles indokolni, azonban a Felek a 

javíthatatlanság tényét és okát, illetve a javítás mellőzését kötelesek rögzíteni a 

visszaadás-visszavételi jegyzőkönyvben.  

 

 

1.3.6. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben vagy e-mailben (kézbesítési igazolással 

vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Vállalkozó jelen Szerződés 12.2. 

pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívást a Vállalkozó írásban, annak 

kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni, azonban a 

teljesítési határidő kezdete ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Vállalkozó általi 

kézhezvételének napja. 

 

1.3.7. A Vállalkozó a Lehívás kézhezvételét megelőzően nem jogosult a Munka 

megkezdésére. Lehívás hiányában a javítás nem tekinthető megrendeltnek. 
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1.3.8. Amennyiben a Megrendelő a Lehívással nem él az adott, a Vállalkozó által szétszerelt 

Berendezés vonatkozásában – kizárólagos választása alapján – jogosult a Vállalkozótól 

megrendelni a Berendezés összeszerelését vagy összeszerelés megrendelése nélkülkérni 

a visszaadást.  

 

1.3.9. Abban az esetben, ha Megrendelő a javításra nem kerülő Berendezés összeszerelését 

rendeli meg Vállalkozótól, Vállalkozó az érintett Berendezést úgy köteles összeszerelni, 

hogy annak állapota az 1.3.2 pont szerinti állapotnak megfeleljen. Felek rögzítik, hogy 

Vállalkozónak az összeszerelési munka elvégzéséért való felelőssége és jótállási 

kötelezettsége – amennyiben az az adott esetre vonatkoztatva értelmezhető – 

vonatkozásában a jelen Szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek 

megállapodnak, hogy ebben az esetben a jótállási kötelezettség kezdő időpontja az 

összeszerelt Berendezés Megrendelő általi, jegyzőkönyvi átvételének időpontjával 

egyezik meg. 

 

1.3.10. A szétszerelt állapotú vagy a fentiek szerint javítás nélkül összeszerelt Berendezést 

Vállalkozó Megrendelő telephelyén, jegyzőkönyv felvétele mellett adja át Megrendelő 

részére. Megrendelő az átvett Berendezéssel – ideértve különösen a Berendezés 

szétszerelt állapota esetén annak bármely alkatrészét – kapcsolatos kifogásait (pl. külső 

szemrevételezéssel megállapítható hiányosságát, sérült voltát) az előzőek szerinti 

jegyzőkönyvben rögzíti. Felek rögzítik, hogy bármely megrendelői észrevétel jelen 

bekezdés szerinti visszaadás-visszavételkor történő megtételének elmulasztása nem 

minősül joglemondásnak Megrendelő részéről. Felek a jelen bekezdésben rögzítettek 

kapcsán megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő az adott Berendezés 

összeszerelését is igényli Vállalkozótól, akkor ez esetben Vállalkozó az 1. számú 

melléklet szerinti szétszerelési díjra tarthat igényt az általa elvégzett szétszerelési, 

felmérési és összeszerelési munka ellenértékeként.  

 

1.3.11. Az 1.3.5. és 1.3.10. pontokban rögzített díjak vonatkozásában a kifizetés jogalapjául 

szolgáló dokumentum a visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv. Felek rögzítik, hogy ezen 

díjak elszámolása, megfizetése vonatkozásában a jelen Szerződés 5. és 6. pontjában 

rögzített szabályok irányadók. 

 

 

1.4. Vállalkozó a Munka elvégzéséről munkalapot köteles felvenni, oly módon, hogy abból 

egyértelműen kiderüljön az elvégzett tevékenység, valamint a kicserélt, felhasznált alkatrészek 

száma, fajtája, típusa. A Vállalkozó a munkalap egy példányát köteles a Megrendelő részére átadni. 

 

A Vállalkozó a javított Berendezésre, illetőleg annak minden 20.000,- Ft + ÁFA összeget elérő 

vagy meghaladó alkatrészére, tartozékára köteles maradandó módon feliratot elhelyezni az 

alábbiak szerint. 

 

Anyaga:  

 öntapadós matrica, vagy 

 gravírozott fémtábla, vagy  

 beütött fémtábla felirattal. 

A felirat tartalma: 

 a Vállalkozó neve,  

 a javítás befejezésének napja, vagy amennyiben a Berendezés a 3. számú mellékletben 

foglaltak alapján műszakilag átvétel köteles, úgy az átvételének időpontja, 

 a jótállás időtartama hónapokban. 
 

