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HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog adásvételére 
2018.06.05. MINTA 

 
 

amely létrejött az alulírott napon és helyen 

 

egyrészről, mint Megrendelő: 

 

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés:    MÁV FKG Kft.  

Székhely:         5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Számlavezető pénzintézete:    K&H Bank Zrt. 

Számlaszáma:     10200971-21521542-00000000 

Adószáma:      11267425-2-16 

Statisztikai jelzőszám:    11267425-4212-113-16 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:   Szolnoki Törvényszék Cégbírósága  

      Cg.16-09-002819 

Aláírási joggal felruházott képviselő:   [NÉV] ügyvezető önállóan VAGY [NÉV] és  

  [NÉV] együttesen] 
 

(a továbbiakban: Megrendelő, vagy MÁV FKG Kft.) 

 

másrészről, mint Eladó: 

 

[…] 
Rövidített elnevezés: […] 

Székhely:  […] 

Számlavezető pénzintézete:  […] 

Számlaszáma:  […] 

Adószáma:  […] 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:  […] 

Aláírási joggal felruházott képviselő:  […]  

(a továbbiakban: Eladó, vagy [RÖVIDÍTETT CÉGNÉV]) 
 

között (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Megrendelő eseti megrendelő (1. sz. melléklet) kiállításával időről időre megrendeli, 

Eladó pedig a jelen szerződésben és a Megrendelő 8.3. pontban meghatározott 

kapcsolattartója által kiállított eseti megrendelésében meghatározott feltételek szerint 

leszállítja Megrendelő részére az MSZ 4798-1:2004 szabványnak megfelelő alábbi 

transzportbeton fajtákat, a táblázatban szereplő egységárakon: 
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# 1. 2. 

Szilárdsági osztály   

Környezeti kitéti osztály 
  

Kloridtartalom 
  

Maximális szemcseméret 
  

Konzisztencia osztály 
  

Egységár - Ft/m
3 

(betonmixer, vagy billenős 

tehergépjármű) 

  

Egységár - Ft/m
3
 

(pumix) 

  

 

1.2. Egyéb díjak: 

 

Betonszivattyú díjak: 

 

 [24] m gémkinyúlású betonpumpa    […],- Ft/óra + ÁFA 

 [24] m pumix       […],- Ft/óra + ÁFA 

 

Mixeres teherautóval történő szállítás: 

 

 Mixeres szállítás 0-5 km     […],- Ft/m
3
 + ÁFA 

 Mixeres szállítás 5-10 km     […],- Ft/m
3
 + ÁFA 

 Mixeres szállítás 10-15 km     […],- Ft/m
3
 + ÁFA 

 15 km felett további 5 km-ként     […],- Ft/m
3
 + ÁFA  

 Törtfuvar díja       […],- Ft/óra + ÁFA 

 

1.3. Jelen keretszerződést Felek […],- Ft + ÁFA, (azaz […] forint + ÁFA) keretösszegre 

kötik, amely magában foglalja az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott díjakat. A 

megadott keretösszeg elérése esetén a szerződés automatikusan felmondás vagy egyéb 

megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. Megrendelő a keretösszeg kimerítésére 

nem köteles. Megrendelő csak a szerződésszerűen átadott és az 1.1. és az 1.2. pontban 

meghatározott egységárak (továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vételárat 

(továbbiakban: Vételár) fizeti meg Eladónak. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretjellegéből adódóan 

Megrendelőnek az 1.3. pontban meghatározott Keretösszeg tekintetében nincs 

megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő 

ellenértékű teljesítés megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés előbbiekből 

adódó nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Eladó kockázata, mellyel 

kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé megtérítési igénnyel 

fellépni. 

 

1.4. A vételár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi munka-, 

anyag- és egyéb költséget – ideértve a fuvarozás, hatósági engedélyek költségeit és a 
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termékdíjat is –, az esetleges betanítás, oktatás költségét, valamint a különféle 

vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. 

 

1.5. A Megrendelő az 1.1. pontban meghatározott transzportbeton fajták alábbi mennyiségben 

történő megrendelését tervezi: 

 
# Tervezett mennyiség (m

3
) 

1.  

2.  

3  

 

1.6. Eladó elfogadja, hogy a tervezett mennyiségtől Megrendelő +/- 10%-al eltérhet. Ennél 

nagyobb eltérésre csak a Felek közös megállapodásával kerülhet sor. 

 

1.7. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonjog a szállított transzportbeton vonatkozásában a 

Vételárról jelen szerződés szerint kiállított számla megfizetésével száll át. 

 

 

2. Hatály 

 

2.1. A jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírás napjától hatályos és […] napjáig – 

vagy amennyiben az korábban következik be az 1.3. pontban meghatározott keretösszeg 

kimerüléséig – marad hatályban.  

 

2.2. A Keretszerződés megszűnése napjáig az Eladóhoz megérkezett Megrendelésben 

foglaltaknak Eladó köteles jelen Keretszerződésben foglaltak szerint eleget tenni. 

 

 

3. TELJESÍTÉS 

 

3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább 

3 munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg 

kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az 

igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti 

megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 

 

3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli 

meg, akkor a kiszállítás napját legalább 1 munkanappal megelőzően kell az eseti 

megrendelőt elküldenie.  

