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1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a 

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60, cg.: 01-10-049023; adószám: 25776005-2-44; 

bankszámlaszám: 11794008-21329632-00000000), mint vevő (a továbbiakban: „Vevő” vagy 

„MÁV-HÉV Zrt.”) és az eladó (a továbbiakban: „Eladó”; a továbbiakban: Eladó és Vevő 

együtt: „Felek”) közötti, általános forgalmi adó nélkül számított 8.000.000 – azaz nyolcmillió 

– HUF-t el nem érő ellenértékű – ideértve a fajta és mennyiség szerinti dolgok határidős 

adásvétele tárgyában köttetett – adásvételi szerződések (továbbiakban: „Szerződés”) általános 

szerződési feltételeit tartalmazza. 

1.2.  Szerződés a Felek következő, időben egymás után keletkező dokumentumai 

(nyilatkozatai) – egymás irányába történő – megküldése (kibocsátása) útján jön létre: 

a) a Vevő az Eladóval írásban közli az adásvétel tárgyát és eme ügylet egyéb lényeges 

(részletes) teljesítésére vonatkozó feltételeket, s egyúttal felhívja az Eladót az előbbiek 

tekintetében, irányába történő árajánlat megtételére (továbbiakban: „Ajánlatkérés”); 

b) Eladó írásban – az Ajánlatkérésben rögzített e-mail avagy levelezési címre – a Szerződés 

megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges feltételekre kiterjedő 

ajánlatát (továbbiakban: „Ajánlat”) megküldi a Vevő részére; 

c) az Ajánlatnak a Vevő beszerzéseit kezelő informatikai rendszere (SAP-rendszer) útján 

létrehozott megrendelést (továbbiakban: „Megrendelés”) a Vevő megküldi – az Ajánlatban 

rögzített eladói e-mail avagy levelezési címre –, e cselekmény útján megy teljesedésbe az 

Ajánlat elfogadása. 

1.3. A Vevő által megküldött Megrendelésbe foglaltak (azaz az eladói Ajánlatot elfogadó 

nyilatkozatok) a Vevő által az Eladó részére való megküldésükkel válnak hatályossá.  

1.4. Eladó kizárólag az SAP-rendszerből származó, cégszerűen aláírt Megrendelés alapján 

jogosult, illetve köteles teljesíteni. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő által megküldött 

Megrendelésbe foglaltak hatályossá válnak.  

1.5. Az ÁSZF rendelkezései a Szerződés feltételeinek minősülnek, amelyeket az Eladó az 

Ajánlat adásával magára nézve kötelezőnek elfogad. 
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1.6. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét 

nem érinti. 

1.7. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, 

úgy ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók a Felekre nézve. 

1.8. A Szerződésben használt fogalmak az ÁSZ-ben foglaltak szerint értelmezendők. 

1.9. A Szerződés kötelező tartalmi elemeit képezik az alábbiak: 

a) a Szerződés tárgyát képező dolog (dolgok) megnevezése és mennyisége; 

b) a dolog (dolgok) vételára – amely magába foglalja különösen annak a Vevő által 

meghatározott helyszínre az Eladó vagy közreműködője fuvareszközén történő 

szállításának költségét –; 

c) az áruátvétel helye és a teljesítés időpontja (véghatárideje). 

 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Eladó eladja Vevő megveszi a Szerződésben részletesen specifikált – a fentiek szerint 

megrendelt – dolgot (dolgokat, továbbiakban: „Áru”), amely tulajdonjogát a Vevőre átruházza, 

és azt annak birtokába bocsátja; Vevő pedig – a lentiekben részletezett módon – a vételárat 

megfizeti, és az Árut átveszi. 

Az adásvételi szerződés tárgyát képező Árunak – az Eladó vagy közreműködője fuvareszközén 

– a Megrendelésben megjelölt helyre és időpontban való szállítása az Eladó kötelezettségét 

képezi, kivéve amennyiben a Vevő ezzel ellentétes igényét a Megrendelésben feltünteti. 