A Munka elvégzését követően a Vállalkozó a Megrendelőnek készre jelenti a munkát a 4. sz. 

melléklet szerinti MÁV Átvételi bejelentőlap felhasználásával. A Megrendelő a Vállalkozó által 

felajánlott, adott Lehívást érintő részteljesítést nem köteles elfogadni. 
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Felek a készre-jelentés Megrendelő általi kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kötelesek a 

Munka átadás-átvételének pontos időpontját írásban leegyeztetni.  

 

A Munka átadás-átvételére, valamint – szükség esetén – a próbaüzemre a jelen Szerződés 3. számú 

mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, 

hogy a Munka fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű 

teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának. 

 

A szerződésszerűen megjavított Berendezés Vállalkozó telephelyéről történő elszállítása 

Vállalkozó feladata és költsége, ezen Berendezések átvétele Megrendelő telephelyén történik. A 

Vállalkozó a megjavított Berendezést köteles a Berendezés jellegének megfelelően csomagolva 

átadni a Megrendelő részére, oly módon, hogy a csomagolás alkalmas legyen arra, hogy a 

Berendezés épségét a szállítás és beszerelés előtti tárolás időtartama alatt megóvja. 

 

A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre 

is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. 

 

1.5. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka abban az esetben tekinthető 

teljesítettnek, ha Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott az 1.6. pont szerinti 

teljesítésigazolására szolgáló szállítólevél kiállításával annak aláírásával. 

  

Felek rögzítik, hogy a Munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a Vállalkozó részére átadott 

Berendezéssel, valamint eszközökkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt a Vállalkozó 

mindaddig viseli, amíg a Berendezés, valamint ezek az eszközök, termékek a birtokában vannak. 

 

1.6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka teljesítésének tényét a Megrendelő 

Lehívásonként külön-külön kiállított teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél felvételével 

tanúsítja. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles a Lehívás 

teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról 

írásban nyilatkozni. 

 

A teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevélen Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy 

Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát szerződésszerűen teljesítette, s jogosult 

számla kiállítására.  

 

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállítására jogosult személyt a 

jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél a Vállalkozó 

által kiállított számla teljesítést igazoló alapokmánya.  

 

Felek ugyanezen szabályok szerint járnak el azon esetben is, amikor a Vállalkozót kizárólag 

szétszerelési díj illeti meg. 

 

2. A Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés helye 

 

2.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a jelen Szerződésből 

eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetőleg a 11.1. pontban rögzített esetekben 

szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb 

…………………………….. napjáig jogosult Lehívások leadására. Vállalkozó és Megrendelő 

közös megállapodása alapján szükség esetén ez az időpont egy évvel meghosszabbítható. A 

határidőben leadott Lehívásokat Vállalkozó köteles teljesíteni.  

 

2.2. A teljesítés helye: Megrendelő telephelye – 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1.  
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3. Vállalkozó kötelezettségei 

 

3.1. Vállalkozó köteles a Munka elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó 

kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása 

(kapcsolattartók, elérhetőségek).  

 

3.2. Vállalkozónak kötelessége a Munka elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni Megrendelő felé.  

 

3.3. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a jelen Szerződésben, illetve az 1. 

számú mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan 

következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet.  

 

Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 

 

3.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb 

tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első 

osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden 

esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a 

Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére 

is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult az utasítással érintett Lehívástól elállni vagy a Munkát a 

Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni. 

 

3.5. Vállalkozó alvállalkozókat vehet igénybe. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és 

az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a 

Megrendelővel szemben fellépni. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, 

a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 

 

3.6. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő 

rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt 

eszközökkel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén 

beszerezni, illetőleg köteles biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a 

jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé. Vállalkozó kijelenti és 

szavatolja, hogy a munkavégzés során a Berendezése(ke)n cserélt alkatrészek minden esetben új, 

első osztályú termékek, és ezen cserélt alkatrészek per-, teher- és igénymentesek, azokon 

Megrendelő tulajdonjogot szerez. Az előző rendelkezésektől kizárólag Megrendelő előzetes írásos 

jóváhagyása vagy kérése esetén lehet eltérni. 

 

3.7. Az adott Lehívás szerinti Munka elvégzése során kiszerelt, leszerelt, kicserélt alkatrészeket - 

kivéve a lom és veszélyes hulladéknak minősülő bontott komponenseket, alkotórészeket - 

Vállalkozó szállítólevélen részletezve köteles Megrendelő részére átadni. 

 

 

  

4. Megrendelő jogai, kötelezettségei 

 

4.1. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kölcsönösen együttműködik Vállalkozóval a Szerződés 

teljesítésében, vállalja továbbá az együttműködés feltételeinek Megrendelő oldaláról történő 

biztosítását.  

