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1
 A szerződéskötés során kitöltendő. 
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1 Bevezetés 

 

1.1. Megrendelő a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú programban 

pályázatot nyújtott be „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat 

fejlesztési program 25 helyszínen” megnevezésű projekt keretében, amelyre 

támogatást nyert. A projekt szakaszolásra került, így jelen tervezési szerződés (a 

továbbiakban: szerződés) fedezete az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program (továbbiakban: IKOP) forrás terhére kerül biztosításra. 

 

Megrendelő jelen szerződést a fent megjelölt forrásból, a megkötendő IKOP 

Támogatási Szerződés feltételei szerint kívánja finanszírozni. Jelen szerződésre a 

projektre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások is irányadóak. 

 

1.2. Megrendelő ………………. hivatkozási szám alatt a Közbeszerzési 

Értesítőben tájékoztató jelleggel, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

………………………………… szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a 

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

rész szerinti közösségi értékhatárt elérő, szolgáltatás megrendelésre irányuló nyílt 

eljárás megindítására „Tervező kiválasztása Budapest alábbi kiemelt állomási 

épületéhez: Kőbánya-Kispest állomás ” tárgyban (Projekt azonosító: KÖZOP-2.5.0-

09-11-2013-0003). A Tervező, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek 

megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlati felhívás szerinti bírálati 

szempont alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatként került kiválasztásra, és 

Megrendelő a Tervezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 

1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

különös tekintettel – amennyiben volt ilyen a Kiegészítő tájékoztatás – a felhívás és a 

többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat 

tartalmára. A Tervező a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés 

feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 

 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen 

szerződés 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

2 A szerződés tárgya 

 

2.1. A jelen szerződés alapján elvégzendő feladatok az alábbiak: 

 

Felvételi épület és gyalogos híd átépítésének, perontetők felújításának, liftek és 

mozgólépcsők elhelyezésének tervezése (Kőbánya-Kispest állomás), amely tételesen 

az alábbi feladatokat foglalja magában: 

 Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, árazott és árazatlan költségvetési kiírás 

elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági 

egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan. 

 Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése. 
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 Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése. 

 Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő 

kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések 

alapján felmerülő esetleges dokumentációmódosítások Megrendelő által szabott 

(legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése. 

 A kivitelezés alatt legfeljebb 45 mérnöknap tervezői művezetés, mely 

mennyiséget Megrendelő a teljes mennyiség legfeljebb 30%-ig nem köteles kimeríteni 

(azaz Megrendelő a megadott 45 mérnöknap 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget). 

2.2. A Megrendelő vállalja a tervdokumentáció átvételét, és a tervezői díj megfizetését, 

amely magában foglalja a szerzői jog ellenértékét is.  

 

2.3. A tervezői művezetés biztosítása (megkezdett fél mérnöknaponként kerül 

elszámolásra) magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 

helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem 

tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. 

Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai 

segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki 

terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a 

kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Felek 

fél mérnök nap alatt 4 órát nem meghaladó időtartamot, egy mérnöknap alatt 4 órát 

meghaladó, legfeljebb 8 órából álló időtartamot értenek. 

 

2.4. Jelen szerződés alapján a Tervező köteles a tervezéshez szükséges egyeztetéseket 

összehívni és lebonyolítani az érintett felekkel, mely ki kell, hogy terjedjen minden 

üzemeltetési és funkcionális kérdés kapcsán jelentkező egyeztetési kötelezettségre, 

különös tekintettel az érintett területen megvalósítani tervezett Nyugati I/A, I/B, 

valamint az M3-as metró felújítás beruházóival és lebonyolítóival kapcsolatos 

egyeztetésekre is.  

 

A tervezéssel összefüggésben a Megrendelő, vagy valamely más érintett fél által 

összehívott megbeszéléseken a Tervező köteles részt venni. 

 

Az egyeztetés kiterjedhet különösen: 

- a Kőbánya-Kispesti MÁV Zrt. által használt bérlemények, gyalogos felüljáró 

kezelői jogának átadásáról szóló megbeszéléseken, 

- valamint Kőbánya-Kispest terület tulajdonviszonyokat érintő kérdések 

rendezésének előkészítésre, rendezésére. 

 

3 A Felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Felek jelen tervezői szerződés vonatkozásában a jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben, különösen a Ptk. 6:238. § - 6:251. §-aiban foglaltak szerint 

járnak el. Tervező köteles a feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni.  

 

3.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben a Tervező részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, 

amely a tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését befolyásolja. 

Tervező kötelessége az együttműködés feltételeinek Tervező oldaláról történő 

biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).  

 



Szerződés száma: xxxxxx/2015/SZK 

4 

3.3. Tervező vállalja, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával és 

vonatkozó szokásoknak megfelelve, az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. 

Tervező vállalja, hogy minden, valamely konkrét feladata elvégzése eredményeként 

készített dokumentumot, anyagot (eredményterméket) megfelelő minőségben és 

mennyiségben, továbbá határidőben átad a Megrendelő részére.  

 

3.4. Tervező kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott 

körülményeket haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megrendelő 

kapcsolattartója felé elektronikus úton jelezni. Tervező köteles továbbá Megrendelő 

figyelmét felhívni az ellentmondásra, vagy olyan következményre, amely a 

Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása 

esetén Tervező teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 

 

3.5. Tervező a feladat teljesítése során a közbeszerzési eljárásban megjelölt altervezők 

(társtervező, szakági tervező) foglalkoztatására jogosult. Tervező köteles a 

közbeszerzési eljárásban a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekként bemutatott 

tervezők személyes részvételével teljesíteni a feladatot. Amennyiben valamilyen okból 

ezen személyek közreműködése akadályba ütközik, Tervező ezt köteles jelezni a 

Megrendelőnek, akinek írásbeli engedélyével jogosult – a Kbt. szabályainak betartása 

mellett – új személy(eke)t bevonni a teljesítésbe. 

 

3.6. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés alapján elkészített terveket a hatósági 

engedély kiadásától számított 3 éven belül nem használja fel a kivitelezési 

munkákhoz, Tervező köteles külön díjazás nélkül a jogszabályokban előírt 

korszerűségi felülvizsgálatot elvégezni. 

 

3.7.  Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Tervezőnek kell teljesítenie. 

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

szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  

 A jelen szerződés vonatkozásában a Felek „alvállalkozó” alatt a Kbt. alvállalkozó 

fogalmát és a „közreműködő” alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik. 

 

3.7.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Tervező által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Tervező által a jelen Szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 7. számú mellékletét képező nyilatkozat 

tartalmazza. Több Tervező esetén (közös ajánlattétel esetén) Tervezőnként külön 

nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Tervezőknek a Szerződés teljes értékéhez 

viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban. 

 

Tervező a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladja meg a Tervező saját teljesítési arányát és 

kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük 

olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet 

igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

3.7.2. Felek rögzítik, hogy a Tervező 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 7. számú melléklete 

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

nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.  
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3.7.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 7.  számú mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések 

arányának megváltozását – Tervező a jelen Szerződés 7.  számú melléklete szerinti, 

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

Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 

 

3.7.4. A jelen Szerződés 7. számú mellékletének 3.7.2. és 3.7.3. pontban rögzítettek szerinti 

változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 3.7.2. 

és 3.7.3. pont szerint aktualizált mellékletet Tervező – a benyújtás sorrendjében – 

folytatólagos alszámozással (7/1., 7/2., 7/3., stb.) ellátva köteles megküldeni a 

Megrendelő részére. 

 

3.7.5. Tervező a 3.7.2. és 3.7.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a 

Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – 

ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében 

foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen 

rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten 

tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali 

hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Tervezővel szemben a 

jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás 

nélkül érvényesíthetők. 

 

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

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Tervező 

oldalán a jelen Szerződés 7. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e 

részt.  

