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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím:      1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  

Cégjegyzékszám: 01-10-042272 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság 

Adószám: 10856417-2-44 

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01 

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.   

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszám: 10201006-50080399 

Szerződéskötés során eljár:  ……………………………………  

Képviseli:    ………………………………………… 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről a 

Név: ……………………………………………………………………… 

Cím: ……………………………………………………………………… 

Levelezési cím: ……………………………………………………… 

Számlavezető pénzintézete: ……………………………………………… 

Számlaszáma:  ……………………………………………………… 

Számlázási cím:  ……………………………………………………… 

Adószáma:  ……………………………………………………………… 

Statisztikai számjele:  ……………………………………………………… 

Cégbíróság:  ……………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma:  ……………………………………………………… 

Képviseli:  ……………………………………………………………… 

 

mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”), (a továbbiakban együttesen: „Felek”) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Baleset elhárítás és vegyvédelem” tárgyában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész 

szerinti, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított.  

 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai 

követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban határozta meg. 

 

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta és döntését az elbírálást követően az 

ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott - döntése 

szerint nyertes ajánlattevő a Szolgáltató lett. 
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Ilyen előzmények után a Felek a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a Szolgáltató 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak 

meg: 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a 

alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Felek által ismertek, különös tekintettel a 

közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

 

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen Szerződés közötti, 

ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a 

dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:  

(1) Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor 

került;  

(2) Ajánlati felhívás;  

(3) Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok); 

(4) Szolgáltató ajánlata;  

(5) jelen Szerződés. 

 

A Szolgáltató a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit 

megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 „BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás. 

„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és 

valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, 

könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre 

vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként 

határozott meg.  

 

 „Kapcsolt vállalkozás”: A Kbt. 3. § 15. pontja értelmében az a vállalkozás, amely a 

számvitelről szóló törvény értelmében a közszolgáltató ajánlatkérővel összevont 

(konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles, vagy olyan vállalkozás, 

a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó 

befolyást gyakorol, 

b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy 

c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó 

befolyása alatt áll. 

 

„Meghatározó befolyás”: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az 

alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények 

névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással 

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 
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szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve 

hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 

felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza 

(kijelölje) vagy visszahívja; 

 „Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról 

rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- 

vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le. 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként jött létre. 

 

1.2. Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az ajánlati felhívás, a 

Dokumentumok és a Szolgáltató ajánlata alapján a következő munkák elvégzését: 

 

1.2.1. Vegyi elhárítás:  

 

1.2.1.1.Vasúti vegyi elhárító készenléti szolgáltatás a jelen szerződés hatálya alatt minden 

naptári napon, naponta 24 órán keresztül, a Szolgáltató 5. számú mellékletben 

felsorolt, kijelölt telephelye(i)n, a telephely(ek)en rendszeresített segélynyújtó 

egység(ek)el és az eze(ke)t irányító, kiszolgáló személyzettel a mindenkor hatályos 

MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási Utasításban foglalt szabályok alapján.  

 

1.2.1.2.Vasúti vegyi elhárítási szolgáltatás nyújtása a jelen szerződés hatálya alatt minden 

naptári napon, naponta 24 órán keresztül esedékes riasztás esetén a Szolgáltató 5. 

számú mellékletben felsorolt, kijelölt telephelye(i)ről, a telephely(ek)en rendszeresített 

segélynyújtó egység(ek)el és az eze(ke)t irányító, kiszolgáló személyzettel, a 

mindenkor hatályos MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási Utasításban 

foglalt szabályok alapján.  

Vasúti vegyi elhárítás szolgáltatás fogalma: Vasúti baleset, vagy egyéb más módon 

keletkezett vegyi jellegű veszélyek felszámolása, a károk enyhítése érdekében történő 

tevékenység (Vegyi jelleg: Veszélyes Áruk Vasúti Fuvarozására Vonatkozó 

Nemzetközi Szabályzat szerint veszélyesnek minősülő áruk) 

 

1.2.1.3.Megrendelő jogosult ellenőrizni a szolgáltatói telephelyeken bármikor a vegyi elhárító 

egységek személyi állományának és tárgyi eszközeinek készenléti állapotát, hogy azok 

lehetővé teszik, vagy éppen akadályozzák a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő 

módon való vegyi elhárítási tevékenység végzését. Erre tekintettel a Megrendelő a 

szolgálati beosztás ellenőrzésén kívül tényleges próbariasztást rendelhet el; ez 

esetben a vegyi elhárító egység köteles meghatározott riasztási időn belül (20 perc) 

kivonulásra alkalmas állapotban lenni.  

 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő az 1.2.1.2. pontban és 1.2.1.3. 

pontban meghatározott szolgáltatásokat Eseti megrendeléssel megrendeli, Szolgáltató 

elvégzi. Az Eseti Megrendelés elküldésével Szolgáltatónak kötelezettsége keletkezik 

az Eseti Megrendelés teljesítésére. A feladatok pontos meghatározása, a pontos 

mennyiségek a Dokumentumokban találhatóak, amely jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti 
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Megrendelésekben rendeli meg. Felek szükség esetén pontosítják az elvégzendő 

feladatokat. 

  

Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák: 

 Címzett neve, beosztása, szervezet neve, címe 

 Szerződés száma 

 Riasztás időpontja (nap, óra, perc) 

 Az esemény tényleges földrajzi helye (szolgálati hely, vonal, állomásköz, vágány, 

szelvény) 

 Eseményről tájékoztatás (Az elhárításra vonatkozó leírás) 

 Megrendelő részéről a riasztást elrendelő neve, beosztása, elérhetősége 

 

A Megrendelő a konkrét munkát (elhárítást) a diszpécseri szolgálat útján írásban (e-

mail) eseti megrendeléssekkel rendeli meg), ezáltal a Szolgáltató oldalán teljesítési 

kötelezettség keletkezik.  

A munka elvégzésére a Megrendelő telefonon (időpontrögzítésre alkalmas telefonon) 

is adhat megrendelést, melyet írásban megerősít 24 órán belül, de legkésőbb a 

következő munkanapon. 

Az Eseti Megrendelés mintáját jelen Szerződés 9 sz. melléklete tartalmazza. 

 

1.2.2. Baleseti elhárítás: 

 

1.2.2.1.Vasúti balesetelhárítói készenléti szolgáltatás nyújtása a jelen szerződés hatálya 

alatt minden naptári napon, naponta 24 órán keresztül (kivételt képez a szombathelyi 

terület és a miskolci terület, ahol telephelyeken 12 órás nappali készenlétet) a 

Szolgáltató 5. számú mellékletben felsorolt, kijelölt telephelyein, a telephelyeken 

rendszeresített segélynyújtó egységekkel és az ezeket irányító, kiszolgáló 

személyzettel a mindenkor hatályos MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási 

Utasításban foglalt szabályok alapján.  

 

1.2.2.2.Vasúti balesetelhárítói szolgáltatás nyújtása a jelen szerződés hatálya alatt minden 

naptári napon, naponta 24 órán keresztül esedékes riasztás esetén a Szolgáltató 5. 

számú mellékletben felsorolt, kijelölt telephelyeiről, a telephelyeken rendszeresített 

segélynyújtó egységekkel és az ezeket irányító, kiszolgáló személyzettel, a mindenkor 

hatályos MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási Utasításban foglalt szabályok 

alapján.  

 

A műszaki mentési és segélynyújtásban részt vevő mentési egységek feladata vasúti 

balesetek következtében, a vasúti járművekhez kapcsolódóan keletkezett akadályok 

elhárítására (a bekövetkezett baleset során kisiklott járművek vágányra történő 

beemelése, vagy más járműre történő emelése, vagy űrszelvényen kívülre történő 

emelése). Többvágányú pályaszakasz esetén a forgalom megindítása érdekében 

legalább egy vágány mielőbbi szabaddá tétele. Valamint a kárhely parancsnok-

helyettes elhárítási tevékenysége. 

 

1.2.2.3.Megrendelő jogosult ellenőrizni a szolgáltatói telephelyeken bármikor a baleset 

elhárító egységek személyi állományának és tárgyi eszközeinek készenléti állapotát, 

hogy azok lehetővé teszik, vagy éppen akadályozzák a vonatkozó rendelkezéseknek 

megfelelő módon való műszaki mentés végzését. Erre tekintettel Megrendelő a 
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szolgálati beosztás ellenőrzésén kívül tényleges próbariasztást rendelhet el; ez 

esetben a baleseti elhárító egység köteles meghatározott riasztási időn belül (20 perc) 

kivonulásra alkalmas állapotban lenni.  

 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Megrendelő az 1.2.2.2. pontban és 1.2.2.3. 

pontban meghatározott szolgáltatásokat Eseti megrendeléssel megrendeli, Szolgáltató 

elvégzi. Az Eseti Megrendelés elküldésével Szolgáltatónak kötelezettsége keletkezik 

az Eseti Megrendelés teljesítésére. A feladatok pontos meghatározása, a pontos 

mennyiségek a Dokumentumokban találhatóak, amely jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti 

Megrendelésekben rendeli meg. Felek szükség esetén pontosítják az elvégzendő 

feladatokat. 

  

Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák: 

 Címzett neve, beosztása, szervezet neve, címe 

 Szerződés száma 

 Riasztás időpontja (nap, óra, perc) 

 Az esemény tényleges földrajzi helye (szolgálati hely, vonal, állomásköz, vágány, 

szelvény) 

 Eseményről tájékoztatás (Az elhárításra vonatkozó leírás) 

 Megrendelő részéről a riasztást elrendelő neve, beosztása, elérhetősége 

 

A Megrendelő a konkrét munkát (elhárítást) a diszpécseri szolgálat útján írásban (e-

mail) eseti megrendeléssekkel rendeli meg, ezáltal a Szolgáltató oldalán teljesítési 

kötelezettség keletkezik.  

A munka elvégzésére a Megrendelő telefonon (időpontrögzítésre alkalmas telefonon) 

is adhat megrendelést, melyet írásban megerősít 24 órán belül, de legkésőbb a 

következő munkanapon. 

 

Az Eseti Megrendelés mintáját jelen Szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A feladatok terjedelmét a részletes műszaki tartalom, árazott költségvetés, továbbá az 

ajánlati felhívás, a Dokumentumok, kiegészítő tájékoztatás és a Szolgáltató ajánlata 

határozza meg. 

 

1.3. A feladatok pontos meghatározása, a pontos mennyiségek a Közbeszerzési 

Dokumentumokban találhatóak, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

1.4. Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem 

hatósági engedély köteles. 

 

2. Szolgáltatói díj és keretösszeg (továbbiakban: Szolgáltatási díjak) 

 

2.1. Jelen szerződés keretösszege: 480.000.000,- Ft+ÁFA, azaz négyszáznyolcvanmillió 

forint+ÁFA (továbbiakban: Keretösszeg). 

 

 

2.2. A Szolgáltatási díjak magukban foglalják az ajánlati felhívás, a kiegészítő tájékoztatás, 

a Dokumentumok és mellékletei, valamint az 10. sz. melléklet szerinti műszaki leírás 
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maradéktalan – hiba és hiánymentes – megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a 

Szolgáltató valamennyi szerződéses kötelezettségét, a Megrendelő közreműködésének 

költségeit, a Szolgáltató jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének 

valamennyi költségét, díját; erre tekintettel Szolgáltató Megrendelővel szemben – a 

Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – semmiféle többlet-térítési vagy 

költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. 

 

2.3. Az általános forgalmi adó mértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései 

alapján kerül felszámításra. 

 

2.4. A Szerződés szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltatót megillető Szolgáltatási díjak 

elemeit a jelen Szerződés 7. számú mellékleteként csatolt árazott költségvetés 

tartalmazza. A Szolgáltatási díjak elemei a szerződés hatálya alatt nem módosíthatóak. 

Felek kijelentik, hogy az árazott költségvetés szerinti  nettó egységárak magukban 

foglalják a Szolgáltató által elvégzendő valamennyi tevékenység díját, illetve az 

ezekkel kapcsolatos valamennyi költséget, erre tekintettel Szolgáltató Megrendelővel 

szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen 

nem élhet. 

 

 Az 5. számú melléklet tartalmazza a készenléti szolgálati helyek felsorolását.  

 

2.5. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: 

- a Szolgáltatási díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 

  - azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell 

végrehajtania, 

  - a munkák általános és speciális körülményeivel. 

 

3. Szerződés hatálya, teljesítés helye, teljesítési határidő: 
 

3.1. Jelen Szerződés 2018. január 1. napjától, vagy amennyiben a Szerződés később kerül 

aláírásra, akkor annak mindkét Fél általi aláírása napjától (amennyiben nem egy napon 

írják alá a Felek, akkor a későbbi napjától) 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Felek 

rögzítik, hogy Megrendelő a 12. hónap utolsó napjáig jogosult Eseti Megrendelést 

leadni, legfeljebb az Eseti megrendelés leadásakor a keretösszegből rendelkezésre álló 

összeg mértékéig. 

 

3.2. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) 

bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései 

alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 

 

3.3. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy 

b) pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró 

tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. 

§ (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló 

határidő eredménytelen eltelte.  

 

3.4.  Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés 

aláírását követően közli Megrendelővel, a Szerződés a Felek általi aláírás napjától 

érvényes, azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   
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3.5.  Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép 

hatályba, e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról 

Megrendelő a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 

3.6. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Teljesítés helye:  

5. számú mellékletben felsorolt, a Szolgáltató által megadott telephelyein, (9+1 db) a 

telephelyeken rendszeresített segélynyújtó egységekkel és az ezeket irányító, kiszolgáló 

személyzettel, 

 

Teljesítési ideje: 

 

Felek rögzítik, hogy az 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.2.2. és 1.2.2.3 pontokban meghatározott 

feladatok esetén Szolgáltató köteles a riasztástól (Eseti megrendelés megküldésétől)  

számítva az alábbiak szerint eljárni. 