 

3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Eladó a megrendelések teljesítése során köteles betartani a 

nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. 

rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, 

amikor Eladó a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Eladó az eseti 

megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben 

meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 

 

3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles 

kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 
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3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért 

igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a 

Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy 

pumixnak legalább 24 méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, 

vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 

 

3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a 

Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott 

helyekre szállítani.  

 

3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 

 

3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles 

Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki 

felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési 

helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás 

teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt 

Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat 

kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 

 

3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus 

Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, 

abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó 

feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen 

együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót 

késedelem nélkül tájékoztatni. 

 

Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó 

megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: 

- a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; 

- a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó 

vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a 

Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; 
- az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, 

illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely 

változásáról, a változást követően haladéktalanul. 

 A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a 

kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 

12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. 

 Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER 

elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját 

szervezésében és felelősségére gondoskodik. 

 Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a 

kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján 

egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek. 
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4. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

4.1. Az áruátvétel (a teljesítés) helye az eseti megrendelőkben kerül megjelölésre. 

 

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a transzportbeton mennyiségi átadás-átvételének 

igazolása az MSZ 4798-1:2004 számú szabványnak megfelelő szállítólevél (a 

továbbiakban Szállítólevél) kiállításával történik, amelyen a Felek a transzportbeton 

átadás-átvételét aláírásukkal igazolják (Megrendelő részéről a 8.5. pontban meghatározott 

képviselő), és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik. Ha 

az átvétel során bármilyen szemrevételezéssel észlelhető eltérést, problémát tapasztalnak 

Felek jegyzőkönyvet (továbbiakban Jegyzőkönyv) vesznek fel, melyet szintén mindkét 

fél aláír. 

 

4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy Szállítólevél aláírására jogosult személy a 

Megrendelő részéről: […], telefon: […], az Eladó részéről pedig: az Eladónak a 

transzportbetont kiszállító alkalmazottja. Az Eladó felel azért, hogy a képviseletében a 

Szállítólevelet aláíró személy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkezzen, az 

ilyen felhatalmazás ellenére történő aláírás (pl. álképviselet) kockázatát az Eladó viseli. 

 

4.4. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbeton mellé az Eladó köteles szállítói 

megfelelőségi nyilatkozatot, vagy teljesítmény-nyilatkozatot, valamint biztonsági 

adatlapot mellékelni. Eladó ezen nyilatkozatokat egy dokumentumban is egyesítheti (pl. a 

Szállítólevél hátoldalán). 

 

4.5. Amennyiben a mennyiségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a 

Megrendelő által kiállított és az Eladónak elektronikusan megküldött BASWARE 

teljesítésigazolással történik. 

 

4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi eltérés esetén a 

Megrendelő a részteljesítést nem köteles átvenni. Az Eladó ilyen esetben a jelen 

szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is 

köteles szerződésszerűen teljesíteni. 

 

 

5. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, KÖTBÉR 

 

5.1. Amennyiben az Eladó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségének a vállalt 

teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó 

egyéb kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a 

kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden 

késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított transzportbetonra vetített Vételár 0,5%-a, 

de maximum 15 %. 

 

5.2. Ha az Eladó hibás transzportbetont szállít, vagy más módon nem a jelen szerződésben 

foglaltaknak megfelelően teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet: 

ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 

15 %-a. 
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Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó kötbérigényt csak akkor fogadja 

el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első 

pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került. Az 

Eladó tevékenységével kapcsolatos észrevételeket a diszpécserszolgálatnál lehet 

bejelenteni. 

 

5.3. 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. Eladó póthatáridő tűzése esetén köteles a 

póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Vevő kifejezetten 

késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Vevő a hibás teljesítés 

kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Eladó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, 

Vevő csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben az Eladó a póthatáridőn 

belül nem javítja ki a hibát, Vevő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes 

időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet. 

 

5.4. Az Eladó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles a 

Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással 

érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 20 %-a. 

 

5.5. A Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Eladó hibás teljesítés 

esetén a kicserélési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, vagy a 

szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. A Megrendelő ez 

esetben is jogosult kötbért követelni az Eladótól. 

 

5.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: 

 

 Eladó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak 

eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli 

felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés esetére 

kikötött maximális kötbérösszeget elérte; 

 

 Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben neki felróható módon nem teljesít és a 

Megrendelő felszólításában meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el, a 

póthatáridőt követően; 

 

 Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra 

hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli 

felszólítással; 

 

 Eladó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a 

hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér 

megfizetésére való írásbeli felszólítással. 
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5.7. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő 

lemondást. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 

eredő egyéb jogait is az Eladóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Eladó 

által Megrendelőnek okozott károk összegét levonhatja az Eladónak fizetendő esedékes, 

vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50. §, valamint Ptk. 6:52.§ 

szerinti beszámítás). 

 

5.8. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy az érvényesítését megalapozó esemény 

bekövetkeztét a Megrendelő – a körülmények feltüntetésével – írásban közölje a másik 

féllel. 