 

2.2. Eladó – Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult, a Vevő az 

Eladó által felajánlott részteljesítést nem köteles elfogadni. 

2.3. A Szerződésben meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést Vevő 

jogosult Eladó előzetes tájékoztatása nélkül ellenőrizni, ellenőriztetni, melynek keretében a 

kiválasztott Árut független minősítő szervezet részére minőség-ellenőrzés (vizsgálat) céljából 

is megküldheti. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a műszaki megfelelőség nem 

állapítható meg, úgy Eladó köteles a Vevő által esetlegesen megelőlegezett vizsgálati költséget 

a Vevő részére megtéríteni. 
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2.4. A Vevő a teljesítés során átadott Árun kizárólagos tulajdonjogot, vagy korlátlan 

felhasználási jogot szerez. Eladó szavatolja, hogy általa a Szerződés keretében szállított Áruk 

per-, teher- és igénymentesek. Eladó szavatolja továbbá, hogy a Vevő az Áru(k) tulajdonjogát 

harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb 

korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért az Eladó teljeskörű 

felelősséget vállal. Vevő az egyedileg fejlesztett, illetőleg készített szellemi alkotásokon 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, és a kapcsolódó vagyoni jogok is teljes 

körűen megilletik. Ennek megfelelően a Vevő maga, vagy harmadik személy igénybevétele 

útján az Eladó hozzájárulása nélkül jogosult különösen a szellemi alkotás módosítására, 

továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes körű, vagy 

részleges átruházására. Egyedi fejlesztésű szellemi alkotások esetén az Eladó a forráskódot a 

teljesítése részeként átadja a Vevőnek. 

 

3. A szállítás, teljesítés módja 
 

3.1. A Szerződést a Megrendelésben rögzített feltételekkel kell teljesíteni. 

 
3.2. Az Eladó a Szerződésben megadott helyszínen köteles teljesíteni, kizárólag nyitvatartási 

időpontban. Előzetes egyeztetés hiányában Vevő a nyitvatartási időn kívül nem köteles az Árut 

átvenni. Vevő raktári nyitva tartása: hétfőtől-csütörtökig 6-14 óráig, pénteken: 6-12 óráig.  

 
3.3. Eladó köteles gondoskodni az Áru jellegének megfelelő, annak sérülésmentes szállítását 

és tartós tárolását biztosító csomagolásról. Eladó a szállításkor köteles átadni az Áru minőségét 

igazoló, a hatályos jogszabályoknak megfelelő magyar nyelvű műbizonylatot, illetve biztonsági 

adatlapot (amennyiben a leszállított áru tekintetében releváns). 

3.4. Eladó vállalja, hogy a megrendelt Árukat a Szerződésben és mellékleteiben rögzítetteknek 

megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható 

időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet rendelkezései alapján a Vevő által az állami adó- és 

vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról az Eladó legalább 3 munkanappal 

korábban, írásban tájékoztatni köteles a Vevő a Szerződés releváns pontjában meghatározott 

kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Vevőnek 

bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői telefonon 

egyeztetik egymással.  
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Az Eladó vállalja továbbá, hogy a fenti határidőben a Vevő kapcsolattartója számára megadja 

a fuvarozást végző jármű forgalmi rendszámát, valamint a járművezető nevét, hogy Vevő ezen 

személyeknek az áruátvétel helyére történő beléptetésről gondoskodni tudjon. 

 
3.5. Eladó kötelezettsége, hogy az alábbi felsorolt követelményekről Vevőt magyar nyelven 

írásban tájékoztassa: 

 az Áru megnevezése, rendeltetése, a gyártó vagy forgalmazó neve; 
 

 a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülmények; 
 

 az Áru felhasználásánál szükséges esetleges elővigyázatossági előírások (ha van ilyen); 

 a felhasználásra vonatkozó engedély száma; 
 

 fényképes magyar nyelvű műszaki és használati útmutató (ahol az értelmezhető 

illetőleg, ha az Áru vagy felhasználása összetett); 
 

 a jótállás időtartama. 
 