 

Megrendelő, a diszpécseri szolgálat útján eseti megrendeléssekkel rendeli meg, ezáltal 

a Szolgáltató oldalán teljesítési kötelezettség keletkezik.  

 

A munka elvégzésére a Megrendelő telefonon (időpontrögzítésre alkalmas telefonon) 

is adhat megrendelést, melyet írásban (legalább e-mail útján) megerősít 24 órán belül, 

de legkésőbb a következő munkanapon. 

Riasztáskor a Szolgáltató elhárítási egységei az elégséges információt tartalmazó 

értesítés vételétől (riasztástól) számított 20 percen belül kötelesek a baleset helyszínére 

elindulni, próbariasztás esetén menetkész állapotba lenni. 

 

Vasúti vegyi elhárítás esetén az elhárító egységnek … percen belül a vasútvonal 

hálózat eseti helyeit el kell érni. 

 

Baleset elhárítás esetén a műszaki egységeknek:  

 vasúti balesetelhárító daruk kivonulása esetén … percen belül,  

 vasúti segélynyújtó szerelvény kivonulása esetén … percen belül,  

 közúti segélynyújtó gépjárművel történő kivonulás esetén … percen belül  

az ellátási terület eseti helyeire el kell érni majd a feladatot szerződésszerűen 

elvégezni. 

 

4. Számlázási és fizetési feltételek 

 

4.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő - a Szolgáltatót szerződésszerű teljesítése esetén 

megillető – a Szolgáltatási díjat az alábbiak szerint fizeti meg. 

 

4.2. Szolgáltató számla benyújtására a sikeres hiba és hiánymentes teljesítést követően 

teljesítésigazolás alapján jogosult.  

 

Készenléti szolgáltatás teljesítés igazolása jelen szerződés 11b sz. mellékletét képező 

teljesítés igazolás, mely a Szolgáltató által a havonta a 11a sz. melléklet alapján 
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benyújtott Készenléti szolgáltatás összesítések alapján kerül kiállításra a Megrendelő 

által. 

Eseti megrendelés teljesítés igazolása jelen szerződés 12b sz. mellékletét képező 

teljesítés igazolás, mely a Szolgáltató által megrendelésenként a 12a sz. melléklet 

alapján benyújtott Vegyi- és Megrendelő által. kerül kiállításra.  

Eseti megrendelés esetén amennyiben a Megrendelő  a 12.4. pont alapján a kifogást 

tartalmazó balesetelhárítási kivonulási napló felvételével és figyelembe vételével 

fogadja el a teljesítést, úgy ez alapján állítják ki a teljesítésigazolást. 

 

A teljesítésigazolás kibocsátásának feltétele a szerződés tárgyának teljes körű, 

hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel során kárhelyparancsnok által igazolt 

teljesítése. 

 

A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni. 

 

4.3. A számla kibocsátásának feltétele: 

 

A műszaki leírásban (10. számú melléklet), valamint az árazott költségvetésben (7. 

számú melléklet) meghatározott munkák teljesítésigazolása.   

 

4.4. Számla kötelező mellékletei: 

 

1.2.1.1., 1.2.2.1. pont szerinti készenléti feladatok vonatkozásában: 

- adott hónapban vegyi elhárító, balesetelhárító egységenként az adott egység által 

vegyi elhárítási illetve balesetelhárítási készenlétben töltött órák, szolgáltatás 

szüneteltetési óráinak számát napi bontásban (tized óra pontossággal) tartalmazó 

kimutatás 11b sz. melléklet szerinti minta alkalmazásával, továbbá a szolgáltatás 

szüneteltetésére irányuló tájékoztatás a Szolgáltató részéről hely, idő (kezdet,vég) és 

ok megnevezésével 

 

1.2.1.2., 1.2.2.2. pont szerinti elhárítási feladatok vonatkozásában: 

- tényleges földrajzi helyet, riasztás időpontját, az egység telephelyre történő 

visszaérkezésének időpontját, időtartamot (tized óra pontossággal) tartalmazó vegyi 

elhárítási jegyzőkönyv/elhárítási napló/adatlap 12b sz. melléklet szerinti minta 

alkalmazásával 

 

1.2.1.3., 1.2.2.3. pont szerinti próbariasztási feladatok vonatkozásában: 

- elrendelt próbariasztások időpontjait tartalmazó jegyzőkönyv 11b sz. melléklet 

szerinti minta alkalmazásával  

 

4.5. Számlabefogadás feltételei: 

 

Szolgáltató a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 3 sz. 

melléklete szerinti BASWARE Teljesítésigazolása birtokában jogosult.  

A Szolgáltató számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött 

BASWARE teljesítésigazolásának Szolgáltató által történt kézhezvétele után állíthatja 

ki, és a számlához Szolgáltatónak mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A 
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számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon feltüntetésre került a szerződés 

száma, és a mellékelt BASWARE teljesítésigazoláson megtalálható a rendelés száma.  

 

Felek a készenléti szolgáltatások (1.2.1.1. és 1.2.2.1. pontok szerinti feladatok) 

vonatkozásában az Áfa tv. 58.§ szerinti időszakos elszámolásban állapodnak meg. 

Elszámolási időszak egy naptári hónap.  
A Szolgáltató a tárgyhavi számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően  a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles elkészíteni.  
A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont az Áfa tv. 58.§ mindenkor hatályos 

szabályai szerint kerül megállapításra. 

 

Az eseti megrendelésben (1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.2.2., 1.2.2.3. pontok szerinti feladatok 

vonatkozásában) megrendelt feladatok elszámolásáról kiállított számlán feltüntetett 

teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a BASWARE Teljesítésigazoláson 

feltüntetett teljesítés időponttal (Áfa tv. 55.§). 

 

Amennyiben a Szolgáltató 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 Szolgáltatót. Ebben az 

esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.  

 

A szerződésszerű előírásoknak nem megfelelő (pl.: szerződésszám nélkül beérkezett) 

számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Szolgáltatónak. A szerződés 

szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított és hiánytalanul megküldött számla 

Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A szerződésszerű előírásoknak nem 

megfelelő számla kiállításból eredő késedelmes fizetésért a Szolgáltató késedelmi 

kamat felszámítására nem jogosult.  

 

4.6. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 

Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályoknak és a jelen Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően történik. 

 

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel átutalással kerül 

kiegyenlítésre a Szolgáltató számlájában megjelölt bankszámlára. 

 

4.7.   Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a fizetés esedékességét követő naptól a 

pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi 

kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

4.8. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem 

korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogait (ideértve különösen a 

kifizetés jogszerű megtagadására vonatkozó jogosultságát). 

 

4.9. A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, előlegfizetési és egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettség nem terheli. 

 

4.10. Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos 
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kifizetések a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Ennek 

megfelelően a Szolgáltató, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, 

bemutatni, vagy megküldeni egy – a tényleges kifizetés időpontjától számított – 30 

napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást. A Megrendelő csak ennek 

birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. A nemleges adóigazolás 

késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Szolgáltató késedelmi 

kamatot nem számíthat fel. 

 

4.11. A Szolgáltató számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Szolgáltató 

számlájának összegével megterhelte. 

 

4.12. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog 

alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő 

írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Szolgáltató 

szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Szolgáltatót 

kártérítési felelősség terheli. 

 

4.9.  Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a 

jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, 

a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes 

kifizetésből eredően a Szolgáltató a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – 

különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére 

irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

 

5. Szavatosság 

 

5.1. Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyaként meghatározott 

tevékenység hiba és hiánymentes, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szakmai 

előírásoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelel. 

 

6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 
 

6.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a 

Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a 

szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 

6.2. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő 

Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat.  

 

6.3. Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át 

harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, 

amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel 

kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy 

megszűnése után. Ennek megfelelően a Szolgáltató a jelen szerződéssel kapcsolatban 

tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak 

minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s 
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egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen 

információt a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi 

hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen 

tilalom körébe tartozik az is, ha a Szolgáltató a tudomására jutó ilyen információkat a 

jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 

 

6.4. A Szolgáltató átadhatja alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, 

adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az alvállalkozó 

szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Szolgáltató az ilyen 

alvállalkozótól hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér. 

 

6.5. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont 

hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, 

bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé. 

 

6.6. A jelen szerződésre és annak teljesítésére vonatkozóan egyik fél sem ad ki a másik fél 

előzetes, írásos beleegyezése nélkül sajtóközleményeket, nem tesz nyilvános 

bejelentéseket, beleértve bemutatókat szakmai közönség részére. 

 

7. Megrendelő jogai és kötelességei 
 

7.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat 

határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Szolgáltató 

rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges 

rendelkezésre álló dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra 

vonatkozó információkat. 

 

7.2. Szolgáltató kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV utasítások szerinti 

munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége. 

 

7.3. Megrendelő biztosítja a Szolgáltató, illetőleg annak alvállalkozói számára a 

munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – 

birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Szolgáltató, illetőleg 

alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a 

munkákat. 

 

7.4. Megrendelő jogosult, illetve köteles a munkavégzés időszakában szakmai, műszaki 

ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. 

 

7.5. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla 

kiegyenlítésének előfeltételét képezi. 

 

7.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Szolgáltató részére eszközt nem ad át, ide nem 

értve az elhárítási munkák elvégzéséhez a sérült vasúti járművek elszállításához, 

átfejtéséhez szükséges járművek rendelkezésre bocsátását az eseti megrendelésben 

foglaltak szerint. 

 

7.7. Megrendelő a munkaterületre történő belépéshez szükséges engedélyeket a felügyeleti 

igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési és behajtási engedélyek kiadási 
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eljárásról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről 

szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.)  EVIG sz. utasítás rendelkezései szerint biztosítja. 

 

8. Szolgáltató jogai és kötelességei 
 

8.1. Szolgáltató biztosítja, hogy Megrendelő a helyszínen ellenőrizhesse, hogy a 

szolgáltatói telephelyeken a készenléti szolgálat riasztásra alkalmas állapotban van-e. 

Amennyiben Megrendelő a szolgálati beosztás ellenőrzésén kívül tényleges 

próbariasztást rendel el, annak díját köteles megfizetni. Amennyiben a próbariasztás 

eredménytelen bármelyik szolgáltatói telephelyen, azt a Felek kötelesek 

jegyzőkönyvben rögzíteni és a próbariasztás nem teljesítettnek minősül.  

Eredménytelen a próbariasztás: 

•             Ha a vegyi/baleseti elhárító egység a riasztási időn belül nem kerül 

kivonulásra alkalmas állapotba 

•             Az ellenőrzés esetén az egységek irányító és kiszolgáló személyzete a 

szolgálatképes állapotnak nem felel meg 

•             A műszaki berendezések elhárításra alkalmatlanok. (A technikai eszközök és 

berendezéseinek hibás műszaki állapota nem teszi lehetővé a műszaki mentést, és azt a 

Szolgáltató alvállalkozó által nem tudja helyettesíteni.  

 

Nem rendelhető el próbariasztás azon a szolgáltatói telephelyeken, ahol a Szolgáltató 

által előre írásban bejelentett készenléti üzemszünet van. 

 

8.2. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Szolgáltatónak kell teljesítenie. 

Szolgáltató ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek 

szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 
 

[Adott esetben, amennyiben előírásra került a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban, hogy valamely beállítási vagy üzembe-helyezési műveletnél 

bizonyos alapvető fontosságú feladatokat csak a Szolgáltató végezhet:] 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban ekként megjelölt feladatokat - ……………………………
1
 - 

maga köteles elvégezni, ahhoz alvállalkozót nem vehet igénybe. 

 

8.2.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Szolgáltató által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Szolgáltató által a jelen Szerződés 

aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 8. sz. mellékletét képező nyilatkozat 

tartalmazza.  

 

8.2.2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó 

bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult 

azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 8. sz. melléklete szerinti, 

aktualizált, a Szolgáltató által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt 

nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.  

 

8.2.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 8. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések 

                                                 
1
 Azon feladatok felsorolása, amelyek tekintetében a közbeszerzési eljárásban előírásra került, hogy azokat kizárólag Szolgáltató végezheti, 

teljesítheti. 
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arányának megváltozását – Szolgáltató a jelen szerződés 8. sz. melléklete szerinti, 

aktualizált, a Szolgáltató által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt 

nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

 

8.2.4. A jelen szerződés 8.2.1. pontban rögzítettek változása nem minősül a jelen Szerződés 

módosításának. Felek rögzítik, hogy az aktualizált mellékletet Szolgáltató – a 

benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva köteles megküldeni a 

Megrendelő részére. 

 

8.2.5. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a 

Szolgáltató oldalán a jelen szerződés 8 sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 

vesz(nek)-e részt.  

 

8.2.6. A Szolgáltató az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel. 

 

8.3. Szolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 

valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 

bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 

szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő 

jogutódlás eseteit is).   

 

8.4. Az alvállalkozói teljesítések pénzügyi fizetési kötelezettségei, a hatályos Kbt. 

szabályai szerint, kizárólag a Szolgáltatót terhelik. 

 

8.5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a 

Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.   

  

8.6. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 

teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 

Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és 

(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Szolgáltató 

a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    

 

8.7. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Szolgáltató nem jogosult megfizetni, illetve 

elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak, továbbá Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, 

különösképpen abban az esetben, ha: 

 a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjába meghatározott feltétel; 

 a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

8.8. A Szolgáltató köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 

tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 

jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás 

nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Szolgáltató tulajdonosi szerkezete, illetve 

annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 

Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján 

megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. 

 

8.9. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Szolgáltató súlyos 

szerződésszegésének minősül. 

 

8.10. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt és a kárhelyparancsnokot azonnal írásban értesíteni kell a késedelem 

tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 

közlés esetén annak minden következményét a Szolgáltató viseli. Az akadály tényét és 

indokát a balesetelhárítás kivonulási naplóban kárhelyparancsnok aláírásával igazoltan 

rögzíteni kell. 

 

8.11.  Szolgáltató kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi 

előírások és más vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen szerződés 2 sz. és 6 sz. 

mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan 

betartására.  