 

3.7.7. A Tervező az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

 

3.8. Tervező 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).   

 

3.9. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 

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

 

3.10. Tervező 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 
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(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Tervező a 

jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    

 

3.11. Adott esetben (amennyiben a Tervező a jelen szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más 

szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):  

 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 

adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Tervező a 

gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Tervező teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

 

 

4 A szerződés időbeli hatálya 

 

4.1. A jelen szerződés a Felek általi aláírása napján lép hatályba és a jelen szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével szűnik meg, kivéve 

amennyiben a jelen szerződés finanszírozási alapjául szolgáló, a jelen szerződés 1. 

pontjában hivatkozott IKOP Támogatási Szerződés hatályba lépése a jelen szerződés 

aláírását követően történik meg, mert abban az esetben a jelen szerződés a Támogatási 

Szerződés hatályba lépése napján, azzal egyidejűleg lép hatályba. 

 

 

5 A teljesítés menete, teljesítési határidők 

 

5.1. A jelen szerződés alapján elkészítendő tervek leadási határidőit, a részteljesítésekhez 

tartozó feladatokat, a jelen 5. pont tartalmazza (Tervező ajánlata szerint). Amennyiben 

ezen határidők bármelyike a Tervező érdekkörében felmerült okból nem teljesül, úgy a 

Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglaltak szerint eljárni. A Tervező nem 

felel és így kötbérrel sem terhelendő az általa jogszerűen kimentett késedelemért, - így 

különösen az engedélyezési, szakhatósági eljárások elhúzódásáért, ide nem értve a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján a hatósági ügyintézés egyszer indoklással 

hosszabbítható határidejét, mert azzal a Tervezőnek számolnia szükséges - 

amennyiben a késedelem oka a Tervező felelősségi körén kívül esik. 

 

5.2. Engedélyezési terv elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése 

 

5.2.1. Tervező a jelen szerződés hatálybalépésétől számított …. napon belül (Tervező 

ajánlata szerint) elkészíti a vázlatterveket és bemutatja a Megrendelőnek. A 

Megrendelő visszajelzésének kézhezvételétől számított  …. napon belül (Tervező 

ajánlata szerint) elkészíti az engedélyezési terveket annak minden mellékletével 

(többek között szakhatósági, hatósági egyeztetések jegyzőkönyvével, tervezői 

költségbecsléssel, hiánytalanul, készre jelentve) , valamint egyúttal a bírálati 

engedélyezési tervdokumentációt 3 nyomtatott és 3 digitális példányban (vektoros 

PDF) átadja a Megrendelő, mint a tervezéssel érintett ingatlan vagyonkezelője részére 

bírálat céljából. A benyújtott bírálati engedélyezési terv tartalmi követelményeinek, 

munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges engedélyezési terv tartalmi 

követelményeivel.  
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Megrendelő a bírálati terv kézhezvételét követően tervzsűrit tart, azokat Tervező 

tervismertetés keretében Megrendelőnek bemutatja, és Megrendelő 30 napon belül 

átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő észrevételeit. Az az időtartam, amely 

alatt Megrendelő a terveket véleményezi, a teljesítési határidőbe nem számít bele. Ha a 

Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a Tervező 3 munkanapon 

belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Tervező köteles az 

észrevételek kézhezvételétől számított … napon belül (Tervező ajánlata szerint) a 

módosításokat elvégezni és a módosított terveket a tervezői költségvetési kiírással 

együtt a hatósági eljáráshoz szükséges példányszámon felül 4 példányban (minden 

példányt elektronikus és nyomtatott formátumban) leszállítani tervjóváhagyás céljából. 

Az az időtartam, amely alatt Megrendelő a terveket jóváhagyja, a teljesítési határidőbe 

nem számít bele. Tervező feladata az érintett szakszolgálatokkal történő egyeztetés, és 

az egyeztetésekről készült, a szakszolgálatok által aláírt jegyzőkönyvek beszerzése.  

 

Amennyiben a tervezői költségbecslés összege meghaladja a hatályos Támogatási 

Szerződésben szereplő forrás mértékét, megrendelői döntés alapján a tervezési 

program pontosítása, ennek megfelelően az engedélyezési, bírálati terv módosítása 

(műszaki tartalom csökkentése) válhat szükségessé. 

 

A tervek csak Megrendelő jóváhagyása, valamint a tulajdonosi/vagyonkezelői 

nyilatkozat kiadása esetén tekinthetők véglegesnek (végleges engedélyezési terv).  

 

A digitális tervdokumentációk formátuma: 

- Tervdokumentáció egy állományban PDF, PDFA formátumban összefűzve, 

- Szöveges munkarészek szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban, 

- Tervlapok nyomtatható PDF formátumban, és szerkeszthető DWG vagy PLA 

formátumban, 

- Költségvetési kiírás XLS és egységes, összeillesztett (SLO) formátumban. 

 

5.2.2. Ha a Megrendelő az engedélyezési terveket jóváhagyta, arról a Megrendelő 

haladéktalanul értesíti a Tervezőt, mely értesítéstől számított … napon belül (Tervező 

ajánlata szerint) a Tervező a részére átadásra kerülő meghatalmazás alapján köteles az 

illetékes engedélyezési tervdokumentációt a hatóság által előírt példányszámban 

benyújtani az illetékes engedélyezési hatósághoz, és kezdeményezni az engedélyezési 

eljárást. Az eljárás kezdeményezéséről Tervező haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. 

 

5.2.3. Ha az illetékes engedélyezési hatóság az eljárása során a tervdokumentáció 

kiegészítését, módosítását kéri, a Tervező köteles a tervdokumentáció kiegészítését, 

módosítását elvégezni és a kiegészített, módosított tervdokumentációt a hatóság által 

előírt határidőn belül ismételten benyújtani. Amennyiben ezen kötelezettségének 

Tervező nem tesz határidőben eleget, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja és meghiúsulási kötbérigénnyel élhet. 

 

5.2.4. A jogerős engedély kézhezvételéről a Tervező haladéktalanul tájékoztatja 

Megrendelőt.  

 

5.2.5. Az 5.2.1-5.2.4. pontban meghatározott feladat teljesítése a jogerős hatósági engedély 

megszerzésével és az engedélyezett tervek Megrendelő részére történő átadásával 

valósul meg.  
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5.2.6.  A teljesítési (rész)határidőket a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.  

Az 5. számú melléklet 3. és 9. sorában foglalt határidők kötbérterhes határidőnek 

minősülnek. 

 

Megrendelő késedelme kizárja egyidejűleg a Tervező késedelmét. 

 

5.3. Kiviteli terv elkészítése 

 

5.3.1. Tervező a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított … napon belül (Tervező 

ajánlata szerint) a kivitelezői ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket, annak minden 

mellékletével (hiánytalanul, készre jelentve) elkészíti, és a bírálati kiviteli 

tervdokumentációt 3 példányban (minden példányt digitális és nyomtatott 

formátumban) átadja a Megrendelő, mint a tervezéssel érintett ingatlan 

vagyonkezelője részére, bírálat céljából. A benyújtott bírálati kiviteli terv tartalmi 

követelményeinek, munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges kiviteli terv tartalmi 

követelményeivel. Megrendelő a kiviteli bírálati terv kézhezvételét követően tervzsűrit 

tart, azt Tervező Megrendelő részére tervismertetés keretében bemutatja, és 

Megrendelő 30 napon belül átadja a Tervezőnek a tervdokumentációt érintő 

észrevételeit. Ha a Megrendelő a tervekben módosítást kér, annak elfogadásáról a 

Tervező 3 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a 

Tervező köteles az észrevételek kézhez vételétől számított … napon belül (Tervező 

ajánlata szerint) elvégezni és a módosított az ajánlatadásra alkalmas kiviteli terveket 

10 példányban (minden példányt digitális és nyomtatott formátumban) leszállítani 

Megrendelőnek jóváhagyásra, valamint köteles a javított kiviteli tervet tervismertetés 

keretein belül Megrendelő részére ismételten bemutatni. A fenti határidők 

kötbérterhesek. 

 

A digitális tervdokumentációk formátuma: 

- Tervdokumentáció egy állományban PDF formátumban összefűzve, 

- Szöveges munkarészek szerkeszthető DOC, vagy DOCX formátumban, 

- Tervlapok nyomtatható PDF formátumban, és szerkeszthető DWG vagy PLA 

formátumban, 

- Költségvetési kiírások (árazott és árazatlan) XLS és egységes, összeillesztett 

SLO8 (Terc) formátumban. 