 

4. Átadás-átvétel, teljesítés igazolás, ellenőrzés 

 

4.1. A mennyiségi és minőségi átvétel a Vevő arra meghatalmazott képviselőinek részvételével 

történik. Az Áru mennyiségi és/vagy minőségi ellenőrzését a Vevő a szállítást/beérkezést 

követően lehetőség szerint azonnal elvégzi. A mennyiségi és minőségi átvétel nem zárja ki a 

szerződésszegésből eredő későbbi, vevői igényérvényesítési jogot. Felek kijelentik, hogy 

tudomással bírnak arról, hogy az Áru fizikai átadása és annak mennyiségi átvétele önmagában 

nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának. 

 
 
4.2. A minőségi átvétel keretében a Vevő megvizsgálja azt, hogy az Eladó által átadott Áru 

alkalmas-e a kijelölt célra és felhasználásra, valamint megfelel-e a Szerződésben meghatározott 

feltételeknek, jellemzőknek. 

 
4.3. A Vevő az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról annak 

észlelésekor haladéktalanul írásbeli értesítést küld az Eladó részére. Az Eladó köteles a Vevő 

panaszait kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni. Amennyiben megállapítást nyer, 

hogy a minőségi kifogás alapos, a Vevő választása szerint érvényesítheti szavatossági jogait: 

 
4.3.1. kijavítást vagy kicserélést kérhet, késedelmi kötbér érvényesítésével egyidejűleg, vagy 
 
4.3.2. árleszállítást kérhet, vagy 
 
4.3.3. hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, illetőleg 
 
4.3.4. hibás Áru tekintetében a Szerződéstől elállhat. 
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A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vevőt megillető polgári jogi 

igény érvényesítését.  

 
4.4. A minőségi átvételt a Vevő a fizikai átvételnél később is elvégezheti. Ebben az esetben a 

hiba észlelése után haladéktalanul értesítenie kell az Eladót a leszállított Áruval kapcsolatban 

felmerülő esetleges hibákról, hiányosságokról. 

 
4.5. Amennyiben a Szerződés tárgya sorozattermékek szállítása, vagy fajta és mennyiség 

szerinti szállítás, úgy a hibás teljesítés miatti igénybejelentésre egy szállítmányból vett és 

különböző rakatokból kiemelt mintavétel alapján megállapított hibát a teljes érintett árutípus 

leszállított mennyiségére ismeri el az Eladó. 

 
4.6. A hibás Áru el- és visszaszállítása a Felek megállapodása alapján történik. Az el- és 

visszaszállítás költsége az Eladót terheli, amennyiben a hibás teljesítés miatti felelőssége 

megállapítható. 

 
4.7. Az átvételt a Vevő képviselője a Szállítólevélen aláírásával és bélyegzőjével igazolja. 

 
4.8. A szállítólevél (továbbiakban: "Szállítólevél”) a Vevő által megrendelt Áru minőségi és 

mennyiségi azonosítását jelenti. A Szállítólevél Eladó általi aláírásának előfeltételét képezi – 

az adott Megrendelésben rögzített – dokumentumok Eladó által Vevő részére történő 

rendelkezésre bocsátása.  

A Szállítólevél a pénzügyi (SAP) Teljesítési igazolás kiadásának az előfeltétele. 

 
4.9. Az Áru tulajdonjoga és az ezzel kapcsolatos kárveszély az átvétel helyén és a Szállítólevél 

kiállításának időpontjában száll át a Vevőre. 

 
4.10. Az Árut tényleges átvevő személy nyilatkozata az átvétel elismerését igazolja, de nem 

minősül a Vevő részéről jogról való lemondásról szóló nyilatkozatnak. 