 

4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Munka elvégzéséhez a megfelelő időpontban 
biztosítja a Vállalkozó számára a vonatkozó belső szabályzatait (utasítások). 
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4.3. Megrendelő köteles a Vállalkozótól a szerződésszerűen elkészült Munkát átvenni, továbbá köteles 

Vállalkozó részére a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az ellenértékét megfizetni. 

 

4.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei jelen Szerződés 

teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása 

nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő 

ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, személyes meghallgatás 

tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. 

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, 

vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos 

szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni.        

 

5. A Szerződés keretösszege, vállalkozói díj  

 

5.1.  A Szerződés nettó keretösszege: ………………………………………………….. 
  

 

Az általános forgalmi adó mértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján kerül 

felszámításra. 

 

A Szerződés alapján lehívható alap- és opciós javítási feladatok szerződésszerű teljesítéséért a 

Vállalkozót megillető vállalkozói díjat (egységárakat) a jelen Szerződés 1. számú melléklete 

tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárak 

magukban foglalják a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének 

valamennyi költségét, díját; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben – a Szerződés 

eltérő rendelkezése hiányában – semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, 

semmilyen jogcímen nem élhet. A szétszerelési díjat jelen Szerződés 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

 

Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárak a jelen Szerződés teljes időbeli hatálya alatt 

irányadó, fix árak, azonban a Szerződés időbeli hatálya alatt lehetőség van opciós tételekkel 

bővíteni a tétellistát, melyek javítási/csere költségét Megrendelő és Vállalkozó közös 

megállapodása alapján kell meghatározni. 

 

 5.2.  Megrendelő Lehívást a Szerződés hatálya alatt jogosult leadni, azonban nem vállal kötelezettséget 

a keretösszeg elköltésére, kimerítésére. A Vállalkozó az 5.1. pontban rögzített keretösszeg 

részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy 

egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.  

 

 

6. Fizetési feltételek 

 

6.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szabályainak megfelelően 

történik. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét 

Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállításával tanúsítják. 

Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő jelen Szerződés 1.6. pontja szerinti 

teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél birtokában jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles 

a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél másolati példányát mellékelni. Vállalkozó köteles a 

számláján a jelen Szerződés számát feltüntetni. 

 Megrendelő előleget nem fizet, és biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére. 

 

6.2. A Vállalkozó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a teljesítéstől 
számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési 
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időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevélen feltüntetett 

időponttal (Áfa tv. 55.§).  

 

A számla benyújtásának határideje a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállítását követő 

legkésőbb 15 nap. 

 

6.3.  A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 

(Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámára.  

 

6.4. Számlázási cím: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. 

   Számla benyújtásának címe: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. 

 

6.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét 

a Vállalkozó pénzforgalmi számláján a Vállalkozó számlavezető pénzintézete jóváírta vagy azt 

jóvá kellett volna írnia. 

 

6.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában foglaltakkal összhangban 

a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 

százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. 

 

6.7. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli 

engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó 

szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben. 

 

6.8. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

 

 

6.8.1. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 

jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben 

meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 

visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az 

esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

6.8.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán 

a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 

határidő. 

 

6.8.3. Amennyiben a Megrendelő a 6.8.1.  pontban meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó 

jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a 

jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes 

kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – 

különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló 

igényre – nem érvényesíthet.  

 

 

 

7. Szerződésszegés, kötbér 

 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik 

Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben 

vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 
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Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból 

eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is. Szerződő Felek 

kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján elvégzett Munka hibás 

teljesítésére, javított Berendezés hibájára, hiányosságára visszavezethető okból a Megrendelő által 

végzett vasúti személyszállítási, - vontatási szolgáltatás minőségcsökkenéssel összefüggésben 

Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.  

 

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés 

alapján javított Berendezések vasúti járművekbe kerülnek beépítésre, ennek megfelelően az általa 

a jelen Szerződés alapján végzett Munka és/vagy a Berendezések esetleges hibája/hiányossága – a 

Megrendelőt ért káron felül – különösen a vasúti személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő 

utasoknak és/vagy a Megrendelő vontatási szolgáltatását igénybe vevő, és/vagy azzal más módon 

érintett harmadik személyeknek, valamint a vasúti pályahálózatban is kárt okozhat, ideértve a 

környezeti károkozást is. 

 

Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási, - vontatási szolgáltatás 

támogatásához Vállalkozó által jelen Szerződés alapján végzett Munka nem vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, 

egyéb fizetési kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére.  

 

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó 

magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés 

időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Vállalkozó előre számolhatott-e.  