 

5.3.2. Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése 

Az organizációs tervre vonatkozó részletes rendelkezéseket jelen szerződés 10. számú 

melléklete tartalmazza (Tervezési program). 

 

A forgalmi építési fázistervnek ki kell térnie a pályára (pálya kizárás), felsővezetékre, 

biztosító berendezésre. 

 

Amennyiben több különböző kivitelezői munka azonos vasúthálózati zavartatást okoz, 

úgy törekedni kell az egyidejű zavartatásokra és azok időbeli minimalizálására. 

 

Egy időben a három szolgálati hely tekintetében csak olyan munka végezhető, amely 

nem jár kapacitásszűküléssel (vágányzár, feszültségmentesítés, stb.) 
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A kapacitásszűküléssel járó munkákat csak helyszínenként egyesével lehet tervezni: 

önállóan Zugló mh.-re (Városliget-elágazás – Kőbánya-Teher „állomásköz”), önállóan 

Kőbánya-alsó megállóhelyre (Kőbánya-Teher – Kőbánya-Kispest állomásköz), 

önállóan Kőbánya-Kispest állomásra. Kőbánya alsó és Zugló mh. tekintetében 

megrendelő külön beszerzési eljárást indít. 

 

Kőbánya-Kispest állomáson külön kell ütemezni az egyes peronokra vonatkozó 

munkákat.   

 

A tenderterv fejezet készítésekor szükséges felhívni a kivitelező figyelmét a munkák 

tervezése kapcsán „A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási 

tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” szóló 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 

1.) EVIG sz. utasítás szabályait és határidőket. 

 

Amennyiben a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás, valamint Kőbánya 

alsó és Zugló mh. tekintetében kiírásra kerülő beszerzési eljárás vonatkozásában más-

más Tervezővel kerül a tervezési szerződés megkötésre, úgy a 3 helyszínen végezendő 

kivitelezési munkák összehangolása érdekében a Tervezők kötelesek a tervezés során 

egymással és egyidejűleg a Megrendelővel is egyeztetni. 

 

5.3.3. Az 5.3.1. pontban meghatározott feladat teljesítése a kiviteli tervek Megrendelő általi 

elfogadásával valósul meg. 

 

5.3.4.  A teljesítési (rész)határidőket a szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.  

Az 5. számú melléklet 10. és 15. sorában foglalt határidők kötbérterhes határidőnek 

minősülnek. 

 

Megrendelő késedelme kizárja egyidejűleg a Tervező késedelmét. 

 

5.4. Tervezői művezetés 

 

Megrendelő a kivitelezés megkezdéséről azzal egyidejűleg értesíti a Tervezőt. Ha a 

kivitelezés során Megrendelő szükségesnek tartja a Tervező művezetőként történő 

közreműködését, arról értesíti a Tervezőt, aki az értesítést követő 48 órán belül köteles 

megjelenni a kivitelezés helyszínén, és az építési naplóba tett bejegyzéssel a 

kivitelezéshez szükséges tervezői iránymutatásokat, illetve szükséges módosításokat 

elvégezni. A fenti határidő kötbérterhes. 

 

A tervezői művezetés igénybevételének biztosítása a használatba vételi eljárás 

lezárásáig tart, kivéve, ha Megrendelő a használatba vételi eljárás lezárása előtt értesíti 

a Tervezőt, hogy tervezői művezetésre a továbbiakban már nem tart igényt. A 

használatba vételi eljárás lezárásakor vagy a fent részletezett megrendelői értesítést 

követően Felek egymással elszámolnak. 

 

5.5. Egyéb feladatok 

 

A Tervező feladata az engedélyezési és kiviteli tervek készítési ideje alatt legalább 2 

hetente rendszeres egyeztetéseket tartani a Megrendelő illetékes munkatársaival. Az 

egyeztetésről készített emlékeztetőt a Tervező köteles 3 napon belül szerkeszthető 

formátumban megküldeni a jelenléti íven felsorolt érintettek részére. 
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A Tervező köteles 4 hetente a tervezésről rövid összefoglaló státuszjelentést küldeni a 

Megrendelő kapcsolattartójának. 

 

Tervező köteles a szakhatósági, hatósági és a tervezés során meghatározó egyéb 

egyeztetésekre a Megrendelő képviselőit legalább 7 nappal az egyeztetés időpontja 

előtt elektronikus formában meghívni. 

 

5.6. A Tervező előteljesítésre jogosult. 

 

5.7. A teljesítés helye: Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF ML KMI 

1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő 

feladatok a művezetéssel érintett helyszíneken teljesítendők. 

 

 

6 Szerződés szerinti ellenérték 

 

6.1. Tervezőt a jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű elkészítése esetén 

összesen ............... Ft + Áfa 
2
, azaz  …………….. forint + Áfa szerződés szerinti 

ellenérték (a továbbiakban: Tervezői díj) illeti meg, amely az alábbi elemekből áll: 

a)  ............... Ft + Áfa, azaz …………. forint + Áfa engedélyezési terv tervezési 

díja, 

b)  ............... Ft + Áfa, azaz ………... forint + Áfa engedélyezési terv szerzői 

vagyoni jogainak ellenértéke, 

c)  ............... Ft + Áfa, azaz ……… forint + Áfa kiviteli terv tervezési díja, 

d)  ............... Ft + Áfa, azaz ………... forint + Áfa kiviteli terv szerzői vagyoni 

jogainak ellenértéke. 

e) ............... Ft + Áfa, azaz ………... forint + Áfa tervezői művezetés díja. 

 

 

A tervezői művezetés díja az alábbiak szerint számítandó: 

 

Összesen 45 mérnöknap, mely mennyiséget a Megrendelő a teljes mennyiség 

legfeljebb 30%-nak erejéig nem köteles kimeríteni (azaz Megrendelő a megadott 45 

mérnöknap 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget). 

Egy mérnöknap díja: ….forint +Áfa, illetve fél mérnöknap díja ennek 50 %-a. 

 

A Tervezői díj tartalmazza a Tervezőnek a feladatok ellátásával kapcsolatos minden 

költségét, beleértve a 3.6. pont szerinti korszerűségi felülvizsgálat és a 10.6. pont 

szerinti átdolgozás költségeit is, így Tervező a Tervezői díjon felül további díjra, 

költségtérítésre nem tarthat igényt, kivéve az engedélyezési eljárás hatósági díját, 

melyet a hatóság felé történt kifizetését követően benyújtásra kerülő számlában 

érvényesíthet Megrendelő felé.  

 

6.2. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok 

díját is –, valamint a felhasználási jog Tervező általi átruházásának díját a Tervezői díj 

tartalmazza.  

 

                                                 
2
 A nyertes ajánlat adatai alapján töltendő ki 
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6.3. Tervező a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 

közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint 

szakvállalat, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 

ismeri. Tervező a tervezői díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy 

szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg. 

 

Tervező a Szerződés szerinti Tervezői díjért teljeskörűen vállalkozik a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére.  

 

 

7 Fizetési feltételek 

 

7.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek 

támogatási intenzitása 100%.  

 

7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 

 

7.3. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), (5) és (6) bekezdéseiben, és a 

2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. 

§-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik. 

 

7.4. Tervező a számlák benyújtására az 5. pontban meghatározott teljesítési menet alapján, 

az alábbiak szerint jogosult: 

1. részszámla: az 5.2. pontban foglaltak szerinti jogerős hatósági engedély és a 

jogerős hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek Megrendelő részére 

történő, igazolt átadását követően, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. a) pontjában 

foglalt összegre vonatkozóan. 

2. részszámla: az 5.2. pontban foglaltak alapján elkészített engedélyezési terv 

szerzői vagyoni jogainak ellenértéke a szerzői jogok átadásáról szóló bizonylat 

kézhezvételét követően kiállított teljesítés igazolás alapján a 6.1. b) pontjában foglalt 

összegre vonatkozóan. 

3. részszámla: a Megrendelő által elfogadott az 5.3. pontban foglaltak szerint 

elkészített kiviteli tervek Megrendelő részére történő, igazolt átadását követően, a 

teljesítés igazolás alapján a 6.1. c) pontjában foglalt összegre vonatkozóan. 

