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A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Vállalkozó tájékoztatja Alvállalkozót, hogy …. számon vállalkozási szerződést kötött a MÁV
Zrt.-vel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta […]. A jelen alvállalkozási
szerződés célja a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződésben Vállalkozó által elvállalt
bizonyos tevékenységek Alvállalkozó bevonásával történő teljesítése.
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2. Jelen szerződés alapján Alvállalkozó köteles az 1. sz mellékletben meghatározott munkák
kiviteli terveit elkészíteni és azokra a szükséges engedélyeket beszerezni, Vállalkozó pedig
köteles a szerződésszerűen elkészített és engedélyezett kiviteli terveket átvenni és az
Alvállalkozónak alvállalkozási díjat fizetni.
Alvállalkozó a következő dokumentációt köteles a VII.2. pontban meghatározott határidőre 3
nyomtatott és egy elektronikus példányban átadni:
 Engedélyeztetett kiviteli tervek
 Beszerzett hozzájárulások
 Jogerős engedélyek
 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az I. 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó fizetési
kötelezettségét a Megrendelő az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi
forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel
Alvállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra
 Alvállalkozó köteles a valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a jelen
szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és
dokumentumot megőrizni a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig.
 Alvállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjét
arról, ha jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindítása jut
tudomására.
 Ezen rendelkezések felróható megsértésével a Vállalkozónak okozott igazolható károkat
Alvállalkozó köteles megtéríteni, ideértve azt az esetet is, ha Vállalkozót azért éri kár, mert
az Alvállalkozó ezen rendelkezésekben előírt iratmegőrzési, vagy bejelentési
kötelezettségének felróható megszegése miatt Vállalkozó a Megrendelő irányában fennálló
saját, de az Alvállalkozó adatszolgáltatásán alapuló kötelezettségének nem tudott eleget
tenni és ezért őt kár érte.
 Alvállalkozó kijelenti, hogy az a kár, amely a Vállalkozót ezen rendelkezések
megszegésével érheti a Ptk. 6:521. §-a szempontjából előrelátható kárnak minősül.
II.

ALVÁLLALKOZÁSI DÍJ

1. Az I.2. pontban meghatározott munka kifejtéséért az Alvállalkozót megillető alvállalkozási díj
összege:
[…]
2. Az alvállalkozási díj az I.2. pontban maghatározott kiviteli tervek elkészítéséért és
engedélyeztetéséért felszámított átalánydíj, amely az engedélyezett kiviteli tervek átadását
követően illeti meg az Alvállalkozót. A díj a munka elvégzésének teljes ellenértéke, amelyet
Alvállalkozó a munkavégzés során felmerülő valamennyi járulékos költséget (pl. a
munkavégzés érdekében történő ki- és beszállások, tervek engedélyeztetése stb.) figyelembe
véve határozott meg.
3. Az Alvállalkozó az VII. pontban leírt átadás-átvételt követően 1 db végszámla kiállítására és
benyújtására jogosult. A számla kötelező melléklete a felek által a VII.5. pont szerint kiállított,
és mindkét fél részéről aláírt BASWARE teljesítésigazolás.
III.

A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó a szerződés I.2. pontjában meghatározott munka hiba és hiánymentes, valamint a
IV.1. pont szerinti minőségi követelményeknek megfelelő elvégzéséért alvállalkozási díjat fizet.
2. Vállalkozó a munka teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a helyszínre való bejutást és
ott a szükséges tervezési, felmérési cselekmények elvégzésének lehetőségét, továbbá szükséges
mértékben és az V. pontban meghatározottak szerint az Alvállalkozó részére adatot szolgáltat.
3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során figyelemmel kíséri a munkavégzést, bármikor jogosult a
munkálatok állásáról tájékoztatást kérni, az Alvállalkozó kezdeményezésére pedig
konzultációkon, tervbírálatokon köteles részt venni.
IV.