 

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző eljárás 

során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat, díjakat a jelen pontban foglaltakra is 

figyelemmel határozta meg. 

 

7.2. A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a 

szerződésszegéssel érintett Lehívás bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenértéke.  

 

7.3. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Vállalkozónak felróhatóan nem a 

Szerződésben és/vagy a Lehívásban rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes 

teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi 

kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legalább 1000,- 

Ft, maximum a Kötbéralap 20%-a. 

 

7.4. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan 

póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Lehívás nem teljesítését eredményezi. A 

póthatáridő kitűzése, illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér 

megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

7.5. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén 

a póthatáridő lejártának, illetve a kötbérmaximum elérésének időpontjában esedékes. 

 

7.6. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben és/vagy a Lehívásban és/vagy a Felek által rögzített 

bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy 

a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 

póthatáridő eredménytelenül telik el, a Lehívás – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – 

nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a Szerződés, 

amennyiben a Lehívást vagy a Szerződést a Megrendelő bármely, a Vállalkozónak felróható oknál 

fogva teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen 

eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján. 
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Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, 

melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a. 

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással 

megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 5.1. pont 

szerinti keretösszeg azon, még ki nem merített bruttó összege, melyre vonatkozóan kifizetést a 

Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő 

jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 10%-

a. 

 

7.7. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból 

nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 

Kötbéralap 15%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor 

válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – így különösen 

a szavatossági – jogainak érvényesítését. 

 

7.8. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont 

szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves 

adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 1000,- Ft / alkalom. 

 

7.9. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot állít 

ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen 

Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a 

Vállalkozó díjra nem jogosult.  

 

7.10. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, 

akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő 

kizárólagos választása szerint. 

 

 

8. Jótállás 

 

Vállalkozót a szerződésszerűen elvégzett Munkára teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. §-ai szerinti 

jótállási kötelezettség terheli, a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel. Vállalkozót a 

jótállási kötelezettség a Berendezés Megrendelő általi üzembe helyezésének időpontjától (azaz az 

üzembe helyezési jegyzőkönyv keltétől) számított … hónap időtartam lejártáig, de legfeljebb az – 

1.6. pont szerinti dokumentummal – igazolt vállalkozói teljesítéstől számított … hónap 

időtartamban terheli. Amennyiben bármely beépített alkatrészre a gyártó, beszállító, alvállalkozó 

vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre 

kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek tekintetében utóbbi jótállási terjedelem 

és / vagy jótállás időtartam az irányadó. Vállalkozó köteles legkésőbb a jótállási időszak 

kezdetének napjáig ezen alkatrészekre kiállított garancialeveleket a Megrendelő részére átadni. 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott 

eltérésekkel – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a 

Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

 

Amennyiben a jelen Szerződés alapján elvégzett Munka a jótállási időszak alatt meghibásodik, 

Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de 

legkésőbb 10 napon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár a Vállalkozó telephelyén), és azt 

legfeljebb 10 napon belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított 

termék visszaszállítását is a Megrendelő által megjelölt helyre). A jótállási időtartam a javítás 

idejével meghosszabbodik, a cserélt alkatrészek vonatkozásában újrakezdődik. A Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként 

meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés 

miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének időpontjától számítva érvényesítse. 

 



Készítette:                        Látta:                                     Ellenőrizte:                               Jogi képviselő:  10 

Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a Szerződés 

teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített 

anyagokra is. 

 

Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, 

a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére más, harmadik személlyel elvégeztetni. 

 

9. Vis maior 
 

9.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés 

teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, 

forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az 

kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki. 

 

9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény 

körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő 

meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 

 

9.3. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 

 

9.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben 

a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes 

felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 

 

10. Titoktartási kötelezettség 
 

10.1. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott 

mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 

 

10.2. Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed 

minden alkalmazottjára és alvállalkozójára (amelyekkel / akikkel jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került). Felek megállapodnak, hogy a 

Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak 

a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel. 

 

10.3. Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba 

foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot 

vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen 

Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt 

vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.  

 

10.4. A Szerződő fél fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra: 

 mely közismertté válik anélkül, hogy valamely Fél a titoktartási kötelezettségét megsértené, 

 amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban 

közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy 

 amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő Fél számára egy harmadik féltől, aki 

nem kötelezett titoktartásra. 

 

10.5. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek 

kiadására jogszabály vagy kötelező bírósági vagy hatósági döntés kötelezi valamely Felet. 

 

10.6. A Megállapodás jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a Megállapodás 

teljesülésekor, vagy ha az bármely okból megszűnik. 
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10.7. A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen Szerződésből 

eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.  