4. részszámla: az 5.3. pontban foglaltak alapján elkészített kiviteli terv szerzői 

vagyoni jogainak ellenértéke a szerzői jogok átadásáról szóló bizonylat kézhezvételét 

követően kiállított teljesítés igazolás alapján a 6.1. d) pontjában foglalt összegre 

vonatkozóan. 

5. végszámla: A tervezői művezetésről számla az 5.4. pontban meghatározott 

időpontban, a teljesítési igazolás kiállítását követően nyújtható be a 6.1. e) pontjában 

foglalt összeg figyelembevételével az igénybevett mennyiség alapján.  

 

7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: 

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

 

A számla postázási címe:  

MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.  
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7.6.  Tervező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás 

Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 8. számú 

melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával 

nyilatkozni arról, hogy a Tervező és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 

138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a 

tervezői díjból. 

 

Tervező a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles 

eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére. 

 

7.6.1. Amennyiben a Tervező a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe (építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén): 

 

7.6.1.1.A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit 

kizárólag a Tervező Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti. 

 

Tervező köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az 

ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő 

bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés 

teljesítésébe történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének 

rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák 

ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre. 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Tervező Nyilatkozatában rögzítettek teljes 

körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles 

vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Tervező által adott Nyilatkozatban 

foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő 

oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Tervező 

Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 7. 

számú mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban 

együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e. 

 

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Tervező 

Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 

135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem 

megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Tervező jelen Szerződés szerinti 

kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 

(három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat 

megtételére.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 

135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult 

mindaddig megtagadni, amíg a Tervező megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot 

nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen 

bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő 

felelősség a Tervezőt terheli és sem Tervező, sem az alvállalkozói nem jogosultak a 

Tervező Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen 

késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Tervező 

kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen tervezői kötelezettségek és 

megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban 

foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, 
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melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre 

kizárják. 

 

7.6.1.2.A Megrendelő a Tervező Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) 

munkanapon belül írásban, a Tervező Nyilatkozatában megadott értesítési címre 

megküldött értesítésben felhívja a Tervezőt, valamint az alvállalkozókat, hogy a 

Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, 

egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő 

részére. 

 

7.6.1.3.Megrendelő a tervezői és az alvállalkozói teljesítéseknek a Tervező nyilatkozatában 

megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Tervező alvállalkozói eleget tettek-e 

a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Tervező számlája 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át 

a Tervező és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Tervezőnek vagy 

valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján 

köztartozása van, a Megrendelő a Tervező, illetve az adott alvállalkozói teljesítés 

ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.  

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz a 

6.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem 

vállal abból eredően, ha Tervező az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött 

szerződést. Ennek megfelelően Tervező az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a 

jelen Szerződés 6.1. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. 

Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 6.1. pont 

szerinti devizanemre történő, Tervező általi átváltását semmilyen szempontból nem 

ellenőrzi (kizárólag az összes tervezői és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen 

Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és az 6.1. pont szerint 

meghatározott tervezői díj egyezőségét) és az utalásait a Tervező és az alvállalkozók 

felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Tervező a 

Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a 

Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle 

felelősséget nem vállal az általa indított utalások Tervező és az alvállalkozók 

számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, 

árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Tervező a jelen pontban foglaltakat kifejezetten 

tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-

kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket 

köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre 

vonatkozó felelősségvállalást a Tervező és alvállalkozói relációjában megfelelően 

kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden 

felelősség alól mentesíti. 

 

Megrendelő mindaddig jogosult a Tervező számláját írásban visszautasítani, amíg az 

nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. 

A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő 

tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos 

jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a 

Tervező és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és 
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Tervező köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes 

kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla 

kézhezvétele napjától számítandó. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a jelen 

Szerződést ezen tervezői kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében 

köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, 

illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni 

igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. 

 

7.6.2.  Amennyiben a Tervező a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe 

alvállalkozót: 

 

7.6.2.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

szabályoknak megfelelően történik. Tervező a számla kiállítására a Megrendelő által 

kiállított, a jelen Szerződés szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.  

 

7.6.2.2. A Megrendelő a tervezői díjat a helyesen kiállított számla és mellékleteinek 

kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Tervező 

számláján megjelölt bankszámlaszámra. A helytelenül kiállított számla miatti 

késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

7.6.2.3. Amennyiben a Tervező 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 Tervezőt. Ebben az esetben 

a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

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

kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a 

vonatkozó fizetési határidő. 

 

7.6.2.5. 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 Tervező és – a 7.6.1. pont szerinti esetben – alvállalkozója a 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, 

kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

 

7.7. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Tervező számláját csak a 

Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. 

melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 

kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti 

példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő 

csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a 

Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való 

hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a beruházási jelzőszám. A 

rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a 

Tervezőnek. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla 

Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő 

késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 
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7.8. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a 

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 

 

7.9. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Tervező 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 Tervező 

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

 

7.10. A számlákban külön tételként kell megadni a Tervezői díj egyes elemeinek 

ellenértékét. 

 

7.11. Késedelmes fizetés esetén a Tervező a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi 

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi 

kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban foglaltak szerint.  

 

7.12. Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos 

kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá 

esnek. 

 

A 2009. január 1-jét követően megfizetendő ellenértékekre vonatkozóan az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 

200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában 

nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési 

határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 

30 napnál nem régebbi együttes (állami adóhatóság és vámhatóság) nemleges 

adóigazolás ellenében teljesíthetők, ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. 

Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem 

időszakára a Tervező késedelmi kamatot nem számíthat fel. 

 

7.13. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlákat felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 

részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a Megrendelő 

köteles a kifogásolt számlákat annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül 

visszajuttatni a Tervezőhöz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számlák 

Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

 

7.14. A Tervező számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 

Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

 

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

illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 

MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás 

nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Tervező 

szerződésszegésének minősül, melynek alapján Tervezőt Megrendelővel szemben 

kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a 

Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához 

kötött. 

 

7.16. Amennyiben Tervező külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 
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foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Tervező az ezzel 

kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 9. számú mellékletét képezi. 

 

7.17. Tervező nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni 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 Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

7.18. A Tervező 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 Tervező 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 A jelen pont szerinti 

kötelezettségek megszegése Tervező súlyos szerződésszegésének minősül. 

 

 

8 Szerzői jogok 

 

8.1. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 

rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését 

követően. 

 

8.2. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra 

kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok 

felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra 

kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem 

sértik. 

 

8.3. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 

kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. 

 

8.4. Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. Tervező szavatosságot vállal azért, 

hogy amennyiben az anyagok elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz a 

közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy 

a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel 

megszerezhesse. 

 

8.5. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi 

alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi 

tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik 

személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű 

részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon 

felhasználható. 
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8.6. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő (mint 

felhasználó) a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső 

valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, (területileg is) korlátlan és 

kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog 

vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű 

felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

 

8.7. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed 

különösen a mű átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre 

történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt 

jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére 

történő átengedésére. 

 

8.8. A Tervező, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg 

átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen 

módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba 

történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

 

8.9. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról. 

 

 

9 Szavatosság, felelősség, jótállás 
 

9.1. A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen 

szerződésben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és 

érvényes, legalább egy évre vonatkozóan a szerződés szerinti tervezői díj 75%-a, 

illetve, káreseményenként 50%-ot elérő összegű tervezői felelősségbiztosítással. E 

feltétel tekintetében a forinttól eltérő pénznemben kötött felelősségbiztosítás esetén 

értékének átszámítására a szerződés hatályba lépésekor érvényes MNB árfolyam 

alkalmazandó.  

 

A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen 

szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a szavatosság és a jótállás időtartama is – 

fenntartja. A tervezői felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult Tervezőnél és/vagy a 

Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Tervező a Biztosítót a jelen 

szerződés 4. számú mellékleteként kezelt okiratban a Megrendelő tekintetében 

felmenti a titoktartási kötelezettsége alól. 
 

9.2. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettséget – ezen belül különösen a jelen szerződésben meghatározott 

feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező 

tervezőktől általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben 

rögzített elvárhatósági szintre figyelemmel legjobb tudása szerint és a legnagyobb 

körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai 

előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben 

meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal 
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továbbá arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és 

gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására 

jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. 
 