 

8.12. Szolgáltató köteles a munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

 

8.13. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben 

közreműködő személyek a jelen szerződésben meghatározott feladatok végzéséhez 

szükséges, jogszabályokban és egyéb vonatkozó előírásokban rögzített képzettséggel 

és jogosultsággal rendelkeznek.  

 

8.14. Szolgáltató a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

 

8.15. Szolgáltató kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Szolgáltató köteles minden indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

 

8.16. Szolgáltatót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával 

szemben, amely a szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, 
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illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a 

figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Szolgáltató az adott munka elvégzését 

megtagadhatja. 

 

8.17. A munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Szolgáltató viseli. 

 

8.18. Szolgáltató az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért anyagi 

felelősséget vállal, ennek keretében a Ptk. szabályai szerint felel mindazon kárért, 

mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag, eszköz, alkatrész, 

berendezés beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Szolgáltató a Ptk. szabályai 

szerint azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Szolgáltató tevékenységével 

összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

 

8.19. Szolgáltató szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a részvételi és az ajánlati felhívásban, a kiegészítő tájékoztatásban, 

a Dokumentumokban és jelen szerződésben, valamint Megrendelő idevonatkozó 

utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. 

 

8.20. A Szolgáltató jogosult a munkák kivitelezése céljából használni a munkaterületen 

megtalálható villamosenergia-, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. 

Szolgáltatónak visszterhes megállapodást kell kötnie az illetékes MÁV szervezettel, 

amelyben rögzítik használat feltételeit és az elszámolást. 

A Szolgáltató a Megrendelővel való előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját 

költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a munkák sikeres 

átadása után a munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania. 

 

8.21. A Szolgáltatónak a munkák során saját költségén el kell távolítania a munkaterületről 

az elhárítás tárgyát képező és azzal kapcsolatban felmerülő szemetet, bontási 

hulladékot és felesleges anyagot, figyelembe véve a vonatkozó MÁV utasításokat is. 

 

8.22. Szolgáltató a jogszabályi kötelezettsége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles 

betartani. 

 

8.23. A Megrendelő és a Szolgáltató munkavállalóinak biztonsága, valamint a teljesítés által 

érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb 

kötelező munkavédelmi szabályokban meghatározottakon kívül – betartandó 

munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket, eljárási módokat jelen 

szerződés 2. és 6. sz. mellékletét képező munkavédelmi és környezetvédelmi 

melléklete tartalmazza. 

 

8.24. Szolgáltató a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 

visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Szolgáltató ezzel kapcsolatos, kifejezett és 

visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi.
2
 

 

                                                 
2
 Külföldi adóilletőségű Szolgáltató esetén 
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8.25. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a szerződés megkötését 

megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a jelen 

szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen 

szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó 

jogszabályok szerint eleget tesz. 

 

8.26. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Kbt. 35. § (6) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel, a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért Megrendelő felé 

egyetemlegesen felelnek. 

 

9. Kapcsolattartásra, műszaki ellenőrzésre, teljesítési igazolásra jogosultak 

kijelölése 

 

9.1. A felek az egymással való kapcsolattartásra és a Szerződésben foglaltak teljesítésének 

koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki  

 

 Szolgáltató részéről Megrendelő részéről együttesen 

Név:    

Cím:    

Telefon:    

Telefax:    

e-mail:    

 

 

9.2. A teljesítésigazolás alapján BASWARE teljesítés igazolás kiállítására jogosult 

személy az alábbi: 

 

 Teljesítést Igazoló Személy 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail:  

 

9.3. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket 

meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a 

Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok 

eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt jogosult, valamint a teljesítés 

igazolására jogosult, a jelen Szerződésben nevesített személyeket a Megrendelő 

cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg. 

 

9.4. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek 

nevében a kapcsolattartó személyek által aláírt levél vagy okirat.  

 

9.5. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 

elérhetőségi címeire írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul 
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írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.  

9.6. A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek 

tekintetni: 

(a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás 

időpontjában; 

(b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő 

kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; 

(c) telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés 

küldőjének kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon 

érdeklődni, kivéve, ha a címzett az általános gyakorlat szerint megerősítő faxot 

küldött. A telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontja 

azonban eredményes értesítésként vehető figyelembe; 

(d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő 

munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.
 
 

 

10. A szerződés módosítása 

 

10.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak 

alapján, írásban lehet módosítani. 

 

10.2. 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. 

 

10.3. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően 

– vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 

(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.  

 

10.4. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – 

nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének 

tekintendő.  

 

10.5. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön 

írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak.  

11. Szerződésszegés 

 

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha 

kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 

 

11.2. Szolgáltató az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű 

kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Szolgáltató szerződésszegésével 

összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, 

következményes károkat is. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltató által a jelen 

Szerződés alapján elvégzett munka hibás teljesítésére visszavezethető okból a 
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Megrendelő által végzett vasúti szolgáltatás minőségcsökkenéssel összefüggésben 

Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Szolgáltató Megrendelő részére 

megtéríteni. 

 

11.3. Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti szolgáltatás támogatásához 

Szolgáltató 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.  

 

11.4. Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Szolgáltató 

magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a 

szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként 

Szolgáltató előre számolhatott-e.  

 

11.5. Szolgáltató visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti árakat, díjakat a 

jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

 

11.6. Szolgáltató felelősségi körébe tartozó okok miatti késedelmes, hibás illetve nem 

teljesítése esetén a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó 

szabályai szerint. 

 

11.7. Felek a szerződés nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére – 

amennyiben a Szolgáltató a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek 

együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, (vagy) amennyiben 

a Szolgáltató a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – 

kötbérfizetésben állapodnak meg.  A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett egyes 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó nettó díj. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. 

 

12. Az eseti megrendelésben foglalt feladatokra megállapított határidőhöz képest 

késedelmes kiérkezés esetén a Szolgáltató minden késedelemmel megkezdett 15 

percre közúti segélynyújtó gépjármű esetén 5 000Ft, vasúti segélynyújtó szerelvény és 

vasúti segélynyújtó daruszerelvény esetén 10 000 Ft, de legfeljebb 400 000 Ft értékű 

késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Szolgáltatóval 

szemben érvényesített kötbér a 400 000 Ft-ot eléri, Megrendelő jogosult a Szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. Ha Megrendelő a szerződés hatálya alatt legalább kettő 

alkalommal késedelmi kötbért érvényesít Szolgáltatóval szemben, úgy jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának 

megtérítésére jogosult. 

 

12.1. Amennyiben Szolgáltató teljesítése a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból 

nem szerződésszerű (hibás teljesítés), úgy a Megrendelő a  szerződésszegéssel érintett 

Eseti megrendelés összegének 20%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért 

számít fel. Amennyiben Megrendelő a Szerződés hatálya alatt legalább kettő 

alkalommal hibás teljesítési kötbért érvényesít Szolgáltatóval szemben, úgy jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  Megrendelő a kötbért meghaladó kárának 

megtérítésére jogosult. 
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12.2. A Szolgáltató adott Eseti megrendelés nem teljesítése esetén az eseti megrendelési díj 

mértékének 3 órára vonatkozó értékével megegyező, próbariasztás nem teljesítése 

esetén 20 000 Ft meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.  

 

12.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést rendkívüli 

felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll, a meghiúsulási kötbér 

mértékének alapja a keretszerződés szerinti keretösszeg ki nem merített nettó összege. 

A meghiúsulási kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 15 %-a. 

 

12.4. Amennyiben a Megrendelő a tényleges vasúti vegyi- és balesetelhárítási folyamat 

közben kifogással él, jogosult a kapcsolattartókon keresztül a kifogás észlelését 

követően azonnal egyeztető megbeszélés összehívását kezdeményezni.  Az egyeztető 

megbeszélésen jelen kell lennie a kárhely parancsnoknak, valamint a Megrendelő és 

Szolgáltató képviselőinek, itt kerül rögzítésre a vasúti vegyi- és balesetelhárítás 

további folyamata. A Megrendelő a balesetelhárítási kivonulási naplóban köteles a 

kifogás tényét és okát a tényleges elhárítás folyamán rögzíteni. 

 

12.5. A kötbér esedékessé válik: 

a. késedelmi kötbér esetén azon a napon, amikor a késedelem megszűnik vagy 

kötbér összege a kötbérmaximumot eléri; 

b. hibás teljesítési kötbér esetén azon a napon, amikor a Megrendelő a hibás 

teljesítésével kapcsolatos igényét a Szolgáltatónak bejelentette; 

c. meghiúsulási kötbér esetén azon a napon, amikor a Megrendelő 

felmondását/elállását a Szolgáltatónak bejelentette, illetve amikor a 

próbariasztás eredménytelensége a jegyzőkönyvben megállapításra került. 

 

12.6. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is.  

12.7. A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen 

szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

13. A szerződés megszűnése 

 

13.1. A Szerződés megszűnik a Felek által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek 

kölcsönös teljesítésének napján. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvényben foglalt eltérésekkel, a  Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a 

szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

13.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal 

egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

– az egyik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem 

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

eredménytelenül telt el; 

– a másik féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; 

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik fél és a hitelezők között nem jön 

létre egyezség; 

– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

jogerősen megállapítja; 
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– a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

13.3. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés 

egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben.  

 

13.4. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő a szerződéstől/Eseti megrendeléstől a 

szerződés teljesítésének (Szolgáltató által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, 

ezt követően a teljesítésig a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Megrendelő 

elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos 

részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. 

 

13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a 

Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.  

 Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Szolgáltatót kártérítés nem 

illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés a jelen pont alapján szűnik 

meg, úgy a megszűnést a Szolgáltató szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására 

visszavezethető okként kell tekinteni. 

13.6. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a jelen 

Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés 

emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. 

 

13.7. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint 

gyakorolhatja az elállás jogát. 

 

13.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha  

 a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy 

  a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

13.9. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

 

13.10. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a jelen Szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

13.11. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 



Szerződésszám:25468-4/2016/MAV 

  CPV-kód: 45234116-2 

 

Tárgy: Baleset elhárítás és vegyvédelem 

Oldal 21 / 63 

 

 

13.12. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.  

 

13.13. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

14. Vis maior 

15.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés 

elmaradása vis maiorra vezethető vissza. 

15.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, 

amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és 

elháríthatatlan. 

15.3. A vis maiorról felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg 

ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre 

kötelezett felel. 

15.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a 

vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy 

egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az 

igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

15.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek 

egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező 

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 

tájékoztatásért felelős Fél felel.  

 

16. Egyéb 

 

16.1. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban azt 

előírta, Szolgáltató a jelen szerződés teljesítéséhez projekttársaságot nem hozhat létre. 

 

16.2. Megrendelő szerződés teljesítése során a balesetelhárítási kivonulási napló adatai 

alapján köteles  ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében 

foglaltaknak  megfelelő alvállalkozó, szakember vesz részt. 

 

16.3. Szolgáltató a hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozást a MÁV Értesítő elektronikus 

honlapján, a http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf címen ismerheti 

meg. 

 

16.4. Jelen szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a 

Szolgáltatót illeti meg. 

 

16.5. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 

szerződő felek kötelezik magukat, hogy a pert a Polgári Perrendtartás általános 

szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg. 
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16.6. Megrendelő munkavállalója nem vehet részt a Szolgáltató teljesítésében. Ezt a 

körülményt a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni, és megszegése esetén a 

Szolgáltató teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

16.7. Szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 

szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. 

Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő 

cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornán keresztül. 

 

16.8. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 

tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 

érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt 

vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendelő előzetesen 

írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Szolgáltatót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 

Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

16.9. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi 

szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés 

szempontjából releváns tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság 

veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Szolgáltató külön hozzájárulása nélkül jogosult 

a szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, 

illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Szolgáltató jogait 

nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

16.10. Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

16.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a teljesítés helyén és 

idején hatályos egyéb jogszabályok, valamint a vonatkozó MÁV utasítások 

alkalmazandóak, különösen az alábbi MÁV utasítások: 

 

- 34/2010 EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási 

Utasításáról szóló 20/2006. (MÁV Ért. 21.) Biztonsági –Általános Vezérigazgató-

helyettesi Utasítás 2. számú módosításáról 

- A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási 

engedélyek, kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő 

tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítást 

- A 40/2016 (IX.23. MÁV Ért.16) EVIG számú utasítás MÁV Zrt. és a jelen 

utasításban felsorolt leányvállalatok válságkezelési és válságkommunikációs 

feladatairól. 

- A Balesetvizsgálati utasítás (56/2012. MÁV Ért. 26) 

 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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16.12. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Szolgáltató számlájának Megrendelő általi 

megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő 

kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra 

az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Szolgáltató 

számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Szolgáltató részére. 

 

17. Záró rendelkezések 

 

17.1. A Szolgáltató jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös 

figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs 

korlátozva, és nyilatkozati joga 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. Felek rögzítik, 

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

korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen 

következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli. 

 

17.2. Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

 

17.3. Jelen Szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

Szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a 

Szolgáltatót illeti meg. 

 

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi  

1. sz. melléklet -  Nyilatkozat munkabiztonsági szabályok betartásáról 

2. sz. melléklet – Munkavédelmi melléklet 

3. sz. melléklet - Basware teljesítésigazolás minta  

4. sz. melléklet - Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján3 

5. sz. melléklet - A vegyi és balesetelhárítási készenléti szolgálati helyek felsorolása 

6. sz. melléklet - Környezetvédelmi melléklet  

7. sz. melléklet - Árazott költségvetés (szolgáltató ajánlata alapján, díjakat nettóban kérjük 

megadni) 

8. sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozókról 

9. sz. melléklet – Eseti megrendelés minta  

10. sz. melléklet – Műszaki leírás 

11a.  sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói készenléti szolgáltatás összesítése (díjakat 

nettóban kérjük megadni) 
11b. sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói készenléti szolgáltatás teljesítésigazolás 

12a.  sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítási szolgáltatás összesítése (díjakat nettóban 

kérjük megadni) 
12.b. sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói szolgáltatás teljesítésigazolás 

 

12.c  sz. melléklet: Vegyi elhárítási jegyzőkönyv tartalmi elemei 

                                                 
3
 Amennyiben nem releváns törlendő 
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12.d. sz. melléklet: Balesetelhárítási napló tartalmi elemei 

 

Budapest, 2017. .…… hó  …...   Budapest, 2017. …… hó  ..... 