 

5. Az ár és a fizetési feltételek 

 
 
5.1. Az Áru nettó egységárát (továbbiakban: Vételár) az Árajánlat tartalmazza. Felek rögzítik, 

hogy az árajánlatbeli Vételár(ak) magukban foglalják az Eladó a Szerződés szerinti feladatai 

szerződésszerű teljesítésének összes költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, 

szállítási, tárolási, fuvarozási, rakodási, csomagolási és beszerelési költségeket, a felhasználási 

jog (és a kapcsolódó vagyoni jogok) ellenértékét, a jótállási és szavatossági kötelezettségek 

költségeit, a hatósági engedélyek és díjak, egyéb jogdíjak, az esetleges betanítás, oktatás 

költségét, különféle vámköltségeket, termékdíjat és adókat az általános forgalmi adó 
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kivételével. Erre tekintettel Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy 

költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. 

A Szerződésbe foglalt Vételár az átvételi helynél történő teljesítéssel értendő. 

Eladó a Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a 

Szerződés feltételeinek – így különösen a Vételárnak – a módosítását vagy bármely ellenérték 

Vevővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, 

finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással 

vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, 

vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a 

Szerződés hatálya alatt, amelyet az Eladóra, közreműködőire vagy alkalmazottjaira kivetettek 

vagy kivethetnek, különösen a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 
 
 

5.2. A számlakibocsátás alapja a maradéktalanul leszállított, a Vevő által Szállítólevélen átvett 

Áru. Részteljesítésre és rész-számlázásra kizárólag előzetes egyeztetés és Vevői jóváhagyás 

esetén van lehetőség.  

5.3. A számla elfogadásának feltételei az alábbiak. 
 
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. 

Eladó számla kiállítására a Szállítólevél birtokában jogosult azzal, hogy az Eladó a számlájához 

köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni.   

A Felek megállapodnak abban, hogy a számla a Vevő Beszerzési megrendelési számának, 

valamint a Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon 

feltüntetve, hogy számláról van szó):  

 

MÁV-HÉV Zrt. 

1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

Elektronikus számla benyújtására az eszamla@mav.hu e-mail címen van lehetőség. 

Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa 

törvény 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott 

követelményeknek. 

mailto:eszamla@mav.hu
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A Beszerzési megrendelés szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Vevő 

jogosult a számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Vevőt 

késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.  

Vevő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Eladó részére. 

  

Az Eladó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles kiállítani. 

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Szállítólevélen 

feltüntetett időponttal (Áfa tv. 58.§). 

5.4. Vevő a számla végösszegét az Eladó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől 

számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Eladónak – az általa 

kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Eladó számlája azon a napon számít 

pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vevő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla 

összegével megterheli. 

5.5. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155 §-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.  

5.6. A Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve a Vevővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Vevő 

előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, 

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

szerződésszegést követ el Vevővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 

5.7. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a számlán 

megjelölt összegből levonásra kerüljön a Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő 

kötbér illetve többletköltség összege. 

5.8. A 4.3.2. pontban meghatározott, a hibás teljesítés miatti árleszállítás esetén az Eladó 

köteles számlát helyesbítő okiratot kiállítani és a Vevő részére megküldeni, valamint annak 

kibocsátásától számított 8 napon belül az ellenérték különbözetet a Vevő 1. pontban 

meghatározott bankszámlájára visszautalni. 

 

6. Szavatosság és jótállás        

6.1.  Eladó szavatol azért, hogy a leszállított Áru hiba és hiánymentes, valamint megfelel a 
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vonatkozó szabványnak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezet-védelmi 

előírásoknak. Eladó (amennyiben releváns) az Áru minőségét minőségi tanúsítvánnyal, 

műbizonylattal igazolja. 

6.2.  Eladót a szerződésszerűen leszállított Árukra a mennyiségi átvételtől – azaz a 

Szállítólevél aláírásától – számított 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási 

kötelezettség terheli. Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll a 

közreműködőkkel, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel 

elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Amennyiben az Árura vagy annak 

bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely beszállítója vagy közreműködője a jelen pont 

szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen alkatrészek tekintetében ezen jótállási 

idő az irányadó.  