AZ ALVÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Alvállalkozó az I.2. pontban meghatározott munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben
meghatározott tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-,
biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és
gyakorlatnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a gazdaságosság
követelményét szem előtt tartva köteles elvégezni.
2. Alvállalkozó kijelenti, hogy Alvállalkozó, illetve a munkavégzésben résztvevő alkalmazottja a
jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel,
engedéllyel, jogosultsággal és képesítéssel rendelkezik (különösen: tervezői jogosultság,
megfelelő tervezői kapacitás, tervezői felelősségbiztosítás).
3. Alvállalkozó a Vállalkozó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben Vállalkozó
Alvállalkozónak alkalmatlan anyagot (adatot), célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad,
Alvállalkozó köteles erre Vállalkozót figyelmeztetni. Amennyiben Vállalkozó e figyelmeztetés
ellenére másik, alkalmas anyagot (adatot) nem szolgáltat, vagy utasítását fenntartja,
Alvállalkozó a szerződést Vállalkozó kockázatára teljesíti.
4. Az esetleges helyszíni felmérések, helyszínbejárások során a munkaterületre irányadó
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, tulajdonvédelmi rendszabályok betartása, illetve
betartatása az Alvállalkozó feladata.
5. Alvállalkozó a szerződésből folyó kötelezettségei teljesítéséhez további alvállalkozót nem vehet
igénybe. VAGY Abban az esetben, ha az Alvállalkozó létszáma a jelen szerződésben foglalt
munka elvégzéséhez kevésnek bizonyulna, az Alvállalkozó további alvállalkozót,
közreműködőt, teljesítési segédet és bármely más jogcímen a szerződés teljesítésébe bevonásra
kerülő személyt (a továbbiakban: alvállalkozó) vehet igénybe, akiket a bevonás előtt köteles a
Vállalkozónak előzetesen bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentést követően ellenőrzi a
bejelentett további alvállalkozót. Vállalkozó részéről a mindenkori műszaki igazgató jogosult a
bejelentett alvállalkozó elfogadására. Ha a Vállalkozó az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a
bevonás célja az, hogy a szerződést megkötő Alvállalkozó helyett éppen a bevonandó
alvállalkozó teljesítse a szerződést, vagy, hogy a bevonás a szerződésszerű teljesítést
veszélyeztetheti, akkor ezen bevonást haladéktalanul megtilthatja. Egyéb esetben a Vállalkozó
tudomásul veszi az Alvállalkozó bejelentését. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie
az
Alvállalkozó
által
tett
Összeférhetetlenségi
Nyilatkozatban
meghatározott
összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Alvállalkozó felel. Az Alvállalkozó
semmilyen jogviszonyban nem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz
tartozó társaságok munkavállalóját. A Vállalkozó kifejezetten megtiltja a […] foglalkoztatását.

6. Alvállalkozó csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, aki a jelen szerződésben foglalt
feltételeknek megfelel és a meghatározott kötelezettségeknek eleget tud tenni. Vállalkozó 5.
pontban írt tudomásul vétele nem mentesíti Alvállalkozót az ezért való felelősség alól.
7. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie az Alvállalkozó által tett Összeférhetetlenségi
Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért
Alvállalkozó felel.
8. Vállalkozó jogosult az alvállalkozó tevékenységét az Alvállalkozóra vonatkozó rendelkezések
szerint ellenőrizni, Alvállalkozó pedig köteles biztosítani Vállalkozó ellenőrzési jogának
érvényesülését.
9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozóért Alvállalkozó úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna el. Alvállalkozó Vállalkozó engedélye nélküli igénybe vétele esetén
Alvállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem
következett volna be.
10. Az alvállalkozó Vállalkozó irányában nem számlázhat, további alvállalkozót pedig nem vehet
igénybe. Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó ezen
rendelkezést tiszteletben tartsa.
11. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV
Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni
ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési
jogosultság gyakorlásának akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül.