9.3. A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Tervező 60 hónap 

jótállást vállal. A jótállási idő kezdete az engedélyezési illetve a kiviteli terv pozitív 

tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja.  

 

Tervező jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a 

szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett tervekre is.  

 

A Tervező jótállás körében különösen, de nem kizárólagosan felelős: 

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) 

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 

ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség 

megóvásáért, 

b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai 

szabályok betartásáért.  

 

A Tervező különösen, de nem kizárólagosan felelős: 

a) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a 

tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal 

rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, 

b) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

 

9.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) 

átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 

10 év szavatosságot vállal.  

 

9.5. Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődött, a terv 

hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján 

kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontja. 

 

Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, a 

Tervező a tervet felülvizsgálja, és nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról 

vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet áttervezi. Ha a korszerűségi 

felülvizsgálat esetén a terv alkalmassá nyilvánításától vagy az áttervezett terv 

szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés megkezdődik, a terv hibája 

miatt érvényesíthető szavatossági igények elévülési idejének kezdetét a terv alapján 

kivitelezett szolgáltatás teljesítésének időpontjától kell számítani. 

 

9.6. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha 

a Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából 

továbbadta. A Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem 

korlátozza és nem zárja ki az, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat 

elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a 



Szerződés száma: xxxxxx/2015/SZK 

19 

Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 

 

9.7. A Tervező a szerződésben előírtakon túl olyan tervdokumentációt köteles szolgáltatni, 

mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak, engedélyeknek 

megfelel, és egyben igazoltan kielégíti a gazdaságosság szempontját is, mind az 

építmény (létesítmény, berendezés stb.) létrehozásánál, mind annak üzemeltetési 

költségei tekintetében.  

 

A Tervező köteles a technológia és az elkészült tervek alapján az engedélyezési 

tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadásakor a kivitelezés tervezett 

átfutási idejére becslést adni Megrendelő részére. 

 

9.8. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki 

előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges 

módosításokat valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Megrendelő 

által igazolt) részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a 

későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni.  

 

9.9. Tervező vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, 

illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt 

(Akadályközlés). Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős az értesítés adását 

elmulasztó fél. 

 

9.10.  Amennyiben az akadályoztatás miatt a Tervező részéről a teljesítési részhatáridők 

bármelyikének vagy a teljesítési véghatáridőnek a módosítása merül fel, a Tervező 

köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított legfeljebb 8 napos jogvesztő 

határidőn belül – a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával – a 

Megrendelőnek írásban bejelenteni (Igénybejelentés). 

 

Folyamatosan fennálló akadályoztatás esetén az Igénybejelentést a 8 napos jogvesztő 

határidőn belül a Tervező köteles megtenni azzal, hogy egyidejűleg jelezni köteles az 

akadályoztatás folyamatosságát és fennállásának várható időtartamát is. Az 

akadályoztatás időtartama alatt a Tervező rendszeresen, de legfeljebb 15 naponként 

köteles jelentést küldeni a Megrendelőnek, amelyben bemutatja a teljesítés folytatása 

érdekében tett lépéseit, illetve az akadály fennállása miatt felmerülő várható 

következményeket. 

 

A Felek az Igénybejelentés alapján a teljesítés folytatásáról egyeztetnek. 

 

9.11. Teljesítési rész- és véghatáridő csak Igénybejelentés alapján, a szerződés 

módosításával módosítható, kizárólag írásban, a Kbt.-ben meghatározott, valamint a 

szerződés 12. pontjában foglalt feltételek szerint. 

 

9.12. A Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a 

megtekintése, megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját 

felelősségére minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének 

elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére 

történik. A Tervező kijelenti, hogy a Kbt. 73 § (4) bekezdésének megfelelően 

tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
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kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 

kell felelni. 

 

9.13. A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket teljes körűen 

lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként 

határidőre leszállítani, az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a 

Tervezői díj tartalmazza. 

 

9.14. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás illetve 

engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés 

miatt, amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének 

megszegéséből, vagy a Tervező érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Tervező 

bármely magatartásból fakad. E körben Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a 

Megrendelő vagy jogutódlás illetve engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja 

felé, különösen a jelen szerződés alapján létrehozott Tervekkel átadott költségvetési 

kiírás megfelelőségéért is. 

 

9.15. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység 

ellátása során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi 

terméket használ, illetve alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan 

joga, amely Megbízót a szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná 

(jogszavatosság). 

 

Tervező felel minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági 

kötelezettségek megszegéséből Megrendelőt éri. 

 

 

10 Szerződésszegés, kötbér 

 

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

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

kötelezettségét megszegi. A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, 

illetve hibás teljesítése esetére – amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. § második 

mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a 

felelősség alól, vagy amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján 

jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérről 

kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. 

 

10.2. Késedelmi kötbér mértéke 

 

10.2.1. A jelen 10.2. pontban meghatározott kötbérek tekintetében a jelen szerződés 5. 

sz. melléklete – teljesítési ütemterv – az irányadó. 

 

10.2.2.  A késedelmi kötbér napi mértéke … % (Tervező ajánlata szerint). 

 

10.2.3. Késedelmi kötbér esetén az engedélyezési terv elkészítése kapcsán a kötbér 

alapja a szerződés 6.1. a) és b) pontjában foglalt összegek együttes értéke (kötbéralap).  

- amennyiben Tervező a szerződés 5. számú melléklete 3. sorában foglalt határidő 

tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér  a jelen pont szerinti kötbéralap 
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50%-ának és a napi mértéknek a szorzata minden késedelemmel érintett nap 

vonatkozásában, 

- amennyiben Tervező a szerződés 5. számú melléklete 9. sorában foglalt határidő 

tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér a jelen pont szerinti kötbéralap 

50%-a és a napi mértéknek a szorzata minden késedelemmel érintett nap 

vonatkozásában. 

 

10.2.4. Késedelmi kötbér esetén a kiviteli terv elkészítése kapcsán a kötbér alapja a 

szerződés 6.1. c) és c) pontjában foglalt összegek együttes értéke (kötbéralap).   

- amennyiben Tervező a szerződés 5. számú melléklete 10. sorában foglalt határidő 

tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi  a jelen pont szerinti kötbéralap 50%-

a és a napi mértéknek a szorzata minden késedelemmel érintett nap vonatkozásában, 

- amennyiben Tervező a szerződés 5. számú melléklete 15. sorában határidő 

tekintetében késedelembe esik, úgy a késedelmi kötbér a jelen pont szerinti kötbéralap 

50%-a és a napi mértéknek a szorzata minden késedelemmel érintett nap 

vonatkozásában. 

 

10.3. Amennyiben Tervező késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles 

póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem 

mentesíti Tervezőt a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

Amennyiben Tervező a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és 

nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre 

kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződéstől 

elállni. Ebben az esetben a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítés 

esetén Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Tervezői 

díj összegének 30 %-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás 

vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet.  

 

10.4. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés 

időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, 

illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén a 

Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja 

a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez 

szükséges határidő tűzésével. Amennyiben Tervező a hibák javításának, hiányosságok 

pótlásának a kitűzött, legfeljebb 14 napos határidőn belül nem tesz eleget, kötbért 

köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett 

nettó Tervezői díj 20 %-a.  

 

Ha a Tervező a póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, úgy Megrendelő a 

szerződéstől elállhat, és a nettó Tervezői díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 

szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti.  

 

10.5. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, 

amelyért a Tervező felelős (jogos ok nélküli teljesítésmegtagadás), a Megrendelő a 

teljesítés elmaradása miatt a nettó Tervezői díj 30%-nak megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül 

felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat. 
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10.6 Hibás az a terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező 

szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következik, hogy Tervező a gazdaságos 

megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra. 

 

10.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a 

teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő 

határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 

10.8. Tervező a kötbér megfizetésén túl is köteles megtéríteni mindazon károkat, amelyek a 

Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik. 