6.3.  A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy az Árut minőségi vizsgálatnak vesse alá. A 

vizsgálatot a Vevő erre illetékességgel rendelkező egysége is végezheti. Vizsgálat esetén a 

minőségi átvétel a vizsgálattal fejeződik be. Hibás Áru megállapítása esetén az ellenőrző 

vizsgálat költsége az Eladót terheli. 

6.4. Eladó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező Áruk fölött harmadik személynek 

nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzési, birtoklási és használati jogát 

akadályozná. 

6.5. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a 

teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját 

költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő 

valamennyi költség az Eladót terheli.  

6.6. Amennyiben az Áru a jótállási időszak alatt meghibásodik/a rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná válik, Vevő kapcsolattartója erről értesíteni köteles az Eladó kapcsolattartóját. 

Eladó köteles a hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó 

telephelyén), és a Vevő által egyoldalúan, írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely 

határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Áru visszaszállítását is a Vevő által 

megjelölt helyre).  

6.7. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Áru 
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- vagy annak alkatrésze - vonatkozásában újra kezdődik.  

6.8. Amennyiben az Eladó a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a 

hibát, Vevő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel 

elvégeztetni Eladó költségére és kockázatára. 

 

7. Szerződésszegés, kötbér 

 
 
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan, a Felek által a Szerződéssel összefüggésben 

tanúsított magatartás (tevőleges magatartás, mulasztás), amely a Szerződésben meghatározott 

feltételektől, a hivatkozott vagy a teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, szabványokban 

leírtaktól eltérő teljesítésben nyilvánul meg. 

 
7.2. A Felek Eladó nem teljesítése (meghiúsulás), késedelmes teljesítése, illetve hibás 

teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel 

érintett nettó szerződéses érték. 

 
7.3. Ha az Eladó a várható szerződésszegésről 3 munkanappal korábban nem tájékoztatja a 

Vevőt, úgy a kötbéralap 10%-a akkor is megilleti a Vevőt, ha az Eladó a felelősség alól magát 

egyébként kimenti. 

7.4. Kötbér és szerződésszegés  

 

7.4.1. Késedelem esetén a kötbér mértéke: minden késedelemmel érintett (megkezdett) nap után 

a kötbéralap 0,5 %-a, de maximum 20%-a; 

 

7.4.2. Nem teljesítés (azaz meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: a kötbéralap 20 %-a; 

 
 
7.4.3. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: a kötbéralap 15 %-a (ha a Vevő hibás teljesítés 

esetén kijavítást kér póthatáridő tűzésével, úgy a kötbér mértéke azonos a késedelemre 

megállapított kötbérmértékkel). 

 
 
7.5. A kötbér az alábbi időpontokban válik esedékessé: 

 
 
7.5.1. késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik vagy a póthatáridő lejár vagy a 

kötbér-maximum elérésre kerül; 

 
 
7.5.2. hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az 

Eladónak bejelentette; 
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7.5.3. meghiúsulási kötbér esetén, ha a Vevő az elállási szándékát az Eladónak bejelentette. 

 
 
7.6. A kötbérről terhelő levél kerül kiállításra. Egyebekben a Vevő az Eladóval szemben 

felmerülő bármilyen pénzben kifejezhető igényét jogosult beszámítás útján érvényesíteni, 

melyhez az Eladó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul.  

Felek továbbá rögzítik, hogy a Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 

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

Vevő kizárólagos választása szerint. 

 
7.7. Ha az Eladó a kikötött határidőre nem szállítja le az Árut, úgy a Vevő jogosult a 

szerződéstől az Eladó szerződésszegése alapján elállni. Eladót ezen esetben kártérítés vagy 

kártalanítás nem illeti meg, azonban Vevő a kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés 

kapcsán felmerült kárát is érvényesíteni. Vevő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy eláll a 

szerződéstől, vagy póthatáridőt tűz a teljesítésre.  

 
7.8. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

teljesítés alól. 