V.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTŐ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA

1. Alvállalkozó kérheti a tervezés folyamán esetleg szükségessé váló helyszíni bejárás biztosítását,
valamint kiegészítő adatok szolgáltatását. Vállalkozó a kért intézkedést az igényléstől számított
3 munkanapon belül megteszi.
2. A helyszíni bejárást, illetve a kiegészítő adatok szolgáltatását Alvállalkozó a teljesítési határidő
lejárta előtt – a szükséges intézkedésekre, elvégezni kívánt feladatokra tekintettel – megfelelő,
azaz a határidőben való teljesítést nem veszélyeztető időben köteles kérni.
3. Nem jelenti a 2. pontban meghatározott „megfelelő idő” megsértését, ha az 1. sz. mellékletben
meghatározott műszaki tartalom téves, hibás volta miatt szükséges a helyszíni bejárás, adatkérés
és az intézkedés-kérésre azért nem kerülhetett sor megfelelő időben, mert Alvállalkozó a
műszaki tartalom hibáját, téves voltát a műszaki tervezői tevékenységet kifejtő személyektől
általában elvárható fokozott gondosság mellett sem észlelhette korábban.
4. Amennyiben Alvállalkozó a helyszíni bejárást, a szükséges kiegészítő adat szolgáltatását az V.
pontban meghatározottak szerint megfelelő időben kérte, akkor Vállalkozónak az 1. pontban
meghatározott határidőn túli késedelme az Alvállalkozó egyidejű késedelmét kizárja és a
teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.
VI.

TERVKONZULTÁCIÓ

1. Amennyiben Alvállalkozó egyeztetés céljából egyes tervrészleteket a Vállalkozónak átad, a
Vállalkozó jóváhagyását, vagy annak megtagadását – a tervrészletek hozzá való megérkezését
követő 3 munkanapon belül – írásban közli az Alvállalkozóval.

2. A Vállalkozó jóváhagyása kizárólag a megvizsgált tervrészlet műszaki tartalmára terjed ki, azaz
arra, hogy Alvállalkozó az adott tervrészletet a valóságnak megfelelő, vagy tervezett műszaki
adatok alapján készítette el és a tervrészlet ezeket a műszaki adatokat tükrözi. Vállalkozó
jóváhagyása semmilyen körülmények között sem minősül a tervrészlet építési, tervezési
szakmai szempontok szerinti, vagy az engedélyeztetésre való alkalmassága szempontjából
történő jóváhagyásának.
3. A Vállalkozó által jóváhagyott tervrészlet (beleértve a tervrészlet alapjául szolgáló műszaki
tartalmat is) tekintetében Alvállalkozó kizárólagosan felel azért, hogy a tervrészlet az építési,
tervezési szakmai szempontoknak megfelel, illetve engedélyeztetésre alkalmas. Amennyiben
ezen szempontoknak, vagy alkalmasságnak a tervrészlet az abban foglalt hibás, vagy nem
megfelelő műszaki tartalom miatt nem felelne meg, erre Alvállalkozó köteles írásban felhívni
Vállalkozó figyelmét.
4. Vállalkozó Alvállalkozónak írásban észrevételt tesz abban az esetben, ha az átadott tervrészlet
nem felel meg a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalomnak és ezért azt nem hagyja
jóvá. Vállalkozó az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervrészlettel szemben
támasztott kifogásait, amelyeknek Alvállalkozó megalapozottság esetén köteles eleget tenni az
észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 10 nap
lehet.
VII.

A TELJESÍTÉS ÉS A MUNKA ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

1. A teljesítés helye:

[…]

2. A teljesítés határideje:

[…]

Az V.1., VI.1. és VI.4. pontokban meghatározott határidők a teljesítési határidőbe
beleszámítanak.
3. Alvállalkozó az elkészült és engedélyezett tervek Vállalkozó részére történő átadásának
tervezett időpontjáról a Vállalkozót 3 munkanappal az átadás tervezett időpontját megelőzően
értesíteni köteles. Alvállalkozó a teljesítési határidő előtt is jogosult az elkészült és
engedélyezett terveket átadni, a Vállalkozó pedig köteles azokat elfogadni, amennyiben azok
megfelelnek a jelen szerződésben rögzítetteknek.
4. A munka átadás-átvétele akkor valósul meg, ha az Alvállalkozó összes teljesítménye megfelel a
jelen szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a munka jellegének megfelelő
előírások szerinti tervek és dokumentumok rendelkezésre állnak. Felek rögzítik, hogy
Alvállalkozó szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy a tervek felhasználáshoz szükséges
valamennyi jogerős engedélyt és hatósági, valamint a MÁV csoporton belül szükséges
hozzájárulást Alvállalkozó beszerezze. Ennek elmaradása esetén Vállalkozó a tervek átvételét
megtagadhatja, és az alvállalkozói díj megfizetésére nem köteles.
5. A sikeres átadás-átvételről a felek képviselője által aláírt teljesítésigazolást állítanak ki.
Vállalkozó a papíralap teljesítésigazolás kiállítását követően BASWARE teljesítésigazolást küld
az Alvállalkozónak.
VIII.

SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

1. A felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással a Vállalkozó a továbbiakban szabadon
rendelkezik, az alvállalkozási díj Alvállalkozó felé történő megfizetését követően.
2. Alvállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a szellemi alkotást nem csak saját
belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel,
hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-,
illetőleg tovább adhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény az egymásra épülő munkafázisokban
szabadon felhasználható.
3. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. §
(6) bekezdése és V. fejezete alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői
jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában,
továbbá szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy Vállalkozó a mű felhasználására harmadik
személynek további engedélyt adjon.
4. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:
 a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő
átruházhatóságára (átdolgoztatás),
 a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését,
illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az
előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik
személy részére történő átengedésére.
5. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában
foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább
fejlesztését, új dokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.
6. Az Alvállalkozó, mint szerződést kötő fél, feltétlen és korlátlan helytállást vállal a
Vállalkozóval szemben, hogy Alvállalkozó teljes terjedelemben és korlátozás nélkül
megszerzi/megszerezte a szerzők és egyéb a dokumentumokban foglalt szellemi alkotások
jogosultjainak engedélyét a szellemi alkotások (az I.2. pontban meghatározott eredmények)
Vállalkozó általi, a jelen szerződésnek megfelelő felhasználásaira vonatkozóan és ennek
megfelelően a dokumentumok jelen szerződés szerinti felhasználásait semmilyen módon nem
akadályozza, illetve nem gátolja a dokumentumokon vagy azok bármely részén harmadik
személyek javára esetlegesen fennálló szerzői, kapcsolódó jogi, illetve egyéb szellemi
alkotásokkal kapcsolatos jogi igény.
IX.

SZAVATOSSÁG

1. Alvállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott kiviteli tervek
minden tekintetben szakszerűek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges minden engedéllyel,
vagy hozzájárulással rendelkeznek.
2. Alvállalkozó szavatolja, hogy az átadott kiviteli tervek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és
célszerű megoldásokat tartalmaznak, és alkalmasak a Vállalkozó felismerhető, a felhasználás
céljából következő igényeinek kielégítésére.
3. A kiviteli terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok,
amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok
gyakorolhatók.

4. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az Alvállalkozónak felróható okból a valamely
felügyeleti eljárás keretében kiadott engedélyt az illetékes hatóság visszavonja, úgy
Alvállalkozó köteles Vállalkozó részére a XI.2. pontban meghatározott hibás teljesítési kötbért
fizetni, valamint a Vállalkozó érdekében valamennyi, a tervek engedélyeztetésére rendelkezésre
álló jogorvoslati lehetőséget saját költségén igénybe venni, vagy az engedélyeztetési eljárást a
kijavított tervekkel újból lefolytatni.
5. Alvállalkozó szavatol azért, hogy VIII.6. pontban meghatározottak szerint harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezését akadályozza vagy korlátozza.
6. Az Alvállalkozó szavatossági, jótállási kötelezettsége a jelen szerződésben
követelményeknek maradéktalanul megfelelő terv átadását követő napon kezdődik.
X.

előírt

FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A számla ellenértékét Vállalkozó az Alvállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a munka
elvégzését követően és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.
Számlavezető pénzintézet:
Bankszámla száma:

[…]
[…]