 

…………………    ………………… 

 

MÁV Zrt. 

.……………………………………. 

 

Megrendelő 

Ph. 

Szolgáltató 

Ph. 
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1.számú melléklet  
 

Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról 

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Baleset elhárítás és vegyvédelem” tárgyú 

közbeszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig. 

 

Alulírott …………., mint a …………….. (székhely: ……………………….), (továbbiakban: 

Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi 

melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat 

tudomásul vesszük, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor 

hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartjuk, illetve a munkát ennek 

megfelelően végeztetjük munkavállalóinkkal  közreműködőinkkel, alvállalkozóinkkal. 

  

Tudomásul vesszük, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a részünkről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) 

személyt (………………, mobiltelefon: ……………….., levelezési cím: ……………….) vagyok 

köteles kijelölni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem …………………. munkabiztonsági szakmai 

vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége……………., tel.: ……………., e-

mail: ……………………….). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat 

tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni 

(oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás 

ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv 

részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ……………, tel.: ……………, e-

mail: ……………….) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport 

eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható,  a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a MÁV Csoport  alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 

biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti 

közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az 

ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal 

leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A 

Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, 

valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten 

tudomásul veszem.  

 

Budapest,  

                                                                                                                                        

……………………………                     

 

                                                     Szolgáltató képviseletében 
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2. számú melléklet 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati 

megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. 

üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás. 

(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok) 

1. Általános rendelkezések 

1.1.  Szolgáltató tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a 

Szerződés teljesítése során betartja. 

Szolgáltató  köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által 

kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, 

végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

1.2.  Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Szolgáltatóra, mind a Szolgáltató 

közreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. 

területére belép (továbbiakban együttesen: „Szolgáltató”) 

1.3.   

1.4.  Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Szolgáltatókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő 

munkát vagy szolgáltatást. 

1.5.  Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági 

szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – 

jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, 

emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Szolgáltató nyilatkozik, hogy 

valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  

ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is 

– és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

1.6.  Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos 

érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, 

berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk 

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz 

használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Szolgáltató köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

1.7.  Állomási területen Szolgáltató köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt 

a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

1.8.  Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

1.9.  Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Szolgáltató gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 
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1.10.A Szolgáltató az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől 

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal 

köteles visszaadni. A Szolgáltató a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában 

várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – 

módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Szolgáltató részére adja át, 

illetve a Szolgáltatótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

2.1.  A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Szolgáltató az 

egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.  

2.2.  Szolgáltató tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve 

anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a 

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező 

anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

2.3.  Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat 

közreműködői, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli 

engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

3.2.  A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 

3.3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó 

szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni. 

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

4.1.  Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia 

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel 

nem választható le, a munkavégzést a Szolgáltató részéről munkabiztonsági feladatokat 

összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó 

személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó 

személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A 

felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet 

ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és 

betartatni.  

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a 

MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag 

vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az 

általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint 

eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Szolgáltató – a 

Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó 

biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának 

ellenőrzésére vagy betartatására. 
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4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására 

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen 

tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a 

szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem 

oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más 

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély 

birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a 

Szolgáltatót írásban kell értesíteni. 

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő 

összehangolását végző felügyeletet a Szolgáltató vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, 

mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) 

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség 

és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta. 

 

5. Ellenőrzés 

5.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult 

munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását 

jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

5.3. A Szolgáltató az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

közreműködő tudomására hozni. 

5.4.  Szolgáltató – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi 

feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

6. A munkavégzés felfüggesztése 

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának 

hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a 

Szolgáltató erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

6.3. A Szolgáltató képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul 

venni. 

 

7. Oktatás 

7.1. A Szolgáltató vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az 

oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, 

amelyet a Szolgáltató valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles 

igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás 

tárgya, oktatás ideje).  

7.2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 

munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által 

megtartott oktatás tárgyát. 
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7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató 

Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

7.4. A Szolgáltató munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Szolgáltató kötelezettséget vállal. 

7.5. A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Szolgáltatók (közreműködők, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Szolgáltató részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak 

valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A 

Szolgáltató a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV 

Szolgáltató  

Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben 

kell meghatározni. 

 

8. Több külső szolgáltató egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső szolgáltatók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból 

történő összehangolásáért a Szolgáltató helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár 

követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató 

szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport 

eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés 

biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

10.1. Szolgáltató köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági 

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi 

mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a 

MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a 

Szolgáltatófelel. 

10.3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági 

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Szolgáltató érdekkörében és 

vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, 

úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Szolgáltatóra hárítja. 

10.4. Szolgáltató az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely 

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 
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3.sz. melléklet 

BASWARE TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 

Basware Teljesítés Igazolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munka megnevezése: 

=============================== 

 

Munka műszaki tartalma: 

=============================== 

Ssz Leírás 
Mennyis

ég 

M

E 

Egység

ár 
Nettó ÁFA 

ÁFA 

típus 
Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

Bevételez

és dátuma 

           

 

Teljes összeg:                          Ft + ÁFA  

 

 
Átvevő neve: 

A teljesítésigazolást kiállította:  

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

Címzett: 

 

Kiállítás Dátuma:  
 
Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát. 

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni. 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltató neve:  

Szolgáltató telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Megrendelő neve:  

Megrendelő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Szállítólevél száma: 

Típus: 
 

Költségviselő:  
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4. sz. melléklet 

 

Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján
4
 

 

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Szolgáltató neve, 

székhely, cégjegyzékszám) képviseletében 

 

meghatalmazom 

 

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Szolgáltató neve, székhely, 

cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Szolgáltató neve, 

székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat. 

 

Dátum 

 

         ……………………………. 

          cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Amennyiben nem releváns törlendő 
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5. sz. melléklet: A vegyi és balesetelhárítási készenléti szolgálati helyek felsorolása 

 
 

Sor 

szám 

Egység telepítési 

helye 

Vegyi elhárító egység felsorolása Egység 

létszám 

Készenlét  

1 …………….. 

 

Közúti vegyi elhárító gépjármű 

 
 

 

- 

      

      

      

      

      

Sor 

szám 

Egység telepítési 

helye 

Baleseti segélynyújtó egységek 

felsorolása 

Egység 

létszám 

Készenlét Kárhelypk.-

helyettes 

1 …………… 

Közúti segélynyújtó gépjármű 

……………………………. 
 

24 óra 

 

Vasúti segélynyújtó szerelvény 

 
 

Vasúti balesetelhárító daruszerelvény 

………………………….. 
 

2 …………… 

Közúti segélynyújtó gépjármű 

……………………………. 
 

24 óra 
Vasúti balesetelhárító daruszerelvény 

………………………….. 
 

3 …………… 

Vasúti segélynyújtó szerelvény 

 
 

24 óra 
Vasúti balesetelhárító daruszerelvény 

………………………….. 
 

4 …………… 
Vasúti segélynyújtó szerelvény 

 
 12 óra  

5 …………… 
Közúti segélynyújtó gépjármű 

……………………………. 
 24 óra 

 

6 …………… 
Vasúti segélynyújtó szerelvény 

 
 24 óra 

7 …………… 
Közúti segélynyújtó gépjármű 

……………………………. 
 24 óra  

8 …………… 
Vasúti segélynyújtó szerelvény 

 
 24 óra  

9 …………… 
Közúti segélynyújtó gépjármű 

……………………………. 
 12 óra  
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6. számú melléklet 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

Szerződés tárgya: Baleset elhárítás és vegyvédelem  

Szerződés azonosító száma:  

Teljesítés helye: A MÁV Zrt. vonalain (kivétel: Záhony térsége és a MOL Dunai Finomító 

területe 

Teljesítés időtartama: 2018. január 01-től 2018. december 31-ig 

Munkavégzés jellege: Szolgáltatás 

Érintett munkaterület: A MÁV Zrt. vonalain (kivétel: Záhony térsége és a MOL Dunai 

Finomító területe 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény), 

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény), 

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet) 

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)  
- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

1 KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

1.1 . Szolgáltató képviseletében: 

Cég:……………… 

Név: ……………… 

Telefon: ……………… 

E-mail: ……………… 

1.2 . Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

      Integrált Ellátási Üzletág  

  Környezetvédelem, energia és szállítás   

  (továbbiakban MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz) 

 

Területi környezetvédelem- Közép   

Név:  Hunyár Ádám 

Telefon:  06-30/959-7451 

E-mail:  hunyar.adam@mav-szk.hu  

 

 

Területi környezetvédelem- Kelet   

mailto:hunyar.adam@mav-szk.hu
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Név:  Radácsi Sándor 

Telefon:  06-30/497-2223 

E-mail:  radacsi.sandor@mav-szk.hu  

 

Területi környezetvédelem- Nyugat  

Név:  Dévai Miklós 

Telefon:  06-30/400-7306 

E-mail:  devai.miklos@mav-szk.hu  

2 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK 

2.1 . A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott 

környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben 

köteles érvényesíteni. 

2.2 . Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan 

(engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a 

Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

2.3 . A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 

munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt 

INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű 

oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb 

felvilágosítást. 

2.4 . A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A 

továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját 

azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

2.5 . A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 

érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát 

alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és 

mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

2.6 . Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a 

környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül 

épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a 

munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A 

hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”-ban kell Vállalkozónak nyilatkoznia a 

munkakezdést megelőzően. 

2.7 . Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID5 a közúti szállítás során az ADR6 

előírásait kell betartani. 

2.8 . Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatóságokkal, 

valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos 

költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, 

vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

2.9 . A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezetének a 

környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 

másolati példányt átadni. 

2.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a 

Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz 

környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően 

intézkedni. 

                                                 
5
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

6
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

mailto:radacsi.sandor@mav-szk.hu
mailto:devai.miklos@mav-szk.hu
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2.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó 

köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV 

SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

2.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy 

egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját 

költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

2.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. 

részére átadni. 

2.14  A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

 környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

 előírásokat, kötelezettségeket betartotta.  

2.15  Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek 

 vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1.2 pontban megjelölt 

 környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t. 

3 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

3.1 . A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és 

kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

3.2 . Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a 

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti 

besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény 

nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért 

valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó 

kötelezettsége. 

3.3 . A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a keletkező 

hulladékok (veszélyes, nem veszélyes, zöldhulladék) kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, 

egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági 

engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és 

érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a 

munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 

meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

3.4 . A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz 

környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni és és a dokumentumok másolati példányait 

rendelkezésükre kell bocsátani. 

3.5  Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos 

jogszabályokban foglaltakat kell betartani. (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék 

esetén a 2012. évi CLXXXV.. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. 

(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7) 

Korm. rendelet) 

3.6 . A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

3.7 . A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű 

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

4 TALAJVÉDELEM 

4.1 . A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és 

hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem 

engedélyezett. 

4.2 . A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége. 
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5 VÍZMINŐSÉG VÉDELEM 

5.1 . A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a 

saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

5.2 . Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat 

kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, 

karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

5.3 . Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

5.4 . A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó 

feladata. 

5.5 . A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

6 LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

6.1 . A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

6.2 . Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 

6.3 . Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

7 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

7.1 . A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

7.2 . Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, 

végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, 

stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

7.3 . A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

7.4 . A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Hatóság által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

8 TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 

8.1 .  A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles 

 vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, 

 végzésben stb. meghatározott feladatok.  

8.2   Természetvédelmi területen illetve nemzeti park területén végzett munka-amennyiben 

 természeti területet érint- csak a terület felügyeletét végző igazgatóság vagy eljáró hatóság 

 engedélyével végezhető. 

9 KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

9.1 . A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban 

foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért 

károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk 

felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel. 

9.2 . A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a 

környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek 

környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve 

környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. 

Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a 

MÁV Zrt.-t kötelezi.  

9.3 . A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a 

MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát 
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egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az 

sikeres – a Vállalkozót terheli. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. 

 

 

……………………… ………………………             …………………….…..  

               

 a MÁV Zrt. 

 

MEGRENDELŐ képviseletében 

      

 

      VÁLLALKOZÓ képviseletében 
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7. sz. melléklet: Árazott költségvetés (szolgáltató ajánlata alapján, díjakat nettóban 

kérjük megadni) 
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8. számú mellékelt 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

 

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként 

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, 

mint szolgáltató és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

mint megrendelő között a Megrendelő „Baleset elhárítás és vegyvédelem” tárgyban a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész szerinti, uniós értékhatárt 

elérő, nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként …………………..(dátum) napján kötött 

Szolgáltatási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, 

továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Szolgáltatási 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
7
 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
8
 

 

Alvállalkozó 2. 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
9
 

……………….., 201……………….. 

……………… 

………………… 

Szolgáltató cégszerű aláírása 
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9. sz. melléklet: Eseti megrendelés 
 

 
ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET 

PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG ……………….. 
 

 
 

Címzett neve Iktatószám: 

Címzett beosztása Hivatkozási szám: 

Szervezet neve Tárgy: 

Helységnév Előadó: 

 Telefon: 

 E-mail: 

  

Megrendelő 

Tisztelt Cím! 

A ………………….. számú szerződés ……. sz. pontjára való hivatkozással ……………..nap 

……… órától további intézkedésig a …………………..elhárítási szolgáltatást rendelünk el az 

alábbi szolgálati helyen: 

 ………………….... (szolgálati hely/állomásköz) 

 …………………… (vv.) 