7.9. Eladó az általa a Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Vevőt Eladó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően 

ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem 

kizárólagosan a helyettesítés többletköltségeit – is. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Eladó 

által a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a 

Vevő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben 

Vevőnél felmerülő károkat is köteles az Eladó Vevő részére megtéríteni.  

Vevő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatás támogatásához Eladó 

által a Szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, 

illetve azzal összefüggő, a Vevőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, 

elmaradt előny tekintet nélkül a jogosult személyére.  

Következményes kár a Szerződés vonatkozásában az a kár, amely az Eladó magatartásának 

közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a 

szerződésszegés lehetséges következményeként Eladó előre számolhatott-e.  

Amennyiben valamely Áru hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik 

személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más 

felelőssel szembeni igényérvényesítésében az Eladó köteles közreműködni. 



12 / 21 
 

A Vevő ezúton tájékoztatja az Eladót, hogy 2016. november 3. napján a MÁV-HÉV Zrt. és a 

Magyar Állam közt vasúti személyszállítási közszolgáltatás tárgyában szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) került életrehívásra.  

A hatályban lévő Közszolgáltatási szerződés szövegezése az alábbi internetcímen érhető el: 

https://www.mav-hev.hu/kozszolgaltatasi-szerzodes  

Az Eladó ezúton akként nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit 

megismerte.  

Amennyiben a Szerződésben rögzített kötelezettségeit Eladó megszegi, és ebből eredően a 

Vevő a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tenni 

nem tud, úgy az ez okból fakadóan keletkező – Vevőt terhelő – fizetési kötelezettségekért az 

Eladó köteles helytállni. 

Vevő felhívja az Eladó figyelmét arra, hogy a Szerződés alapján leszállításra kerülő Áruk vasúti 

személyszállító járművekbe kerülnek beépítésre, illetve vasúti személyszállításhoz kerülnek 

felhasználásra, ennek megfelelően az Áruk esetleges hibája/hiányossága a vasúti 

személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak, vagy abban más módon érintett 

harmadik személyeknek is okozhat kárt, ideértve a környezeti károkozást is. 

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Szerződés szerinti Vételárat a jelen pontban 

foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

 

Felek megállapodnak, hogy az e pontban rögzített esetekben az Eladó által fizetendő 

kártérítési összeg a Vevő által fizetendő vételárat nem haladhatja meg.  

 
8. A Szerződés megszűnése 

 

8.1. A Szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a 

Szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével megszűnik. 

 
8.2. A Szerződés megszűnése esetén a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében 

kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 

elszámolni. 

 
8.3. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően Vevő a Szerződést azonnali hatállyal, 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntetheti (rendkívüli felmondás), ha 
 

 az Eladó a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő 

https://www.mav-hev.hu/kozszolgaltatasi-szerzodes
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eredménytelenül telt el (ebben az esetben a Szerződés megszűnésében vétlen fél 

kártérítési igénnyel léphet fel);

 az Eladó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson 

a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;

 bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;

 az Eladó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri 

a vonatkozó jogszabályok alapján;

 az Eladó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;

 az Eladó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;

 az Eladó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, 

tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek 

szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható;

– a Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor kötbér érvényesítésére 

az Eladóval szemben avagy bármely kötbérmaximum elérésre kerül; 

– az Eladó bármely egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 
Eladó a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul köteles 

értesíteni Vevőt. A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

 

A Felek megállapodnak, hogy Vevő a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondással történő 

megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől – vagy annak Vevő által 

behatárolt részétől – elállni. Az Eladó által teljesítendő szállítások oszthatósága esetén a Vevő 

jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes Árukra az elállás jogát 

gyakorolni, míg más vonatkozásban a Szerződés azonnali hatályú felmondásának jogával élni, 

ha Eladó a Szerződés alapján fennálló bármely, a jelen pontban nem rögzített kötelezettségét 

megszegi, s az a Vevő megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy a 

Vevő felhívására a szerződésszegést ésszerű póthatáridő alatt nem orvosolja. A póthatáridő(k) 

engedélyezése nem érinti a Vevőnek az Eladó mulasztásához kapcsolódóan érvényesíthető 

jogait. 
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8.5. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy Vevő jogosult a Ptk. 6:231. §-ában 

meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles az Eladó ezzel 

összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, kivéve a 

következményi károkat és az elmaradt hasznot. 