2. A kiállított számla mellé Alvállalkozó köteles mellékelni a Vállalkozó BASWARE
teljesítésigazolását, illetve a 6. pont szerinti igazolásnak eleget tenni. A szerződő felek közötti
elszámolás a BASWARE teljesítésigazolás alapján történik.
3. A számlán és a BASWARE teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a jelen szerződés számát és a
létesítményjegyzéki sorokat, valamint a BASWARE számot. Ezen adat, vagy a BASWARE
teljesítésigazolás hiányában, illetve a 6. pontban foglaltak nem teljesülése esetén Vállalkozó
jogosult a számlát Alvállalkozónak visszaküldeni és az alvállalkozói díj kifizetését megtagadni.
A Vállalkozót fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben
terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla
kézhezvételének, vagy a jelen szerződésben meghatározott összes melléklet Vállalkozóhoz
történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.
Számlán feltüntetendő számlázási név:
Székhely:
Adószám:

MÁV FKG Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.
11267425-2-16

A számla benyújtásának hely:

MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,
1426 Budapest, Pf.: 24.
[…]

A számla igazolására jogosult személy:

4. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Alvállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg
teljesítettnek, amikor Vállalkozó bankszámláját Alvállalkozó számlavezető pénzintézete a
számla összegével megterheli.
5. Fizetési késedelem esetén az Alvállalkozó a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat
felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22.§ (3) bekezdése
alapján az Alvállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb
elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését
a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig

jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a
szerződő felek elévültnek tekintik.
6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések tekintetében
alkalmazni rendelik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat.
Ennek értelmében Alvállalkozó vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft-ot
meghaladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az Alvállalkozó:
 bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
 a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
7. Vállalkozóval szembeni bármilyen követelés engedményezése (beleértve annak faktorálását is),
illetve bármilyen a Vállalkozóval szembeni követelésen zálogjog alapítása kizárólag a
Vállalkozó előzetes írásos engedélyével történhet.
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó Alvállalkozónak előleget nem fizet, fizetési
biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
XI.

SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. Szerződő felek az Alvállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése
esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó
szerződési érték (alvállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.
2. A kötbér mértéke:
 késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%;
 nem teljesítés esetén 20%;
 hibás teljesítés esetén 15%.
3. Hibás teljesítésnek minősül, ha az Alvállalkozó nem a IX. pontban foglaltaknak megfelelően
végzi el a munkát. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak
abban, hogy Vállalkozó jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok
együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező
érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a
hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek
megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén
a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. Alvállalkozó
póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni,
kivéve, ha Vállalkozó kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben
Vállalkozó a hibásteljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Alvállalkozó a
póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Vállalkozó csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt.
Amennyiben az Alvállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Vállalkozó
hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt
követelhet.
4. Amennyiben az Alvállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a
Vállalkozót, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Alvállalkozó a szerződésszegésért való
felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette.
5. A kötbér esedékessé válik:
 késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt;
 hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az
Alvállalkozónak bejelentette;

 nemteljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó az elállási szándékát az Alvállalkozónak
bejelentette.
6. Vállalkozó jogosult kötbérigényét az Alvállalkozó által kiállított számlák bármelyikével
szemben beszámítani.
7. A IX. pontban foglaltaknak nem megfelelő munka átvételét és az arra felszámított alvállalkozói
díj kifizetését Vállalkozó a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel megtagadhatja.
8. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a
jogszabályból és jelen szerződésből Vállalkozót megillető bármely más igény érvényesítésének
lehetőségét.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó követelheti az Alvállalkozótól azt a kárát,
amely abból származott, hogy az Alvállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás
miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Vállalkozóval szemben érvényesítette.
10. Amennyiben Alvállalkozó a IV. 5. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül
vesz igénybe alvállalkozót, köteles a Vállalkozónak mulasztásonként 100.000,- forint kötbért
fizetni.
11. Amennyiben Alvállalkozó hibájából a munka elvégzése annak megkezdését követően
meghiúsul és Vállalkozó csak más alvállalkozó igénybe vételével tudja a munkát elvégeztetni,
akkor Alvállalkozó köteles Vállalkozó igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj
miatti többletköltség, vágányzár túllépése), valamint Vállalkozó a jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja.
XII.