 

10.9. A Felek a Tervező felelősségi körébe eső lehetetlenülésnek tekintik különösen azt az 

esetet, ha a Tervező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges 

változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A csődeljárásról 

és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 11. 

§ (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve ilyen esetben a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező 

változásnak tekintik különösen, ha a Tervezővel szemben a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése 

van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő 

jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Tervező 

fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás 

következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon 

belül írásban értesíteni.  

 

10.10. A kötbér esedékessé válik: 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, - hibás 

teljesítési és a 10.11. pont szerinti kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igényét a Tervezőnek bejelentette, 

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállását, felmondását a Tervezőnek 

bejelentette. 

 

10.11. Ha a Tervező a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a 

körülmény felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy 

az értesítés elmulasztása miatti kötbérként felek a szerződésszegéssel érintett 

(rész)teljesítés nettó díjának 10 %-át kötik ki, illetve abban az esetben, ha a 

szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000,- 

forint/alkalom. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a fél azon 

szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát 

egyébként kimenti. A kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor 

válik esedékessé.  

Amennyiben Tervező a Kbt-ben vagy jelen Szerződésben foglaltaktól eltérően vesz 

igénybe alvállalkozót, Megrendelő részére kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 

50.000,- forint/alkalom. 

 

10.12. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a 

kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 

alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 
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10.13. A Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, 

hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok 

együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve 

kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem 

teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes 

érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak 

eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a 

jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. 

 

10.14. A Megrendelő a szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy 

kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes, vagy hibás 

teljesítés/részteljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, 

eseménynek a megjelölésével – felhívja a Tervezőt, hogy  

(a) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése 

mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy 

(b) nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy 

összegét nem ismeri el. 

 

10.15. A Tervező köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 napon belül megadni. 

Megrendelő a Tervezőnek a Megrendelővel szemben, a szerződéssel összefüggésben 

fennálló követelésébe kizárólag a Tervező által elismert egynemű és lejárt követelését 

számíthatja be. 

 

10.16. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek 

visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, 

vagy bármely más tervező bevonásával befejezni a munkát.  

 

10.17. A kötbérekkel kapcsolatos rendelkezések esetében a Ptk. 6:186-6:189. §-ai irányadóak.  

 

 

11 Együttműködés, bejelentési kötelezettségek 

 

11.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek 

minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése 

szempontjából lényeges, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből 

kifolyólag a teljesítést érintik kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul 

értesíteni. 

 

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

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 10 

napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, 

vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a 

felelősség.  

 

11.3. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést 

írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő 

kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott 
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küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha 

telefaxon került elküldésre, az átvétel megtörténtének visszaigazolásával. 

 

11.4. A Tervező a szerződésből eredő bármilyen követelést, igényérvényesítést megelőzően 

Megrendelővel egyeztetni köteles, ennek elmaradása esetén az ebből eredő kárát 

Megrendelő a Tervezővel szemben jogosult érvényesíteni. 

 

11.4.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:      

 

Név:  

Cím:. 

Tel:   

Fax:    

Email:  

 

11.4.2. Tervező részéről kapcsolattartó személy: 

 

Név:  

Cím:. 

Tel:   

Fax:    

Email:  

 

11.5. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: 

 

Név:  

Cím:. 

Tel:   

Fax:    

Email:  

 

11.6. 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 személy(eke)t a Megrendelő 

cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg. 

 

 

12 Szerződésmódosítás 

 

12.1. A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

szerint, írásban lehet módosítani.  

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – 

nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének 

tekintendő.  

 

12.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a 

másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
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határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az 

alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt-ben foglaltak 

alkalmazásával jóváhagyta. 

 

12.3. Tervező 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 Tervező külön hozzájárulása nélkül jogosult a 

szerződésbe – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában 

belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy 

ezen szerződéses jogutódlás a Tervező jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

13. A szerződés megszűnése 

 

13.1. A jelen szerződés megszüntetésére a Ptk. 6:212. § - 6:214. §-ai irányadóak. A 

megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés 

megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével.  

 

13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik 

félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal 

megszüntetni. 

 

13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 

hatállyal felmondani, ha: 

 a Tervező a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, 

ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű 

teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de 

legfeljebb 8 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeit, vagy 

 a Tervező feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy 

 a Tervező olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. 

veszélyezteti, vagy 

 a Tervező jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy 

 a Tervező együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, 

vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását 

lehetetlenné teszi, vagy 

 a Tervező a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 

harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást 

tanúsít, vagy 

 Tervezővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján 

tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 

megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 

vagy 

 a Tervező ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy 

 bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Tervező és a hitelezők között nem jön 

létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) 

vagy 
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 az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján, vagy 

 a Tervező végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást 

elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a 

bíróság azt jogerős határozattal megállapítja. 

 

13.4. A Tervező jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal 

felmondani, ha 

 a Megrendelő a Tervező erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Tervező által meghatározott 

ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés 

alapján fennálló kötelezettségeit, vagy 

 a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok 

alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési 

haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével) vagy 

 vagy 

 a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, vagy 

 Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között 

nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével) vagy 

 a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy 

 a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében a szerződés teljesítésének Tervező által igazolt megkezdése előtt választása 

szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 

13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha  

      Tervezőben 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 kb) pontjában 

meghatározott valamely feltétel; vagy 

     Tervező 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 kb) pontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

 

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

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

 

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 Tervező tekintetében a jelen szerződés megkötését 
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megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

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

gyakorolhatja a felmondás/elállás jogát. 

 

13.8. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

 

13.9. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő 

jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 

 

13.10. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 

bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

 

14 Vis maior 

 

14.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés 

elmaradása vis maiorra vezethető vissza. 

 

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

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

elháríthatatlan. 

 

14.3. A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg 

ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre 

kötelezett felel. 

 

14.4. 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. 

 

14.5. 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. 

 

 

15 Titoktartás 

 

15.1 A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, 

amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai 

ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak 

minősítik. 
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15.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen 

szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 

nem reprodukálhatja. 

 

15.3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint 

a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az 

arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos 

rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az 

alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos 

azt megkívánja. 

 

15.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően időbeli 

korlátozás nélkül fennáll. 

 

15.5. Nem minősül a jelen pont szerinti 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. 

 

 

16 Záró rendelkezések 

 

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket 

elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli 

egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, abban az esetben a Polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

16.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a 

következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

16.3. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik szerződés 

megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó 

munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében 

Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel összefüggésben, annak 

teljesítése során sem 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 Tervezőt teljes kártérítési 
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felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

16.4. Tervező megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 

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

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

felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. 

Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő 

cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornán keresztül. 

 

16.5. Megrendelő jogosult a szolgáltatási szerződés időtartama alatt szakmai és biztonsági 

ellenőrzésre, melynek során a Tervező munkáját nem zavarhatja és a tevékenységét nem 

késlelteti. A Biztonsági Igazgatóság ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás 

kérésre, melyek teljesítési kötelezettségét a Tervező engedélyezi az alvállalkozóira is. 

 

16.6. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése vagy a rendelkezés bármely része 

érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a jelen szerződés visszamaradó 

rendelkezései és a rendelkezés visszamaradó részei továbbra is teljes mértékben 

érvényesek és hatályosak maradnak, továbbá a Felek kötelesek megtenni minden 

intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékig elérjék 

ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák ugyanazt a célt, amit az 

érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni 

és/vagy megvalósítani kívánt. 

 

16.7. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés nem eredményez a szerződés tárgyát 

illetően kizárólagosságot egyikük vonatkozásában sem. 

 

16.8. Amennyiben Tervező a szerződést közös ajánlattevőkként teljesíti, úgy a szerződés 

teljesítésére a Kbt. 35. § (6) bekezdését,138. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

 

16.9. Tervező nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető 

tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint 

értelmezett közeli hozzátartozójával.  

 

16.10. Tervező jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 

nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

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

terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. 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. 