Vevő felhívja Eladó figyelmét arra, hogy a Szerződésben meghatározottak alapján csak a 

megrendelt Áruval kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen költségeket tekinti a Szerződés Vevő 

részéről elállással történő megszüntetése esetén az Eladói kártérítési igények szempontjából 

elfogadható, igazolt kárnak. (Ennek megfelelően az Áruknak az Eladó által a Szerződéstől – 

részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel kapcsolatos 

költségei, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem 

minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.) 

 

 

9. Bejelentési kötelezettségek, a kapcsolattartás módja a teljesítés során 

 

9.1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden 

olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, 

kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni. 

 
9.2. A kapcsolattartás módja kizárólag az alábbiak valamelyike: 
 

 írásban megtett, postai úton, vagy személyes kézbesítéssel átadott és átvett nyilatkozat;

 a Felek e-mail-en, vagy telefaxon tett nyilatkozata, ha azt a másik fél e módszerek 

bármelyike útján visszaigazolja.



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

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követően a teljesítés 

jellegére tekintettel azonnal, de legkésőbb 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen 

bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért 

a mulasztó felet terheli a felelősség. 


9.4. A Felek az ÁSZF és a Szerződés szerinti valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést 

írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha 

azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a 

címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre az átvétel 

megtörténtének visszaigazolásával. 
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10. Szerződésmódosítás 

 

A Szerződés módosítása csak a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. 
 

 

11. Eljárás jogvita esetén 
 
A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek kötelezik 

magukat, hogy a per a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései 

alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg. 

 

12. Titoktartás 
 
12.1. Eladó köteles a Vevővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott 

mindennemű adatot, különös tekintettel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 

törvényben meghatározott üzleti titkot és védett ismeretet időbeli korlátozás nélkül köteles 

megőrizni s tudomásul veszi, hogy ezen előírások megszegése a jelen pontban nevesített 

törvényben rögzített, az üzleti titok megsértése körébe tartozó jogkövetkezményeket – 

kártérítési igényérvényesítés, valamint, kártól független egyéb igényérvényesítést – vonhat 

maga után. 

 

12.2. Felek rögzítik, hogy Eladó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden 

alkalmazottjára és közreműködőjére (amelyekkel / akikkel Szerződés teljesítésével 

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

a Vevőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Eladó csak a 

Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 

alapján állami közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 

közérdekű adatnak minősül. 

12.3. A Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Eladó titoktartásra kötelezett. Vevő írásba 

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

vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől a Szerződéssel 
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kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy 

megszűnése után, hacsak a Szerződésben nincs máshogy meghatározva.  

12.4. A Felek fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra: 

 mely közismertté válik anélkül, hogy a Felek a titoktartási kötelezettségét megsértené, 

 amelyről bizonyítható, hogy a Felek ismerték a titoktartási körbe vonásakor és korábban 

közvetlenül vagy közvetve nem a Felektől jutott tudomására; vagy 

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

nem kötelezett titoktartásra. 

12.5. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon 

információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely 

Felet. 

12.6. A Szerződés jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a Szerződés 

teljesülésekor, vagy ha az bármely okból megszűnik. 

12.7. A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen 

Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében. 