 ……………………(vágány) 

 ……………………(szelvény) 

  

A riasztást követően a szerződésben rögzített kapcsolattartókkal egyeztetett módon, és a 

Műszaki mentési és segélynyújtási utasításban foglaltak szerint járjanak el.  

 

Keltezés (hely, dátum) 

 

Üdvözlet helye 

Aláírás 

(riasztást elrendelő) 
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10. számú melléklet 

 

Műszaki leírás 
 

 

V.1. Műszaki leírás 

 

V.1.1. Szabályozás, általános szabályok 

 
Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU Európai Parlamenti és 

Tanácsi irányelv alapján, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 

(továbbiakban (Vtv.) VIII. fejezet 28.§-a kötelezi a Magyar Állam nevében eljáró minisztert 

és a vasúti pályaműködtetőket arra, hogy a Vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó 

feltételeket szerződésben rögzítsék. 

A 2016-2025 évek közötti időszakra vonatkozó Pályaműködtetési szerződésben a vasúti 

pályahálózat működtetési tevékenységei között kiemelt feladatként szerepel a baleseti 

következmények elhárítása és koordinálása. A MÁV Zrt. törvényi kötelezettségeinek eleget 

téve, ezeket a feladatokat külső szolgáltatás igénybevételével látja el. 

A MÁV Zrt. kezelésében lévő normál, széles és keskeny nyomtávolságú közforgalmú 

vasútvonalakon, üzemi vágányokon, valamint az azokhoz csatlakozó, a MÁV Zrt. kezelésébe 

tartozó saját célú vasúti pályahálózaton bekövetkező rendkívüli események (balesetek, 

veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása, elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése esetén 

követendő eljárásokat a MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási utasítása tartalmazza.  

Valamennyi rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul intézkedést kell tenni a 

személyek mentésére, a további veszélyek és károk megelőzésére. Ennek érdekében a 

szükséges jelentési és értesítési kötelezettségeket a Balesetvizsgálati Utasítás, az F3. Utasítás, 

a Munkavédelmi Szabályzat, és a mindenkor hatályos Értesítési rend tartalmazza. 

Elődleges feladat a személyek mentése, a tűz oltása, a veszélyes áru szabadba jutásának 

megszüntetése. Ezt követően kerülhet sor a pálya felszabadítására a műszaki mentésre, 

segélynyújtásra és a javak mentésére. (bekövetkezett baleset során kisiklott járművek 

vágányra történő beemelésére, más járműre történő emelésére, vagy űrszelvényen kívülre 

történő emelésre.) A segélynyújtásnál és helyreállításnál a fontossági sorrendet be kell tartani. 

A műszaki mentés befejezését követően kerül sor a pálya és pályavasúti berendezések 

helyreállítására, a vonatforgalom megindítására, majd a környezeti károkozás felszámolására. 

 

V.1.2. Vasúti vegyi elhárítás  
 

A MÁV Zrt. az általa üzemeltetett pályahálózaton (kivétel: Záhony térsége és a MOL Dunai 

Finomító területe, ahol a Rail Cargo Hungária Zrt. működteti a vegyi elhárító szolgálatot.) a 

RID (Veszélyes Áruk Vasúti Fuvarozására Vonatkozó Nemzetközi Szabályzat) szerint 

veszélyesnek minősülő áruk rendellenes szabadba jutásakor, vagy a szállítóeszközök 

meghibásodásakor, a veszélyhelyzet elhárítására a MÁV Zrt. Vasúti vegyi elhárító szolgálatot 

(továbbiakban: VVESz) működtet, melyet külső Vállalkozóval kötött szerződéssel tud 

biztosítani. 
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Tevékenység 

 veszélyes árukat szállító vasúti járművek tárolóterének, tároló tartályainak, edényeinek, 

szerelvényeinek rendellenes állapotából eredő szivárgások, fúvások, csepegések, 

szóródások megszüntetése, 

 veszélyes áruval rakott kisiklott kocsik rakott állapotban történő emelésekor vagy zárttéri 

javításánál a szakmai felügyelet ellátása, 

 tömörtelen tároló edényzet, tartály javíthatatlansága vagy ideiglenes javítása esetén döntés 

a kocsi továbbíthatóságáról, a továbbítás feltételeiről, vagy a veszélyes áru átrakásáról, 

átfejtéséről és a továbbítás feltételeiről, 

 a veszélyes anyagoknál az átfejtés végrehajtása, a biztonságos átrakás, átfejtés irányítása, 

 baleset következtében sérült, siklott, felborult, veszélyes áruval rakott kocsiknál a sérülés 

ideiglenes helyreállítása, vagy intézkedés az átrakásra (átfejtésre), döntés az 

emelhetőségről és annak végrehajtásáról,  

 kiömlött veszélyes áruk esetében az elsődleges felszivattyúzás és a sürgős közömbösítés 

elrendelése, a közömbösítő anyagok kiválasztása, a kárelhárítás módjának meghatározása 

és szakmai irányítása - felitató anyaggal (perlit, homok) történő felszórás, közömbösítés 

(pl. baktériumkultúra kijuttatása szénhidrogén (CH) szennyezéskor) - a Megrendelő 

közreműködésével és a pályavasúti (hálózati) diszpécserrel egyeztetve. 

 a pályavasúti (hálózati) diszpécseren keresztül intézkedik a mentesítő anyag helyszínre 

szállításáról, majd a vasúti pályán elvégzendő kármentesítéshez szükséges pályavasúti 

személyzet kirendeléséről, 

 nagyobb környezetszennyezés esetén a MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem értesítése a 

környezetszennyezés mértékének megállapítása, a kármentesítési intézkedések megtétele 

érdekében, 

 katasztrófavédelem szakembereivel való együttműködés, munkájuk segítése. 

 

Nagyobb környezetszennyezés esetén a kármentesítés megkezdése a VVESz irányításával 

történik. 

A Megrendelő riasztása esetén a rendkívüli esemény helyének pontos meghatározását és a 

körülményekre vonatkozó információkat egyeztetni kell. Az egyeztetést követő értékelés után 

a mentéshez szükséges járművek eszközök, anyagok kiválasztását követően a menetkészséget 

biztosítani kell. 

A VVESz ügyeletes vezetője és beosztottjai a riasztási időn (20 percen) belül kötelesek 

elindulni, a helyszínre kivonulni. Az ügyeletes vezetőnek meg kell győződnie arról, hogy a 

feladatról elégséges információ áll-e rendelkezésre. A VVESz ügyeletes vezetője a számára 

ismeretlen helyszín megközelítéséhez kérheti a területi főüzemirányító útján a helyi ismerettel 

rendelkező munkavállaló biztosítását a kárhely szerinti szolgálati helytől. 

A vasúti pályahálózaton a rendkívüli események bekövetkezése során követendő eljárásokat a 

MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási utasítása szabályozza. Az utasítást a műszaki 

dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. Az utasítás szerint: 

 

 „A kivonuló VVESz  vezetője felelős: 

 a szolgálatnak a legrövidebb időn belül a kárhelyre érkezéséért, 

 a helyszínre történő kiérkezés után a kárhelyparancsnok tájékoztatásáért, a kivonuló 

szolgálat létszámáról, felszereléséről, a kárhelyparancsnok kiérkezéséig tett 

intézkedéseiről, 
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 a szolgálat vezetője által kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert anyagok esetében a 

segédletekből, ennek hiányában a feladótól vagy az átvevőtől az anyag tulajdonságaira, az 

alkalmazott elhárítási módra és eszközökre vonatkozó ismeretek megszerzéséért, 

 az elhárítás előkészítéséért (pl. mentesítő (közömbösítő) anyagok helyszínre szállítása 

érdekében tett intézkedések, vontatójármű, védőkocsi igénylése). 

 

Az állomás forgalmi vezetője vagy megbízottja a bejelentés után köteles a helyszínen – 

esetenként a VVESz ügyeletes vezetőjének előzetes információja alapján is pl. helyszín 

lezárása, szomszéd vágány felszabadítása – az elhárítás előkészítését irányítani, illetve abban 

közreműködni. 

Amennyiben a körülmények indokolják, a VVESz ügyeletes vezetője kérheti a további 

veszélyek megelőzése vagy a terület lezárása, kiürítése, személyek eltávolítása érdekében a 

hálózati főüzemirányítón keresztül a megyei (Budapesti) Rendőr-főkapitányság, illetve a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közreműködését. 

Folyadékoknál, szilárd anyagoknál, a levegőnél nehezebb gázokat szállító sérült kocsit 

lehetőleg olyan helyre kell állítani, ahol a veszélyeztetett területen akna, gödör, mélyedés 

nincs. 

A veszélyövezetet a szélirány és a szélsebesség figyelembevételével kell kijelölni és lezárni, 

biztosítva, hogy a sérült, csepegő, vagy tömítetlen, illetve nyitott töltő, vagy lejtő szerkezetű 

kocsik körzetébe illetéktelen személyek ne jussanak be. Figyelembe kell venni az esetleges 

lakó-, ipari-, közlekedési objektumokat is a veszélyeztetés elkerülése érdekében.” 

A mentési feladatok dokumentálása a riasztástól, a telephelyre történő visszaérkezésig. 

 

 

Szolgáltatás biztosítása 

A vasúti vegyi elhárító készenléti szolgáltatást, illetve a vegyi elhárítási szolgáltatást a 

szerződött év minden naptári napján, naponta 24 órán keresztül el kell látni. 

Az elhárításhoz szükséges eszközöket, gépjárműveket a veszélyhelyzet elhárítására alkalmas 

állapotban kell tartani. 

A készenléti szolgálat ellátásához szükséges személyzetet és a személyzet képzését és 

rendszeres oktatását valamennyi segélynyújtó egységnél biztosítani kell. 

Az elhárító egység telepítés helye:  

A telephelyet úgy kell meghatározni, hogy onnan bármely vasútvonal legtávolabbi szolgálati 

helyeit is maximum 4 órán belül el lehessen érni. 

 

Elhárítási egység típusa:  

Közúti vegyi elhárító egység 

 

Kivonulási létszám összetétele:  

1 Elhárítás vezető, legalább 3 fő fizikai munkavállaló 

 

Kivonulási egység alkalmassági követelménye:  

 Elhárítás vezető: Állami felsőfokú műszaki iskolai végzettség. (gépészmérnök, gépész 

üzemmérnök, villamosmérnök, mechatronikai, egyéb gépipari felsőfokú végzettség) 
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 Mind az elhárítás vezető, mind a fizikai (lakatos/gépkocsivezető) létszám esetében 

középfokú vegyi elhárító tanfolyam (BGOK képzés: B. 13.1020, NYSZ. 13.1020. 

B.13.2.081, NYSZ. 13.2.081, B.7.4.45, B.7.209, MÁV Vezérigazgatóság 108693/88. sz. 

okt. ut. alap., MÁV Vezérigazgatóság Gy.171-33/2004. sz. okt. ut. alap. felsorolt képzések 

valamelyike), vagy legalább középfokú szakirányú végzettség (vegyész technikus, 

vegyipari technikus végzettséggel) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik. 

 Gépjárművezető: A vegyi elhárító jármű kategóriájának megfelelő érvényes „C” 

kategóriás gépjárművezetői engedély és szirénával és kék megkülönböztetett jelző fény 

használatával ellátott gépjármű esetén PÁV I alkalmassági kategória igazolása is 

szükséges, vagy ezzel egyenértékű engedéllyel rendelkezik 

 Egészségügyi alkalmasság (fizikai munkakör esetén III. csoport, gépkocsivezető esetében 

II. csoport, elhárítás vezető esetében bármely csoportba sorolt) igazolása a vasúti 

közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben 

támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 

203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet szerint. 

 Elvárt szakmai gyakorlat:  Az elhárításban résztvevő valamennyi (elhárítás vezető+fizikai) 

munkavállaló vegyi mentés és elhárítás területén szerzett tapasztalat. Elhárítás vezető 

esetén legalább fél év. 

Az elhárító egységgel (felszereltséggel) szemben támasztott műszaki követelmény 

 A vasúti szerelvényekből szivárgó veszélyes anyag azonosítására, felitatására, átfejtésére, 

valamint a szivárgás megszüntetésére, nagyobb vegyi balesetek felszámolására alkalmas 

vegyi mentő gépjármű. 

 A vegyi mentő gépjármű rendelkezzen a veszélyes anyagokat érintő balesetek, 

katasztrófák felszámolásához szükséges  

o mérőműszerekkel (gázdetektor, toximéter, oxigén indikátor, infravörös távhőmérő, 

robbanásbiztos kézilámpa) 

o védőeszközökkel, védőruhákkal (védőöltözet beépített gázálarccal, lélegeztető 

gázálarc és sűrített levegős palack, kétrészes vegyvédelmi öltözet, ISOPANT 

vegyvédelmi zubbony, nadrág, saválló gumikesztyű) 

o átfejtő szivattyúkkal + tömlőkkel (Legalább a következő teljesítménnyel: 

tömlőszivattyú (300 liter/perc), univerzális szivattyú (550 liter/perc), 

hordószivattyú (50 liter/perc), szivattyú (650 liter/perc).   

o felfogó tartályokkal (legalább 2 db Nyitható/összecsukható tartály 5000 liter és 

3000 liter) 

o szikramentes szerszámokkal,  

o mentesítő eszközökkel (Acélszalag feszítő (pántoló), műanyag pántoló, 

Hidraulikus anyalevágó készülék, hordozható szellőző készülék (10 ezer m3/h),  

o egyéb eszközökkel (tömítőanyagokkal, tűzoltó készülékekkel, hordozható 

áramfejlesztővel: legalább 8 kVA), 

 Képes legyen legalább 1+4 fő szállítására. 

V.1.3. Vasúti balesetelhárítói szolgáltatás 
 

Jelen műszaki tartalom írja elő a vasúti járművek műszaki mentésére alkalmas egységek 

hálózati elhelyezkedését, tevékenységét, a feladat végzéséhez rendszeresített speciális 
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járművek, eszközök készenlétben tartását, személyi feltételeit, valamint azok kivonulási 

rendjét. 