 

16.11. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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1. számú melléklet:  Munkavédelmi megállapodás 

2. számú melléklet:  Teljesítésigazolás, számlázás 

3. számú melléklet:  MÁV Zrt. által rendszeresített Basware-teljesítésigazolás minta 

4. számú melléklet:  A Tervező felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását 

kezelő Biztosító társaság felmentése a titoktartási kötelezettség alól 

5. számú melléklet:  A szerződés teljesítésének ütemterve 

6. számú melléklet:  Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz 

7. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról 

8. számú melléklet: Tervező nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában 

foglaltakkal összhangban 

9. számú melléklet: Meghatalmazás külföldi adóilletőségű Tervező esetén 

10. számú melléklet: Tervezési program 

11. számú melléklet: Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei 

 

Jelen szerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.  

 

Jelen szerződés …. egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből … 

példány a Megrendelőt, … példány pedig Tervezőt illeti meg. 

 

 

Budapest,  …………..…… 

 

  

  

 

 

 

……………..………. …………….………..   ….…………………. 

    

 

 

 

MEGRENDELŐ 
 

 

                 TERVEZŐ  
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1. számú melléklet 

 

A SZERZŐDÉS MUNKAVÉDELMI MELLÉKLETE 

 

MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS 

 

a ……………………… között ………………………. napján létrejött szerződéshez 

 

amely létrejött  

 

egyrészről 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

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

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-042272 

adószáma: 10856417-114-01 

statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01 

képviseletében eljár: ………………………                                

továbbiakban „MÁV Zrt.”,   

 

másrészről 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  
székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszáma: 12001008-00135665-00100001 

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

Adószáma: 14130179-2-44 

Statisztikai jelzőszáma: 14130179-6311-114-01 

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045838 

Aláírási joggal felruházott képviselője: ……………………… 

továbbiakban „MÁV Szolgáltató Központ Zrt.”,  

 

harmadrészről 

……………………… 

székhelye: ……………………… 

számlavezető pénzügyi intézménye: ……………………… 

számlaszáma: ……………………… 

számlázási cím: ……………………… 

adószáma: ……………………… 

statisztikai jelzőszám: ……………………… 

cégbíróság és cégjegyzék száma: ……………………… 

Képviseli: ……………………… 

 

továbbiakban: „Vállalkozó”, 

 

a MÁV Zrt. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, 

külön-külön, mint „Fél”  
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között, az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

 

Jelen megállapodás a ………………………sz. vállalkozási szerződés (a továbbiakban: 

Szerződés) mellékletét képezi és azzal együtt értelmezhető. 

 

Szerződés tárgya: ……………………… 

Szerződés azonosító száma: ……………………… (a továbbiakban: a Szerződés) 

Teljesítés helye: ……………………… 

Teljesítés időtartama: ……………………… 

Munkavégzés jellege: ……………………… 

Érintett munkaterület: ……………………… 

 

Preambulum 

 

a) Az MNV Zrt. Igazgatósága 158/2013 (V.6.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy a MÁV Zrt. 

központi szervezetéből a humán szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, a beszerzési és 

logisztikai, ügyviteli szolgáltatások, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi 

szolgáltatások a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-be átszervezésre kerülnek. Az MNV Zrt. 

Igazgatósági határozatának megfelelően 2013. június 1. napjától a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt. tevékenységbővítésére sor került a szükséges pénzügyi, humán- és tárgyieszköz-

kapacitással. 

 

b) A megállapodás jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen 

személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel 

készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő 

munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről 

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági 

szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja. 

 

Vállalkozó 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 Vállalkozóra, mind a 

Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében 

a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 

munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.  

 

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási 

tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani 
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munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem 

Szervezetével. 

 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott 

munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további 

Vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, 

amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével 

összefüggő munkát vagy szolgáltatást. 

 

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

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait 

a Feleknek – jelen megállapodástól függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó 

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  jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget 

vállal. 

 

1.6. Vállalkozó 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 Vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni.  

 

1.7. Állomási területen Vállalkozó 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 Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek 

elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely 

okból ettől  eltérő   időpontban  – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli 

nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó 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 – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére 

adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 
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2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó 

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

alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

3.1. A Vállalkozó 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 Vállalkozó 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. Vállalkozó 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. Vállalkozó 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 Vállalkozó részéről munkabiztonsági 

feladatokat összehangoló (felügyelő) személy (név: ………………………, mobiltelefon: 

………………………, levelezési cím: ……………………… ) 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 Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak  teljesítésére  irányuló  – szakirányú  és  egyéb  

tevékenységére  vonatkozó  biztonsági előírások   és   az   elvárható   ismeretekből   

következő    magatartási   szabályok   betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

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 
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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 

Vállalkozót írásban kell értesíteni. 

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

történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó 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. Vállalkozó 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 Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat  köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő –  vasúti  munkavégzéshez  szükséges  

személyi  feltételek teljesülését alvállalkozói 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 Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést 

azonnal leállíthatja.  

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

6.3. A Vállalkozó képviselője  (név: ………………………, mobiltelefon: 

………………………, levelezési cím: ……………………….) köteles a munkavégzés 

leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás 

aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát 

kifejezetten tudomásul veszi.  

 

7. Oktatás 

7.1. A Vállalkozó 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 Vállalkozó 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. Vállalkozó 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 Budapesti területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi 

munkabiztonsági vezető elérhetősége: név: Tóth József,  tel.: 0630/501-0436, e-

mail:toth.jozsefvmav-szk.hu.   

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget 

vállal. 

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, 

fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi 

megállapodásban foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson 

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag 

alapján. A Vállalkozó 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 vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén 

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (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 Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

9.1. Vállalkozó 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 (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató 

Központ Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu,)  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. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát 

munkabiztonsági szempontból jelen szerződésben és az átadott 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 Vállalkozó felel. 

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

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó 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 Vállalkozóra hárítja. 

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

amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-
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EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi 

tervet készít. 

 

Felek jelen megállapodást – annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt:  

 

 

 

     

   

Vállalkozó 

 

 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

 
MÁV Zrt. 
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2. számú melléklet 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS 

 

 

Az összes beérkező számla, reklamáció és számlával kapcsolatos egyéb levelezés központi 

iktatása és feldolgozása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél történik Budapesten.  A 

tömegesen beérkező küldemények szétválogatását segíti a helyes postafiókra történő címzés, 

mely az alábbi: 

MÁV Zrt.                 1426  Budapest, Pf. 24. 

 

A MÁV Zrt. vállalatainak területi egységei nem fogadhatják be számláikat. Amennyiben nem 

a fenti elérhetőségre küldik meg számláikat, úgy ezek a számlák automatikusan 

visszaküldésre kerülnek.  

 

A számlák központilag kerülnek befogadásra, iktatásra, szkennelésre. Ezért nagyon fontos, 

hogy a számlázott teljesítmények jól beazonosíthatóak legyenek. Kérjük, hogy a vevő adatait 

és az egyéb adatokat az alábbiak szerint szíveskedjenek feltüntetni: 

 

Vevő adatok: 

Számlázási név Székhely Adószám Levelezési cím 

MÁV Zrt.  

 

1087  Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 

54-60. 

10856417-

2-44 

1426  Budapest, 

Pf.24. 

 

Egyéb adatok/ Megjegyzés rovat: 
 

Kérjük feltüntetni a 

 szerződéskötő/megrendelő szolgálati hely megnevezését, levelezési címét  

 szerződés/megrendelés számát.  

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beérkező számlákhoz a jövőben minden esetben 

mellékelni kell az igénybe vevő szervezetünk által már aláírt teljesítésigazolást. (Ld. a 

mellékelt mintát, mely elektronikus formában is letölthető a www.mav.hu honlapról a 

http://www.mav.hu/res/teljesitesigazolasi_adatlap.pdf  link segítségével.) 

 

Amennyiben 

 a számlából (teljesítésigazolásból) nem egyértelműen beazonosítható, mely MÁV 

szervezeti egység részére történik a számlázás, vagy  

 hiányzik a számla melléklete/mellékletei,  

    akkor az Önök számláját nem áll módunkban befogadni. 