12.8. Az Eladó a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során tudomására jutott 

személyes adatot kizárólag a megőrzésre irányadó időtartamig, a szerződés teljesítése 

érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján 

kezeli. Az Eladó vállalja, hogy az előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az 

adatkezelési jogosultság bármely egyéb okból történő megszűnését követően a tudomására 

jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható módon törli. A MÁV HÉV Zrt. 

adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a (https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-

11/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_szerz%C5%91d%C3%A

9ses_kapcsolattart%C3%B3.pdf) webcímen található. A Szállító a Szerződés aláírásával 

igazolja, hogy a fenti webcímen található – „A MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója” –

tartalmát megismerte és az abban/azokban foglaltakat tudomásul vette, illetve azt/azokat az 

érintettel – igazolható módon – megismertette. 

 
13. Egyéb rendelkezések 

https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-11/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_szerz%C5%91d%C3%A9ses_kapcsolattart%C3%B3.pdf
https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-11/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_szerz%C5%91d%C3%A9ses_kapcsolattart%C3%B3.pdf
https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-11/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_szerz%C5%91d%C3%A9ses_kapcsolattart%C3%B3.pdf
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13.1. Az Eladó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a 

Vevő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve 

mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Vevő által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Vevő nevében eljáró személy(ek) Etikai 

Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Vevő által működtetett etikai bejelentő és 

tanácsadó csatornán keresztül. 

13.2. Eladó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Vevő a Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – 

kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában 

foglaltak szerint. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az 

előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de 

legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a 

Vevő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül 

megtörténhessen. 

13.3. Eladó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető 

tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozójával. 

 

13.6. Az Eladó nyilatkozatot tevő (ajánlatot adó) képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös 

figyelemmel az ajánlat aláírására kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a 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 az ajánlat benyújtásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a Szerződés megkötésére. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 

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

Vevővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Vevőt nem terheli. 

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

első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés alapján 

fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja. 

 
 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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13.9. Az ÁSZF-ben és a Szerződésben nem rögzített kérdésekben a magyar Polgári 

Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 
 
13.10. Mellékletek  

1. számú melléklet: Beszerzési Megrendelés MINTA 

2. számú melléklet: Elektronikus számla követelményei 

 

 

MÁV-HÉV Zrt. 
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1. számú melléklet  

Beszerzési Megrendelés MINTA 
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2. számú melléklet 

 

Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál 

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. – mint a MÁV-csoport tagvállalatainak bejövő számláit 

kezelő szervezet – bejövő számlakezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák 

befogadását és automatizált feldolgozását. Az automatikus ellenőrzés, adatkinyerés 

elengedhetetlen számunkra, ezért a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az 

alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként 

csatolt XML file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet: 

 az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzió is 

megfelelő), 

 az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: 

https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html, 

 a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott 

számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt 

struktúra, 

 a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató 

Központ Zrt. engedélyezi.  

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet. 

5. A számlákat az eszamla@mav.hu  e-mail címre kell elküldeni, az e-mailhez csatolt 

file-ként. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, 

szamlabefogadas.hu rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-

mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát. 

6.  Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on 

belüli csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt 

további file-ként kell küldeni. 

 

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, 

akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül 

befogadottnak. 

Az elektronikus számla küldés előtt a rendszer beállításához egyeztetésre van szükség, ennek 

során  

a) kérjük az alábbi táblázatot kitöltve küldje el az eszamla-info@mav.hu e-mail címre, 

b) amennyiben lehetséges, tesztelési célból egy minta számlát is küldjön részünkre, 

amely lehet 

- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal 

megegyező számla, 

- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 

számláit), 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok
https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html
mailto:eszamla@mav.hu
mailto:eszamla@mav.hu
mailto:eszamla-info@mav.hu
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- egy éles számla is (ez esetben ezt kérjük egyértelműen jelölje az e-mailben). 

 

A minta számlát technikai okokból kérjük, hogy egy jelszóval védett zip file-ban küljde meg 

az eszamla-info@mav.hu e-mail címre. 

 

Számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve: 

Az a személy a kibocsátó részéről, 

akivel kapcsolatba léphetünk 

elektronikus számlákkal kapcsolatos 

ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

 

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető. 

 
 

 

mailto:eszamla-info@mav.hu
mailto:eszamla-info@mav.hu