A vasúti pályahálózaton a rendkívüli események bekövetkezése során követendő eljárásokat a 

MÁV Zrt. Műszaki Mentési és Segítségnyújtási utasítása szabályozza. Az utasítást a műszaki 

leírás 1. számú melléklete tartalmazza. Az utasítás alapján: 

 

Tevékenység 

 A műszaki mentési és segélynyújtásban részt vevő mentési egységek feladata a 

bekövetkezett baleset során kisiklott járművek vágányra történő beemelése, vagy más 

járműre történő emelése, vagy űrszelvényen kívülre történő emelése. 

 A műszaki mentési tevékenységet többvágányú pályaszakasz esetén úgy kell irányítani és 

végezni, hogy a forgalom megindítása érdekében legalább egy vágány mielőbb szabad 

legyen.  

 A kisiklott, rongálódott járműveket úgy kell mozgatni, hogy azokban, valamint az egyéb 

vasúti berendezésekben a lehető legkisebb kár keletkezzen.   

A Megrendelő riasztása esetén a rendkívüli esemény helyének pontos meghatározását és a 

körülményekre vonatkozó információkat egyeztetni kell. Az egyeztetést követő értékelés után 

a mentéshez szükséges járművek eszközök, anyagok kiválasztását követően a menetkészséget 

biztosítani kell. 

A riasztást követően a vasúti és közúti műszaki mentő és segélynyújtó egységek kötelesek a 

riasztásától számított indulási feltételek (20 perc) biztosításával a helyszínre indulásra kész 

állapotba kerülni. A vonuló egység műszaki vezetőjének feladata a szükséges létszám 

meghatározása, a segélynyújtáshoz figyelembe vett eszközök működésének ellenőrzése, a 

szerelvény továbbításához szükséges feltételek biztosítása. 

A vasúti segélynyújtó és daru szerelvény közlekedésének bevezetéséről – a hálózati 

pályavasúti diszpécserrel és a szolgáltatást biztosító Vállalkozó által megnevezett irányítóval 

egyeztetett útirányról, a közlekedési feltételekről – a rendkívüli helyzeteket kezelő irányító 

rendelkezésére a területi főüzemirányító köteles gondoskodni, amelyről az indító állomásnak 

írásbeli rendelkezéssel kell a segélyvonat mozdonyvezetőjét értesíteni. 

A riasztott egységek vezetői (elhárítás vezető) a helyszínre történő kiérkezés után kötelesek 

jelentkezni a kárhelyparancsnoknál, és beszámolni a tett intézkedéseikről, illetve tájékozódni 

a mentési feladatok ellátását befolyásoló körülményekről, a mentéshez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek megfelelőségéről, szükség esetén kezdeményezni további segélynyújtó és 

elhárító egységek kirendelését,  

A baleseti esemény helyszínére riasztott és ott az elhárításban résztvevő valamennyi egységek  

vezetői kötelesek részletes felmérést készíteni a következményekről, a helyreállítás érdekében 

szükséges intézkedésekről, és azokról a szakmai operatív hálózati főirányítót, fődiszpécsert, 

villamos üzemirányítót (területi főirányítót, diszpécsert) tájékoztatni. 

Amennyiben a következmények elhárításában több szakmai terület egységei vesznek részt, az 

elhárítást a kárhelyparancsnok irányítja. 

A baleseti helyszínt a további veszélyek megelőzése, a vagyon-védelem biztosítása, valamint 

a mentés és segélynyújtás zavartalan végzése érdekében elhatároló szalaggal vagy más módon 

körül kell határolni. A terület védelméről a területi főüzemirányító vagy a rendkívüli 

helyzeteket kezelő irányító intézkedik. 

A segélynyújtás és helyreállítás közben a munkát végző elhárító egység vezetője köteles 

gondoskodni a munkavégzéshez szükséges világításról, védőeszközökről. Felelős az ott 

dolgozók élet- és testi épsége védelmében szükséges biztonsági rendszabályok 
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meghatározásáért és betartásáért a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, az elhárítási 

munkák tekintetében – a Szolgáltatóra vonatkozóan – a Szolgáltató Munkavédelmi 

Szabályzata alapján. 

A helyreállítási munkák közben biztosítani kell az egészségre, testi épségre veszélytelen 

munkafeltételeket. A beosztottak a feladat teljesítése közben előállt veszélyhelyzetkor csak 

saját életük védelmében, vagy életmentésben vállalhatnak önálló elhatározással kockázatot. 

Az elhárításban résztvevők egymást életükben, testi épségükben nem veszélyeztethetik. 

A MÁV társaságokon kívüli szervezet, mentési, segélynyújtási vagy helyreállítási 

tevékenységet végző munkavállalóit kimutathatóan tájékoztatni kell a biztonságos 

munkavégzés feltételeiről, különös tekintettel a vasúti terület speciális veszélyeire.  

A mentési feladatok dokumentálása a riasztástól, a telephelyre történő visszaérkezésig. 

Szolgáltatás biztosítása 

A vasúti balesetelhárítói készenléti szolgáltatást, illetve balesetelhárítási szolgáltatást a 

szerződött év minden naptári napján, naponta 24 órán keresztül biztosítani kell. Kivételt képez 

a szombathelyi terület és a miskolci terület, ahol a telephelyeken 12 órás nappali készenlétet 

kell biztosítani. 

Ahol 12 órás készenlét van elrendelve, készenléti időn kívül a területen szükség esetén a 

legközelebbi készenlétes egységnek kell ellátni a balesetelhárítási feladatokat. 

Műszaki mentésre szolgáló segélynyújtó járműveket (közúti segélynyújtó gépjármű, vasúti 

segélyszerelvény, vasúti daru szerelvény) és eszközeiket, berendezéseiket, folyamatosan 

üzemkész, elhárításra alkalmas, állapotban kell tartani.  

A baleseti segélynyújtó egységek kiszolgálását ellátó személyzet műszaki mentésre és 

segélynyújtásra képes állapotban tartásának feltételeit biztosítani kell. A kiszolgáláshoz 

szükséges vontatójárművet mozdonyvezetővel soron kívül kell biztosítani. 

A baleseti segélynyújtó egységek személyzetének képzéséről és rendszeres oktatásáról a 

szolgáltatónak gondoskodnia kell. 

 

Elhárításhoz szükséges egységek megnevezése, műszaki eszközei és szükséges 

paraméterei  

 

A. Vasúti balesetelhárító daruk 

B. Vasúti segélynyújtó szerelvények,  

C. Közúti segélynyújtó gépjárművek. 

 

A. Vasúti balesetelhárító daruk (3db) 

A vasúti baleset-elhárításához szükséges 2 db. önjáró nagyteljesítményű vasúti balesetelhárító 

daru telepítése. Egy az ország keleti és egy az ország nyugati részén biztosítja az ellátást. (A 

választó vonal a Duna vonala).  A segélynyújtó egységeknek (darunak) a riasztást követő 20 

percen belül indulásra menetkész állapotba kell lenni. 

A telephelyeket úgy kell kialakítani, hogy onnan a működési/ellátási területe szerinti 

vonalhálózat legtávolabbi pontjait a menetkész állapot elérésétől számított 5 órán belül el 

tudják érni. 

Továbbá szükséges egy közepes terhelésű önjáró daru telepítése Budapesti vasúti régióban, 

mely alkalmazható párhuzamos felhasználás esetére, továbbá a budapesti elővárosi 

közlekedés zavarainak rövid elhárítási idejének biztosításához.  
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Az egységeket biztosítani kell: 

1__egységet az ország keleti részének (Duna vonalától keletre) ellátásához, 0-24 órás 

készenléttel 

1__egységet az ország nyugati részének (Duna vonalától nyugatra) ellátásához, 0-24 órás 

készenléttel 

1__egységet Budapesti központi telepítéssel 0-24 órás készenléttel  

 

A MÁV Zrt. vasútvonal hálózatán közlekedésre alkalmas daruszerelvény, melynek  

közlekedésre vonatkozó hatósági engedélye (Üzemeltetési engedély) van és érvényes 

fővizsgával rendelkezik. Továbbá, rendelkezik az alábbi paraméterekkel, a baleset 

elhárításhoz szükséges elemekkel és kiegészítő elemekkel: 

 

a. Nagyteljesítményű daruk paraméterei: 

 

Emelő képesség   vágánytengelyhez képest +/- 30 fok esetén 

legfeljebb 8 m gém kinyúlásnál legalább. 

Valamennyi további gémhelyzetben figyelembe 

kell venni a Szolgáltató állagába tartozó eszköz 

mindenkori terhelési táblázatát. 

100-150 t 

Tengelyterhelése maximum 21 t 

Vontatási sebesség legalább 100 km/ó 

Bejárható ívsugár minimum 120 m 

Emeléshez szükséges 

elemek 

Emelőgerendák, emelőkötelek, hevederek, láncok, 

segédeszközök, kéziszerszámok, „D” horog, kézi 

fogasrudas emelők legalább egy 5 és egy 10 tonna 

teherbírású 

 

Kiegészítő elemek lángvágó berendezés, akkumulátortöltő, kézi 

fúrógép, világítási aggregátor, térvilágító eszköz, 

szélsebességmérő, kézi tűzoltó készülékek, 

szerszámkulcs készlet, csavarhúzó készlet 

 

 

 

b. Közepes teljesítményű daru paraméterek: 

 

Emelő képesség a vágánytengelyhez képest +/- 30 fok esetén 

legfeljebb 5,5 m gémkinyúlásnál legalább. 

Valamennyi további gémhelyzetben figyelembe 

kell venni a Szolgáltató állagába tartozó eszköz 

mindenkori terhelési táblázatát. 

60 t 

Tengelyterhelése maximum 18 t 

Vontatási sebesség  legalább 80 km/ó 

Bejárható ívsugár minimum 120 m 

Emeléshez szükséges 

elemek 

Emelőgerendák, emelőkötelek, hevederek, láncok, 

segédeszközök, kéziszerszámok, „D” horog, kézi 

fogasrudas emelők legalább egy 5 és egy 10 tonna 

teherbírású 

 

Kiegészítő elemek lángvágó berendezés, akkumulátortöltő, kézi 

fúrógép, világítási aggregátor, térvilágító eszköz, 
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szélsebességmérő, kézi tűzoltó készülékek, 

szerszámkulcs készlet, csavarhúzó készlet 

 

Kivonulási létszám összetétele: 1 fő műszaki elhárítás vezető, és minimum 7- 8 fő fizikai* 

munkavállaló  

*(daru típustól függően a kezelői létszám 1 vagy 2 fő).  

 

Kivonulási egység alkalmassági feltételei  
 

 Darukezelő 

 Egészségügyi alkalmasság (vasúti járműves darukezelő esetén II. csoportú) igazolása a 

vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal 

szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat 

rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet szerint 

 Dízel mozdonyvezetői engedély (Országos törzshálózati vasúti pályákon érvényes vasúti 

járművezetői engedély)  

 OKJ Emelőgép-kezelő vizsga, kiegészítő típusismereti vizsga a darura. 

 Szakmai gyakorlat a vasúti műszaki mentés és segítségnyújtás területén. 

 

B. Vasúti segélynyújtó szerelvények (5 db) 
 

A vasúti segélynyújtó szerelvényeket a budapesti régió, a pécsi régió, a miskolci régió 

ellátására, továbbá Záhonyban a széles nyomtávú vágányok kiszolgálására kell biztosítani. 

Ezeken a területeken a közúti megközelítés nem biztosított mindenhol. 

Az egységeket biztosítani kell: 

1__egységet budapesti telepítéssel (a telepített darus egység mellé, a daruval azonos 

telephelyre),  

0-24 órás készenléttel 

1__egységet a budapesti igazgatóság területi ellátására (ország keleti részének ellátását 

biztosító darus egység mellé, a daruval azonos telephelyre) 0-24 órás készenléttel 

1__egységet a miskolci igazgatóság területi ellátására 0-12 órás készenléttel, nappali 

időszakban 

1__egységet a pécsi igazgatóság területi ellátására 0-24 órás készenléttel 

1__egységet a záhonyi széles nyomtávú vonal ellátására 0-24 órás készenléttel 

 

A segélynyújtó egységeknek a riasztást követő 20 percen belül indulásra menetkész 

állapotban kell lenni. 

A telephelyeket úgy kell kialakítani, hogy onnan a működési/ellátási területe szerinti 

vonalhálózat legtávolabbi pontjait a menetkész állapot elérésétől számított 3 órán belül el 

tudják érni.  

 

Vasúti segélynyújtó szerelvények paraméterek: 

A MÁV Zrt. vasútvonal hálózatán közlekedésre alkalmas jármű szerelvény, melyek a 

közlekedésre vonatkozó hatsági engedéllyel (NKH, NFM által kiadott Üzemeltetési/Üzem 

engedély) és érvényes fővizsgával rendelkeznek. Továbbá, rendelkeznek az alábbi 

paraméterekkel és a baleset elhárításhoz szükséges elemekkel és kiegészítő elemekkel.  
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Segélynyújtó szerelvény 

összeállítása 

szerszámos műhelykocsi + személyzeti kocsi 

Közlekedtetés 
A vasúti közlekedés feltételeivel, engedélyekkel rendelkezni 

kell 

Hidraulikus sínre helyező 

rendszer 

Alumínium gerenda készlet, legalább 5 db függőleges 

emelésre szolgáló 20-50 t emelőképességű tartományba eső 

emelő hengerek, feszítő vágó, nagynyomású tömlőkészlet, 

emelőasztal, aggregátor, eltoló egység 

Emeléshez szükséges 

elemek 

Steklifák+klf emelési fabetétek, fogasrudas emelő, 

Járműspecifikus klf. emelőadapterek 

Kéziszerszámok 
Szerszámkulcs készlet, csavarhúzó készlet, dugókulcs készlet, 

csákányok, ásók, lapátok, villák, nagykalapács, feszítők 

Mérőeszközök Mérőszalag, keréktávmérő, Qr kapta, kerékprofil mérő 

Kiegészítő elemek 

Akkumulátortöltő, világító állólámpa, satupad gépsatuval, kézi 

tűzoltókészülék, létra, motoros gyorsdaraboló, motoros 

láncfűrész, sarokcsiszoló, kézi fúrógép 

 

Kivonulási létszám összetétele: 1 fő műszaki elhárítás vezető, és minimum 6 fő fizikai 

munkavállaló 

 

Kivonulási egység alkalmassági feltételei  

A kivonulási egységnek a vonali elhárítás miatt rendelkeznie kell vontató járművel és 

mozdonyvezetővel. (Országos törzshálózati vasúti pályákon érvényes vasúti járművezetői 

engedély)  

 

 Műszaki elhárítás vezető 

 Egészségügyi alkalmasság (csoportba sorolt) igazolása a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) 

Kormányrendelet szerint. 