 

11. A Szerződés megszűnése 
 

11.1. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: 

 közös megegyezéssel; 

 az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; 

 rendes felmondással; 

 rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 

 elállással. 

 

11.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben 

vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási 

kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek 

rendelkezni. 

 

11.3. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő 

betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – 

megszüntetni (rendes felmondás).  

  

 A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy 

egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de 

még el nem végzett Munkát nem érinti. 

  

11.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban 

meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – 

azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. 

 

Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult 

a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha  

 a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű 

teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott 

ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely 

kötelezettségét; 

 a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli 

el, vagy végelszámolás, csődeljárás alá kerül; 

 a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

 a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik 

személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 

 a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont 

szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során 

téves adatot, információt szolgáltat; 

 a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér 

érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; 

 a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

   

 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a 
Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a 

rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, 
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közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen 

Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve 

különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. 

 

11.5. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést 

és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő 

 a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a 

Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem 

teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; 

 ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el. 

 

11.6.  Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az adott Lehívás azonnali hatályú 

rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől 

vagy az adott Lehívástól elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a 

Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. 

 

 Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül 

is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni 

azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és 

költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot. 

 

11.7.  Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak 

alapján csak a Lehívásokban megrendelt Munkával, Berendezések javításával kapcsolatos, igazolt 

költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt 

történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt 

kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Berendezések javításához a Vállalkozó által 

a Megrendelő Lehívásaitól függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, 

berendezésekkel, alkatrészekkel kapcsolatos költségek nem minősülnek a kártérítés szempontjából 

elismerhetőnek. 

 

11.8.  Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből 

eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és 

kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).  

 

11.9.  Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától 

számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással. 

 

12. Egyebek 

 

12.1. Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges 

adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést 

érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.  

 

12.2. Felek kapcsolattartói: 

  : a 2. számú mellékletben szereplő személyek. 

 

 

12.3. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján 

végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, és – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – a 

munka jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott kiváló színvonalú szakmai normáknak és 

szokásoknak. A Vállalkozó teljesítési kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, 

amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a 
Szerződésből, hogy a teljesítés megvalósításához, azok a Megrendelő általi megfelelő 

használatához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten 
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említette volna. 

 

12.4. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem 

jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely 

valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél 

tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.  

 

12.5. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladat teljesítése során 

nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetőleg információt, amely 

harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg 

információnak minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos 

harmadik személy nem engedélyezte. Vállalkozó szavatolja, hogy a felhasznált anyagokon, 

dokumentumokon, információkon nincsen harmadik személynek olyan joga, amely Megrendelő 

tulajdonszerzését akadályozza vagy meghiúsítja. 

 

12.6. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül 

írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.  

 

 

12.7. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek megtenni. 

A Felek tudomásul veszik, hogy  

 

 a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben 

valamelyik fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a 

levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége 

az értesítést elmulasztó Felet terheli; 

 a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek 

tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy 

„címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza.  

 a Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az 

átvételt igazolta; 

 a Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett 

az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek 

hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte. 

 

12.8. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát 

veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek 

kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel 

helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan 

rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. 

 

12.9. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés 

megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a 

Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a 

jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak. 

 

12.10. A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Nem minősül 

szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 

szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 

változás. 
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12.11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitáikat tárgyalások útján 

kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Felek 

megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Szerződésből vagy azzal 

összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróságok jogosultak eljárni. 

 

12.12. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés 

első mondatának alkalmazását kizárják.  

 

12.13. A Szerződő partner jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3.31.§-ára is különös figyelemmel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen 

szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez 

vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz 

van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges 

korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel 

szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli. 

 

12.14. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen 

a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

 

12.15. Jelen Szerződés 3 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelő, 1 példány a Vállalkozó 

birtokában marad. 

 

 

A fenti Szerződést a szerződő Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. 

 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet:  Műszaki szakmai elvárások, dokumentáció, vállalkozói díj (alap, opciós 

díjak, szétszerelési díj, szétszerelési díj javítás nélkül), teljesítési határidő 

2. számú melléklet:  Kapcsolattartók, Teljesítési igazolásra jogosult személyek 

3. számú melléklet:  Mennyiségi és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok  

listája 

4. számú melléklet:  Bejelentés Minőségi Átvételre (MÁV átvételi bejelentőlap) – 3.2. átvételi  

   mód esetén 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. …………………..   ……………………., 2020. ………………….. 

 

 

 
 

  

 

 

…………………………………….. ……………………………………. 

 Megrendelő Vállalkozó 
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