 

Amennyiben az új számlázási renddel kapcsolatosan kérdése merülne fel, úgy forduljon 

bizalommal Fejes Krisztina (telefon: 511-1185, e-mail: fejesk@mav.hu) kollégánkhoz a 

megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

 

http://www.mav.hu/res/teljesitesigazolasi_adatlap.pdf
http://www.mav.hu/
http://www.mav.hu/res/teljesitesigazolasi_adatlap.pdf
mailto:fejesk@mav.hu
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 

IKOP szakaszra vonatkozóan 

 

I. Megrendelő és Szolgáltató adatai 

Megbízó: 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

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

 

Megbízott neve:  

Megbízott székhelye, telephelye:  

Megbízott adószáma:  

 

II. Megrendelés adatai 

Megrendelés tárgya: 

 

 

 

III. Teljesítés adatai 

Megbízás ellenértéke 

 /.... rész / végszámla/ 

 (nettó+ÁFA=bruttó): 

 

 

A megbízás teljesítésének időpontja:  

A szerződés  5. pontja szerint a 

Tervező az alábbi szerződés szerinti 

feladatokat végezte el: 

 

 

 

A tárgy szerinti teljesítést a szerződésnek megfelelően Megbízott elvégezte, mely alapján 

.........................., -.Ft + ..............% ÁFA, azaz összesen bruttó ....................., - Ft összegű 

teljesítést igazolom. 

Budapest, ........................ 

A teljesítést igazolom. 

 

 

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

          MÁV Zrt.                                                                       MÁV Zrt. Projektiroda 

      műszaki ellenőr                                                                        projekt vezető 

 

Ellen jegyzi / Hitelesíti: 

 

 

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

 

név 
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3. számú melléklet 
 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 
 

Basware Teljesítés Igazolás 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  

 

 

Munka megnevezése: 

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

 

 

Munka műszaki tartalma: 

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

Rendelési sor 

száma 
Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 

Projekt 

Alfeladat 

1        

 

Teljes összeg:            Ft + ÁFA  

 
 

Kiállító neve: 

Telefonszám: 

Szolgálati helye:  

 

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. 
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4. számú melléklet 
 

 

A Tervező felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását kezelő Biztosító társaság 

felmentése a titoktartási kötelezettség alól 
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5. számú melléklet 

Teljesítés ütemterve 

Tevékenység 

Időszükséglet 

(nap) 

  
2. részre 

vonatkozóan 

1. Vázlattervek  szerződés aláírását követően 

2. Megrendelő visszajelzése 14 

 3. Engedélyes bírálati tervek    

(Tervismertetés / tervzsűrizés) (14) 

bírálati tervek benyújtását követően, 

párhuzamosan zajlik a tervzsűrizés is (30 napos 

bírálatba beleszámítandó) 

4. Megrendelő visszajelzése engedélyes bírálati tervekre 30 bírálati tervek benyújtását követően;  

5. Szükség esetén, Megrendelő visszajelzése alapján tervmódosítás    

6. Megrendelő általi tervjóváhagyás 30   

7. Tervek Tervező által hatósághoz engedélyezésre történő benyújtása    

8. Jogerős építési engedély megszerzése 60   

9. Engedélyezési terv elkészítésének és hatósági engedélyezésének 

tervezett időszükséglete összesen (1-8. pont összesen)   

10. Kiviteli bírálati tervek  

 

(Tervismertetés / tervzsűrizés) (14) 

bírálati tervek benyújtását követően, 

párhuzamosan zajlik a tervzsűri is  (30 napos 

bírálatba beleszámítandó) 

11. Megrendelő visszajelzése engedélyes bírálati tervekre 30 bírálati tervek benyújtását követően;  

12. Szükség esetén, Megrendelő visszajelzése alapján tervmódosítás    

13. Megrendelő általi tervjóváhagyás 30  

14.  Kiviteli terv elkészítésének tervezett időszükséglete összesen (10-13. 

pont összesen)   

 Összesen (9. és 14. pont együttesen):    
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6. számú melléklet 

 
TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 

(Támogatási Szerződés melléklete) 
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7. számú melléklet 

 

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 tervező és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a……………………………… 

tárgyában …………………..(dátum) napján kötött tervezési szerződés teljesítésébe a 

Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen 

alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott tervezési szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
3
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a tervezési szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

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
4
 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a tervezési szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési 

eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a 

                                                 
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától 

bevont alvállalkozó
5
 

 

 

……………….., 201……………….. 

 

……………… 

………………… 

Tervező cégszerű aláírása 

 

                                                 
5 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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8. számú melléklet 

 

Tervező nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban 

 

Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Tervező teljes cégneve) (székhely:…………………….; 

adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában 

visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint tervező és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a …………………………………. 

tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Tervezési szerződés alapján a Tervező, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint 

bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a tervezői díjból. 

 
1. a

 teljes, 

pontos 

cégnév/n

év 

2. székhely/l

akcím 

3. elérhet

őség, melyre a 

Kbt. 135. § (3) 

bek. c) pontja 

szerinti 

megrendelői 

értesítés 

megküldendő 

4. cégjegyzékszám

/egyéni vállalkozói 

igazolvány 

száma/személyi 

igazolvány száma 

5. adós

zám 

6. számlav

ezető bank 

megnevezése 

7. bankszámla

szám, melyre a 

megrendelő az utalást 

teljesíteni köteles 

8. a 

tervezőidíjb

ól az adott 

személyt 

megillető 

bruttó 

összeg a 

szerződés 

devizanemé

ben 

meghatároz

va 

9. a 

tervezési 

szerződés 

szerinti 

visszatartás 

bruttó 

összege a 

szerződés 

devizanemé

ben 

meghatároz

va 

10. a 

Kbt. 135. § 

(6) 

bekezdés 

szerinti 

beszámítás 

bruttó 

összege a 

szerződés 

devizanemé

ben 

meghatároz

va 

11. a 

tervezésiszerz

ődés szerint 

elszámolandó 

előleg bruttó 

összege (csak 

tervezőre 

vonatkozóan) 

a szerződés 

devizanemébe

n 

meghatározva 

12. a 

megrendel

ő által 

kifizetendő 

bruttó 

összeg az 

elszámolan

dó 

visszatartá

sra, 

beszámítás

ra 

tekintettel 

[11 = 8 – 

(9+10+11)

] 
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Ellenőrző, összesítő sor: : a beírt 

összeg meg 

kell, hogy 

egyezzen a 

teljes 

ellenértékke

l 

: a beírt 

összeg meg 

kell, hogy 

egyezzen a 

visszatartás 

teljes 

értékével 

: a beírt 

összeg meg 

kell, hogy 

egyezzen a 

beszámításr

a kerülő 

követelés 

teljes 

értékével 

 : 

[11= 8 – 

(9+10+11)

] 

 

A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, 

pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt 

a MÁV Zrt. nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely 

kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem  a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont 

alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott 

tervezési szerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük 

olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják. 

 

………………., 201…. …………………. …………. 

 

 

…………………………………………… 

(cégszerű aláírás) 
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9. számú melléklet 

 

 

MEGHATALMAZÁS KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉGŰ TERVEZŐ ESETÉN 
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10. számú melléklet: Tervezési program 
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11. számú melléklet: Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei 

 

 

 

Megnevezés Nettó ár (Ft+Áfa) 
Tervezői díj 

 (Ft + Áfa) 

Engedélyezési tervezési díj 

összesen (nettó HUF) 
……………..,- Ft + Áfa 

 

 

 

 

 

……………. ,- Ft + Áfa 

Engedélyezési terv szerzői 

vagyoni jogainak ellenértéke 

(nettó HUF) 
……………..,- Ft + Áfa 

Kiviteli tervezési díj összesen 

(nettó HUF) 
……………..,- Ft + Áfa 

Kiviteli terv szerzői vagyoni 

jogainak ellenértéke (nettó 

HUF) 
……………..,- Ft + Áfa 

Tervezői művezetés díja (nettó 

HUF)
6
 

……………..,- Ft + Áfa 

Teljesítési határidő  ……………..,- nap n.r. 

 Késedelmi kötbér mértéke   ……………..,- %/nap  n.r. 

 

 

                                                 
6  

  
2. részajánlat esetében összesen 45 mérnöknap, mely mennyiséget a Megrendelő a teljes mennyiség legfeljebb 30%-nak erejéig nem köteles kimeríteni  

 