 Állami műszaki felsőfokú képesítéssel (gépészmérnök, gépész üzemmérnök, 

villamosmérnök, mechatronikai, egyéb gépipari felsőfokú végzettség) rendelkező 

munkavállaló, vagy középfokú műszaki iskolai végzettséggel és felsőfokú vasúti műszaki 

képzettséggel (BGOK által szervezett Tisztképző: felsőfokú mozdonyszolgálati, felsőfokú 

járműfenntartási, felsőfokú műszaki kocsiszolgálati képzés) vagy ezzel egyenértékű 

képesítéssel vagy képzettséggel rendelkező munkavállaló. 

 Legalább 2 éves járműszerkezeti ismeretek, járműkarbantartás és/vagy javítás területén 

megszerzett irányítói gyakorlat. 

 E101. utasításból érvényes vizsga 

 

 Fizikai létszám 

 Egészségügyi alkalmasság (csoportba sorolt) igazolása a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) 

Kormányrendelet szerint 
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 Vasúti járműszerelő munkakörben dolgozó munkavállaló (járműszerelő, jármű 

villamossági szerelő, általános karbantartó, gépkocsivezető, balesetelhárító járműszerelő, 

forgácsoló).  

 OKJ-s alap Emelőgép-kezelői képzettség legalább 1 fő (hidraulikus emelőgépre) 

 Lánghegesztői képesítéssel rendelkező személy legalább 1 fő (Érvényes tűzvédelmi 

vizsga, az OTSZ-ben meghatározottak szerint) 

 Kisgépkezelői képesítéssel rendelkező személy legalább 1 fő  (motoros láncfűrész, 

motoros gyorsdaraboló kezelés). 

 vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezik. 

A fenti követelményeket a készenlétet nyújtó, illetve baleset esetén a kivonuló létszám 

csoport összetételében kell együttesen biztosítani, úgy, hogy minden elhárító eszközre jusson 

legalább egy, az eszköz/berendezés kezelésére alkalmas, kiképzett munkavállaló. 

 

C. Közúti segélynyújtó gépjárművek (5db) 
 

A közúti egységekkel a helyszínre történő érkezés jellemzően rövidebb, mint a vasúti 

egységekkel, hiszen nem merül fel vontató járműre, mozdonyvezetőre való várakozás, 

pályahasználat. A telephelyeket úgy kell meghatározni, hogy a működési/ellátási területe 

szerinti vonalhálózat legtávolabbi pontjait is a menetkész állapot elérésétől számított 

maximum 2 órán belül el tudják érni. A segélynyújtó egységeknek a riasztást követő 20 

percen belül indulásra menetkész állapotba kell lenni. 

 

Az egységek felállítása: 

1__egység budapesti telepítéssel (telepített darus egység mellé, a daruval azonos telephelyre) 

0-24 órás készenléttel 

1__egység budapesti igazgatóság területi ellátására (ország nyugati részének ellátását 

biztosító darus egység mellé, a daruval azonos telephelyre) 0-24 órás készenléttel 

1__egység a szombathelyi igazgatóság területi ellátására 0-12 órás készenléttel, nappali 

időszakban 

1__egység a debreceni igazgatóság területi ellátására 0-24 órás készenléttel 

1__egység a szegedi igazgatóság területi ellátására 0-24 órás készenléttel 

 

Közúti segélynyújtó gépjármű paraméterek 

 

Közúti közlekedésre alkalmas járművek, melyek rendelkeznek a közúti közlekedésre 

vonatkozó hatósági engedéllyel (Műszaki mentő gépjárműre érvényes műszaki engedély). 

Továbbá, rendelkeznek az alábbi paraméterekkel: 

 

Segélynyújtó gépjármű Legalább 11 tonna össztömegű tehergépjármű 

Szállítható személyek  Legalább 6 fő szállítására képes legyen 

Hidraulikus sínre helyező 

rendszer 

Alumínium gerenda készlet, legalább 5 db függőleges 

emelésre szolgáló 20-50 t emelőképesség tartományú emelő 

hengerek, nagynyomású tömlőkészlet, emelőasztal, aggregátor, 

eltoló egység 

Emeléshez szükséges 

elemek 

Steklifák+klf, emelési fabetétek, fogasrudas emelő, 

járműspecifikus klf. emelőadapterek 

Kéziszerszámok Szerszámkulcs készlet, csavarhúzó készlet, dugókulcs készlet, 

csákányok, ásók, lapátok, villák, nagykalapács, feszítők 
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Mérőeszközök Mérőszalag, keréktávmérő, Qr kapta, kerékprofil mérő 

Kiegészítő elemek Akkumulátortöltő, világító állólámpa, satupad gépsatuval, kézi 

tűzoltó készülék, létra, motoros gyorsdaraboló, motoros 

láncfűrész, sarokcsiszoló, kézi fúrógép 

 

 

Kivonulási létszámstruktúra: 1 fő műszaki elhárítás vezető, minimum 6 fő fizikai 

munkavállaló 

 

Kivonulási egység alkalmassági feltételei  

 

 Műszaki elhárítás vezető 

 Egészségügyi alkalmasság (csoportba sorolt) igazolása a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) 

Kormányrendelet szerint. 

 Állami műszaki felsőfokú képesítéssel (gépészmérnök, gépész üzemmérnök, 

villamosmérnök, mechatronikai, egyéb gépipari felsőfokú végzettség) rendelkező 

munkavállaló, vagy középfokú műszaki iskolai végzettséggel és felsőfokú vasúti műszaki 

képzettséggel (BGOK által szervezett Tisztképző: felsőfokú mozdonyszolgálati, felsőfokú 

járműfenntartási, felsőfokú műszaki kocsiszolgálati képzés), vagy ezzel egyenértékű 

képesítéssel vagy képzettséggel rendelkező munkavállaló. 

 Legalább 2 éves járműszerkezeti ismeretek, járműkarbantartás és/vagy javítás területén 

megszerzett irányítói gyakorlat. 

 E101. utasításból érvényes vizsga 

 

 Fizikai létszám 

 Egészségügyi alkalmasság (csoportba sorolt) igazolása a vasúti közlekedés biztonságával 

összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) 

Kormányrendelet szerint 

 Vasúti járműszerelő munkakörben dolgozó munkavállaló (járműszerelő, jármű 

villamossági szerelő, általános karbantartó, gépkocsivezető, balesetelhárító járműszerelő, 

forgácsoló).  

 OKJ-s alap Emelőgép-kezelői képzettség legalább 1 fő (hidraulikus emelőgépre) 

 Lánghegesztői képesítéssel rendelkező személy legalább 1 fő (Érvényes tűzvédelmi 

vizsga, az OTSZ-ben meghatározottak szerint) 

 Kisgépkezelői képesítéssel rendelkező személy legalább 1 fő  (motoros láncfűrész, 

motoros gyorsdaraboló kezelés). 

 Balesetelhárító (Műszaki mentő) jármű kategóriájának megfelelő érvényes „C” kategóriás 

gépjárművezetői engedéllyel. (Kék (megkülönböztetett jelző) fény használata esetén PÁV-I 

alkalmasság.  

 vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezik. 

 

V.1. Egyéb megjegyzések 
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Amennyiben egy adott telepítési hely több balesetelhárító egységet tart készenlétben, riasztás 

esetén bármely telepített egységnek humán oldalról is bevethetőnek kell lennie. 

Amennyiben a telepített egységet már riasztották, abban az esetben ugyanarról a telepítési 

helyről további egység létszámmal történő ellátása nem indokolt.  

Ez azonban nem jelenti azt, hogy eszköz oldalról a daru és segélyszerelvény szükség esetén 

(indokolt esetben) együttesen ne vonuljon ki a baleset helyszínére.  

 

A vasúti balesetelhárító daruk és/vagy vasúti segélyszerelvények balesetelhárítás helyszínére 

való továbbításhoz az Ajánlatadónak biztosítania kell vontatási feltételeket is 

(vontatójárművet és arra típus- és vonalismerettel rendelkező mozdonyvezetőt).  

A közúti segélynyújtó gépkocsiknak a balesetelhárítás helyszínére való eljuttatása érdekében 

pedig a rendszeresített járműtípusra alkalmas gépkocsivezető is szükséges.  

 

Az elhárító egységek kivonuló vezetőit, személyzetét a munkavédelmi kockázatértékelésre 

épülő munkavédelmi szabályozások (pl.: MVSZ, MVSZ HF) alapján, a végzett tevékenység 

tükrében és – a kizárólag műszaki és szervezési intézkedésekkel nem elhárítható – 

veszélyforrások kiküszöbölésének érdekében el kell látni egyéni védőeszközökkel (ezek 

magukba foglalják szükség szerint az egész test védelmet, valamint a vegyi kockázatoktól 

független, jól láthatóságot biztosító védőruházatot is).. 

 

A mellékelt Műszaki Mentési és Segítségnyújtási utasítás tartalmaz az Ajánlattevőre, a 

műszaki és a vegyi elhárítási egységek, illetve ezen egységek vezetőire vonatkozóan olyan, az 

együttműködés, a műszaki és vegyi mentés/elhárítás körébe tartozó olyan részfeladatokat, 

adminisztrációs, adatszolgáltatási feladatokat, melyeket ezen műszaki dokumentáció külön 

nem tartalmaz. 

 

A vasúti régiók területi elhatárolását az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest 

   
VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ 

(km) 

1 Budapest-Keleti Pályaudvar (bez.) - Hegyeshalom oh. 190,00 

2 Budapest-Nyugati Rákosrendező (bez) - Esztergom (bez.) 50,79 

4 Esztergom-Kertváros (bez.)  - Almásfüzitő (bez.) 40,05 

5 Székesfehérvár (bez.) - Komárom Rendező (bez.) 82,79 

5a Bodajk (bez.) - Balinka (bez.) 9,10 

5b Mór (bez.) - Lovasberény (bez.) 11,80 

6 (1) Székesfehérvár (bez.) - Lovasberény (bez.) 22,70 

6 (2) Lovasberény (bez.) - Bicske (bez.) 25,90 

7 Budapest, Széchenyihegy - Budapest, Hűvösvölgy 11,20 

12 Tatabánya (bez.) - Környe (bez.) - Oroszlány (bez.)  14,68 

13 Környe (bez.) - Kisbér (bez.) - Pápa 28,70 

29 (1) Börgönd (bez.) - Szabadbattyán (bez.) 10,80 

30a Budapest-Déli Pályaudvar (bez.) - Székesfehérvár (bez.) 66,94 

40a Budapest-Déli Pályaudvar (bez.) - Pusztaszabolcs (bez.) 52,40 

42 Pusztaszabolcs (bez.) - Mezőfalva (bez.) 38,27 
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44 Pusztaszabolcs (bez.) - Székesfehérvár (bez.) 29,15 

70 Budapest-Nyugati Pályaudvar (bez.) - Szob oh. 63,89 

71 Budapest-Nyugati Pályaudvar (bez.) -  Vác (bez.) 47,85 

75 Vác (bez.) - Balassagyarmat (bez.) 69,18 

76 Diósjenő (bez.) - Romhány (bez.) 17,08 

77 Aszód (bez.) - Vácrátót (bez.) 23,50 

78 (1) Galgamácsa (bez.) - Balassagyarmat - Nógrádszakál (bez.) 77,39 

78 (2) Nógrádszakál (bez.) - Ipolytarnóc oh. 13,61 

78 L Nógrádszakál (bez.) - Nógrádszakál oh. 2,40 

80a Budapest-Keleti Pályaudvar (bez.) - Hatvan (bez.)  66,20 

81 Hatvan (bez.) - Somoskőújfalu oh. 66,10 

82 Hatvan (bez.) - Szolnok (bez.) 69,65 

86 Vámosgyörk - Újszász (bez.) - Szolnok (bez.) 17,35 

100a Budapest-Nyugati Pályaudvar (bez.) - Cegléd (bez.) - Szolnok (bez.) 101,03 

100 Szolnok (kiz.) - Szajol (bez.) 10,37 

120a Budapest-Keleti Pályaudvar (bez.) - Újszász (bez.) - Szolnok (bez.) 101,07 

120 Szolnok (bez.) - Tiszatenyő (bez.) 17,27 

142 

Budapest-Nyugati Pályaudvar (bez.) - Dabas (bez.) - Lajosmizse - 

Kecskemét 47,52 

145 Szolnok (bez.) - Tószeg (bez.) - Kiskunfélegyháza 11,10 

150 

Budapest-Keleti Pályaudvar (bez.) - Kunszentmiklós-Tass (bez.) - 

Kelebia 60,38 

Budapesti körvasút vonalai   

200 Kőbánya felső - Rákosrendező 9,94 

201 Budapest-Angyalföldi elágazás - Budapest-Angyalföld 2,10 

202 Budapest-Angyalföldi elágazás - Rákospalota-Újpest 3,30 

203 Rákos - Rákosi elágazás 1,40 

205 Budapest-Ferencváros - Kőbánya felső 3,90 

206 Budapest-Ferencváros - Kőbánya-Kispest 7,73 

207 Budapest-Józsefváros - Budapest-Ferencváros 5,70 

208 Budapest-Józsefváros - Kőbánya felső 2,51 

210 Rákosrendező - Vasúttörténeti park 1,90 

211 Kispesti elágazás - Pestszentimre felső elágazás 1,20 

212 Kőbánya teher - Kőbánya felső 1,70 

216 Kőbánya felső elágazás - Kőbánya-Hízlaló 2,80 

217 Kőbánya felsői kiágazás - Rákos 1,50 

219 Rákosrendező - Városligeti elágazás 2,32 

220 Rákosrendező - Istvántelki főműhely 2,80 

221 Soroksár - szemeretelep mh. 10,40 

Összes vonalkm 1629,40 

 