KAPCSOLATTARTÁS

1. Jelen szerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek:
2. Vállalkozó részéről a területileg illetékes divízióvezető. A területi illetékességet a kivitelezési
tervben foglalt műszaki tartalom megvalósításának helye határozza meg, azaz mely divízió
területén valósul meg a kivitelezés.
Alvállalkozó részéről:
[NÉV], [TISZTSÉG]
Telefonszám:
[ADAT]
E-mail:
[ADAT]
Telefax:
[ADAT]
3. A Vállalkozó 2. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult Alvállalkozó részére kiállítani a
teljesítési igazolást. Az 2. pontban meghatározott kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem
terjed ki a szerződés módosítására.
4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására, illetve az utasítások megadására a szerződő felek erre
szervezetileg felhatalmazott megbízottja is jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni
a megbízott jogosultságát.
5. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt 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 és a

feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza. A
szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más közlések telefaxon, illetve elektronikus úton (email) történő továbbítást is elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett
visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt
kifejezetten kéri – postán is megküldi.
6. A szerződő felek kötelesek minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratot (pl.
gépüzemnapló, eseti megrendelő stb.) olvashatóan kiállítani, illetve kitölteni; azon az aláíró
személyek nevét és tisztségét olvashatóan feltüntetni. A szerződő felek visszautasít-hatják a
másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a sza-bálynak nem
felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó kötelezettségük teljesítését az olvasható
példány kiállításáig és kézhezvételéig megtagadhatják.
7. Amennyiben a szerződő felek valamely eredeti iratnak a másolatát küldik meg a másik fél
részére, a küldő fél képviselője köteles azt a következő szöveg feltüntetésével aláírni.
„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.”
8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában)
bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a szerződő felek kötelesek a
másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó
felet terheli a felelősség.
XIII.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Jelen szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös
megegyezésével szüntethető meg.
2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a
szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi.
3. Az Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi
rendelkezésekben foglaltakat megsérti:
IV. fejezet rendelkezései (a 3. pontot kivéve); V.2. pont; VI.3. pont; IX. fejezet rendelkezései (a
6. pontot kivéve); X.7. pont; XI.11. pont; XII.4. pont; XII.6. és 7. pontok (kétszeri
figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén).
4. Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a hibás teljesítés, vagy a
teljesítés Alvállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetetlenülése,
valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 banki
napot meghaladóan, Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, kivéve, ha
a kifizetés megtagadására jelen szerződés alapján jogosult volt.
6. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben indított csőd-,
felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Alvállalkozóval szemben
(nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt ilyen eljárás.
XIV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba és valamennyi
szerződéses kötelezettség – beleértve a jótállási és szavatossági igényeket is – maradéktalan
teljesítéséig marad hatályban.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosítása csak a szerződő felek
kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen szerződés
semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás
kezdeményezésének tekintendő.
3. A Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is
az Alvállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Alvállalkozó által
Vállalkozónak okozott károk összegét levonhatja az Alvállalkozónak fizetendő esedékes, vagy
esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50 valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás).
4. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy az alvállalkozó számlájának Vállalkozó általi megfizetése
nem jelent joglemondást Vállalkozó részéről, továbbá Vállalkozó kifejezetten fenntartja a
szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a
szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az alvállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét
nem jelentette be azonnal alvállalkozó részére.
5. A jelen szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
6. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a
másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire
vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik
fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban
használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem
közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
7. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik,
mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az
arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének
megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés
hatályát veszti, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
8. Alvállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét
(elérhető: http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf), az abban foglalt értékeket
a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset
felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal.
Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő
cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
9. Alvállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozó
tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy
ezen gazdasági társaság az Alvállalkozó külön hozzájárulása nélkül – az Alvállalkozó írásbeli
értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vállalkozó pozíciójába belépni és annak
kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az
Alvállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
10. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek
megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyiben a peren
kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952.

évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság
eljárási jogosultságát kötik ki.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
12. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
[MELLÉKLETEK]
A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.
[Jászkisér], 2015. [DÁTUM]

Vállalkozó
MÁV FKG Kft.
Képviselője:
[NÉV]
[TISZTSÉG]

Alvállalkozó
[CÉGNÉV]
Képviselője:
[NÉV]
[TISZTSÉG]