 

 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc 
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VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ 

(km) 

80b Hatvan (kiz.) - Miskolc-Tiszai (bez.) 115,59 

80d Miskolc-Tiszai (bez.) - Sátoraljaújhely oh. 84,41 

83 Mátramindszent mrh. (bez.) - Mátranovák Homokterenye mrh. (bez.) 5,1 

84 Kisterenye (bez.) - Kál-Kápolna (bez.) 54,3 

85 Vármosgyörk (bez.) - Gyöngyös (bez.) 12,5 

86 Vámosgyörk (bez.) - Újszász (kiz.) 61,3 

87 Füzesabony (bez.) - Eger - Putnok (bez.) 84,73 

88 Mezőcsát (bez.) - Nyékládháza (bez.)  21,246 

89 Tiszapalkonya TiFO ipv (bez.) - Hejőkeresztúr (bez.)  17,347 

90 Felsőzsolc (bez.) - Hidasnémeti oh. 59,84 

92 Miskolc-Tiszai (bez.) - Bánréve (bez.) 45,76 

92a Bánréve (bez.) - Ózd (bez.)  11,7 

94 Sajóecseg (bez.) - Hídvégardó oh. 57,6 

95 Kazincbarcika (bez.) - Rudabánya (bez.) 14,5 

98 Szerencs (bez.) - Hidasnémeti (bez.)  50,6 

Összes vonalkm 696,523 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen 

      

VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ (km) 

100 Szajol (kiz.) - Záhony oh. 225,811 

100c Mezőzombor (kiz.) - Nyíregyháza Északi elág. (bez.)  42,1 

101 Püspökladány (bez.) - Biharkeresztes oh. 56,835 

102 Kál-Kápolna (kiz.) - Kisújszállás (bez.)  73,955 

103 Karcag (bez.) - Tiszafüred (bez.) 44,4 

105 Debrecen (bez.) - Nyírábrány oh.  30,958 

106 Debrecen (bez.) - Nagykereki (bez.)  52,659 

107 Sáránd (bez.) - Létavértes (bez.) 20,1 

108 Füzesabony (kiz.) - Debrecen (bez.) 102,5 

109 Tócóvölgy (bez.) - Tiszalök (bez.) 61,9 

110 Apafa (bez.) - Nyírbátor (bez.) - Mátészalka (bez.)  69,3 

111 Záhony (bez.) - Mátészalka (bez.) 57,4 

112 Nagykálló elágazás (bez.) - Nyíradony (bez.)  20,9 

113 Nyíregyháza (bez.) - Zajta (bez.)  99,679 

114 Kocsord alsó (bez.) - Csenger (bez.) 25,2 

115 Ágerdőmajor oh. - Mátészalka 25,9 

116 Nyíregyháza (bez.) - Vásárosnamény (bez.) 58,2 

117 Ohat-Pusztakócs (bez.) - Görögszállás (bez.) 82,87 
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118 Nyíregyháza Átrakó (bez.) - Balsa Tiszapart mh. (bez.) 38,4 

119 Herminatanya (bez.) - Dombrád mrh. (bez.) 27,9 

Összes vonalkm 1216,97 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged 

      

VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ 

(km) 

120 Szajol (kiz.) - Lőkösháza oh. 117,1 

121 Kétegyháza (bez.) - Újszeged (bez.) 104,256 

125 Mezőtúr (bez.) - Battonya mrh. (bez.) 114,194 

126 Kisszénás (bez.) - Kondoros (bez.)  5,7 

127 Körösnagyharsány mh. (bez.)  - Dévaványa - Gyoma (bez.) 83,8 

128 Püspökladány (kiz.) - Szeghalom - Kötegyán - Békécsaba (bez.) 122,54 

129 Murony (bez.) - Békés (bez.) 7,2 

130 Tiszatenyő (kiz.) - Makó elágazás (bez.) 122,46 

135 Szeged (bez.) - Békéscsaba - Kötegyán oh. 132,539 

136 Szeged-Rendező (bez.) - Röszke oh. 13,5 

140 Cegléd (kiz.) - Szeged (bez.) 117,903 

142 

Budapest-Kőbánya-Kispest - Dabas (kiz.) - Lajosmizse - Kecskemét 

(bez.) 49,562 

145 Szolnok (kiz.) - Kecskemét (bez.) 65,9 

146 Kunszentmárton (bez.) - Kiskunfélegyháza (bez.) 52,7 

147 Kiskunfélegyháza (bez.) - Szentes- Orosháza (bez.) 79,2 

148 Kecskemét KK - Kiskörös KK 53 

149 Törökfái (bez.) - Kiskunmajsa KK (bez.) 44,2 

150 Budapest-Ferencváros - Kunszentmiklós-Tass (kiz.) - Kelebia oh. 105,6 

151 Kunszentmiklós-Tass (kiz.) - Dunapataj mrh. (bez.) 49,6 

152 Fülöpszállás (bez.) - Kecskemét alsó (bez.) 38,7 

153 Kiskőrös (bez.) - Kalocsa Rakodó (bez.) 34,7 

154 Bátaszék - Baja (bez.) - Kiskunhalas (bez.) 76,453 

155 Kiskunhalas (bez.) - Kiskunfélegyháza (bez.) 45,472 

Összes vonalkm 1636,279 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs 

      

VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ 

(km) 

17 (2) Zalaszentiván - Felsőrajk (kiz.) - Nagykanizsa (bez.) 26,32 

30 Budaopest-Déli Pu. - Székesfehérvár - Szabadbattyán (kiz.) - 158,94 
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Murakeresztúr oh. 

35 Siófok (bez.) - Kaposvár (bez.) 99,90 

36 Fonyód (bez.) - Kaposvár (bez.) 53,12 

37 Balatonszentgyörgy elágazás (bez.) - Somogyszob (bez.) 59,41 

38 Nagyatád (bez.) - Somogyszob (bez.)  8,20 

39 Központi főmajor (bez.) - Csiszta-Gyógyfürdő (bez.) 10,50 

39a Táskai elágazás (bez.) - Táska (bez.) 5,80 

39b Balatonfenyves Gazdasági Vasút (bez.) - Somogyszentpál (bez.) 12,20 

40 Budapest-Kelenföld - Pusztaszabolcs (kiz.) - Pécs (bez.) 174,37 

41 Dombóvár (bez.) - Gyékényes oh. 100,80 

43 Mezőfalva (kiz.) - Rétszilas (bez.)  19,33 

45 Székesfehérvár - Börgönd (kiz.) - Sárbogárd (bez.) 29,45 

46 Rétszilas (bez.) - Bátaszék (bez.) 74,72 

47 Godista (bez.) - Komló (bez.) 18,70 

48 Keszőhidegkút (bez.) - Gyönk - Tamási (bez.) 12,50 

49 Tamási (bez.) - Enying Műtrágya Üzem ipvk. (bez.) -Lepsény 8,80 

50 Dombóvár (bez.) - Bátaszék (bez.) 60,12 

60 (1) Murakeresztúr (bez.) - Gyékényes (bez.) 16,16 

60 Gyékényes (bez.) - Barcs - Szentlőrinc (bez.) 99,27 

61 Szentlőrinc (bez.) - Sellye (bez.) 23,70 

62 Középrigóc (bez.) - Villány (bez.) 91,50 

64 Pécs (bez.) - Pécsvárad (bez.) 22,48 

65 (1) Pécs (bez.) - Villány (bez.) 34,18 

65 (2) Villány (bez.) - Mohács (bez.) 24,28 

66 Villány (bez.) - Magyarbóly oh. 12,82 

154 Bátaszék (bez.) - Baja (kiz.) - Kiskunhalas 19,44 

Összes vonalkm 1250,70 

 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely 

      

VONAL 

SZÁMA 
VONALSZAKASZ MEGNEVEZÉSE 

VONAL 

HOSSZ (km) 

10 Győr Rendező (bez.) - Pápa - Celldömölk (bez.) 70,46 

11 Győrszabadhegy (bez.) - Veszprém (bez.) 74,43 

13 Környe - Kisbér (kiz.) - Pápa (bez.)  85,6 

14 Pápa (bez.) - Csorna (bez.)  35,974 

17 (1) Szombathely (bez.) - Zalaszentiván (bez.) 49,12 

17 (2) Zalaszentiván (bez.) - Felsőrajk (bez.) - Nagykanizsa 26,72 

20 Székesfehérvár (kiz.) - Szombathely (bez.) 169,872 

23 Zalaegerszeg (bez.) - Rédics (bez.) 48,76 

24 Zalabér-Batyk (bez.) - Zalaszentgrót (bez.) 5,88 

25 Boba (bez.) - Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh. 100,281 

26 Balatonszentgyörgy (bez.) - Tapolca - Ukk (bez.) 62,767 
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27 Lepsény (bez.) - Hajmáskér (bez.) 30,3 

29 (2) Szabadbattyán (kiz.) - Tapolca (bez.) 106,99 

Összes vonalkm 600,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11a.  sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói készenléti szolgáltatás összesítése (díjakat 

nettóban kérjük megadni) 
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Egység megnevezése

Készenléti díj Ft/ó

Hónap napjainak száma:

Napok
Készenlét 

időtartama

Szolgáltatás 

szüneteltetés

Elhárítás 

összesen
Szüneteltetés oka

Eredményes 

próbariasztás

Eredménytelen 

próbariasztás

Elszámolható 

készenléti díj

Összesen:

Havi készenléti díj Ft

Díjak

ÖSSZESÍTÉS

Adatközlőre

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11b. sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói készenléti szolgáltatás teljesítésigazolás 
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TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 
X Szolgáltatás 

 

Vállalkozó neve:  

Székhelye:  

Megrendelő neve: 
 

 

 Megrendelő székhelye:  

Kiállító neve, telefonszáma:  

 

Szerződéskötő szervezet kódja és neve:   

Szerződés vagy megrendelés száma:  

Teljesítést igazoló szervezet kódja, 

neve: 
  

Teljesítés helye (Szolgálati hely)  

Címe:  

Kódja:  

Teljesítés időpontja: 
(időszakos elszámolás esetén teljesítési időszak) 

 

Basware számlaigazoló neve: 
(Kontírozást végző BW felhasználó) 

 

Teljesítés igazoló neve: (Nyomtatott 

nagybetűvel) 
 

Telefonszám: 
(Vasúti, városi vagy 

mobil) 

 

 

Munka megnevezése Me 
Mennyi-

ség 

Teljesítve 
Megjegyzés 

igen nem 

      

      

 

 

Kelt: ……,  ………  …………     

         (helység, év, hó, nap) 

                                                                                                                  Kelt: ……,  ………  …………    … 

                                                                                                             (helység, év, hó, nap) 

 

……………………… …………………….. 

Vállalkozó Teljesítésigazoló 

 

A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi! 
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12a.  sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítási szolgáltatás összesítése (díjakat nettóban 

kérjük megadni) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12b. sz. melléklet: Vegyi és balesetelhárítói szolgáltatás teljesítésigazolás 

 



Szerződésszám:25468-4/2016/MAV 

  CPV-kód: 45234116-2 

 

Tárgy: Baleset elhárítás és vegyvédelem 

Oldal 61 / 63 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 
X Szolgáltatás 

 

Vállalkozó neve:  

Székhelye:  

Megrendelő neve: 
 

 

 Megrendelő székhelye:  

Kiállító neve, telefonszáma  

 

Szerződéskötő szervezet kódja és neve:   

Szerződés vagy megrendelés száma:  

Teljesítést igazoló szervezet kódja, 

neve: 
  

Teljesítés helye (Szolgálati hely)  

Címe:  

Kódja:  

Teljesítés időpontja: 
(időszakos elszámolás esetén teljesítési időszak) 

 

Basware számlaigazoló neve: 
(Kontírozást végző BW felhasználó) 

 

Teljesítés igazoló neve:  
(Nyomtatott nagybetűvel) 

 
Telefonszám: 
(Vasúti, városi vagy 

mobil) 

 

 

Munka megnevezése Me 
Mennyi-

ség 

Teljesítve 
Megjegyzés 

igen nem 

      

      

 

 

Kelt: ……,  ………  …………     

         (helység, év, hó, nap) 

                                                                                                                  Kelt: ……,  ………  …………    … 

                                                                                                             (helység, év, hó, nap) 

 

……………………… …………………….. 

Vállalkozó Teljesítésigazoló 

 

A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi! 

 
 

 

 

12/ c sz. melléklet: Vegyi elhárítási jegyzőkönyv tartalmi elemei 
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Dátum: Sorszám:

Riasztás időpontja: Indulás időpontja:

Helyszín:

Helyszínre 

érkezés:

Elhárítás időtartama: Visszaindulás:

Visszaérkezés: Riasztást adta:

VVE vezető:

Gépkocsivezető

VVE lakatos:

VVE lakatos:

üzemóra: megjegyzés:

Hibák-Elhárítás

Pályaszám Töltet, RID száma Feladó Fogadó

Sérült kocsi adatai Állomás

Vegyi elhárítási jegyzőkönyv

Felhasznált anyagok: Felhasznált élelmiszer:

Ténylegesen megtett km.:

VVE ügyelet vezető

Jelen voltak:

Elhárításban részt vevő más szervezetek:

Berendezések üzemeltetése:

 
 

 

 

 

 

 
 

12/d. sz. melléklet: Balesetelhárítási napló tartalmi elemei 
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