 

5.9. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a 

Megrendelőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő 

jogosult más szállítót igénybe venni. A Megrendelő fentiek okán keletkezett valamennyi 

költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve az ezzel 

kapcsolatban felmerülő többletköltség is a mulasztásért felelős Eladót terheli. 

 

5.10. Az Eladó 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 az Eladó számláját kifizette úgy, hogy igényét 

nem jelentette be azonnal az Eladó részére. 

 

5.11. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése esetén is jogosult 

Megrendelő az Eladó teljesítését követelni, illetve jogosult a Ptk. szerinti szavatossági 

igényeit érvényesíteni, továbbá a kötbér megfizetése nem érinti a jogszabály és jelen 

szerződés alapján Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének 

lehetőségét, e körben a felek kifejezetten eltérnek a Ptk. 6:187. § (1) és (2) 

bekezdésében rögzítettektől. 

 

 

6. SZAVATOSSÁG 

 

6.1. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított, az 1.1. pontban megjelölt 

transzportbeton megfelel az ott meghatározott, MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti 

értékeknek. 

 

6.2. Az Eladót az általa leszállított transzportbetonra Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség 

terheli. Amennyiben a leszállított transzportbeton nem felel meg a jelen szerződés 1.1. 

pontjában rögzített paramétereknek, úgy a Megrendelő a szavatossági jogait (Ptk. 

XXIV. Fejezet) megfelelően gyakorolhatja. 

 

6.3. Az Eladó vonatkozó Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványának adatai: 

 

Azonosító:  […] 

Érvényesség kezdete:  […] 

Érvényesség vége:  […] 

A tanúsítványt kiállító szervezet:  […] 
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6.4. A Megrendelő a 4.2. pont szerinti Jegyzőkönyv felvételével, vagy írásban értesíti az 

Eladót a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a szavatosság keretében 

felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Eladó az értesítés 

kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon 

belül köteles megkezdeni szavatossági kötelezettsége teljesítését. 

 

6.5. Eladó felel azért, hogy a leszállítandó transzportbeton per-, teher-, igény és harmadik 

személy jogától mentes. 

 

 

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a 

továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerinti teljesített 

kötelezettség alapján. [VAGY] Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 

megrendelésenként részszáma (a továbbiakban: Számla), a megrendelés utolsó 

teljesítésekor pedig végszámla kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint 

teljesített kötelezettség alapján. A számlázás alapja a leszállított, Vevő által 

Szállítólevélen átvett, megszámlált, tételesen megállapított mennyiség. Vevő csak 

tételes számlát fogad el.  

 

7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Teljesítésnek a Megrendelő által 

szerződésszerűen (teljesítésigazolással) igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése 

után jogosult Számla kibocsátására. 

 

7.3. Eladó az alábbi e-mail címen fogadja Megrendelő teljesítésigazolását: 

 

[…] 

 

7.4. Eladó kizárólagosan felel azért, hogy a megadott e-mail címen a teljesítésigazolást 

fogadni tudja. 

 

7.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a számlán feltüntetendő megrendelői adatatok a 

következők: 

 

MÁV FKG Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

 

7.6. Az Eladó a Számlán köteles feltüntetni: 

 

 a jelen szerződés iktatószámát; 

 az eseti megrendelés iktatószámát. 

 

7.7. A Számlát Eladó az alábbi címre köteles küldeni (a borítékon feltüntetve, hogy 

számláról van szó): 

 

MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés 
1426 Budapest, Pf.: 24. 
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7.8. A 7.6. pontban meghatározott adatok feltüntetése, valamint a 7.9. pontban 

meghatározott mellékletek hiányában a számla nem minősül jelen szerződés szerint 

megküldött számlánk. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a jelen szerződés 

szerinti megküldött számlával szemben terheli és rá vonatkozó fizetési határidő is 

kizárólag a szerződés szerinti számla kézhezvételének, vagy a 7.9. pontban 

meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő 

napon kezdődik. 

 

7.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi az 

eseti megrendelő, a Szállítólevél és a teljesítésigazolás.  

 

7.10.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 

30 banki napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki 

átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára, forintban történik. A fizetési kötelezettséget 

az Eladó bankszámláján történő jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni.  

 

7.11. Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi 

kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamat 

tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy 

az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének 

napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot 

követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 

 

7.12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán 

megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen szerződésben meghatározott, esetlegesen 

felmerülő kötbér, illetve az Eladó által a Megrendelőnek szerződésszegéssel okozott kár 

összege. 

 

7.13. Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog 

alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Vevő írásos 

jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az 

engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel 

szemben, melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli. 

 

7.14. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Eladónak előleget nem fizet, fizetési 

biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 

 

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

megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Keretszerződésben meghatározott, 

esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség, vagy a Megrendelőnek okozott 

igazolt kár összege (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50. §, valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás). 

 

 

8. ÉRTESÍTÉSEK 

 

 

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés által megkívánt minden 

írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyére kell megküldeni. Az erre a címre 
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ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés 

megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, 

ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, 

ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 

8.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges 

információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon 

(postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes 

kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és 

aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 

8.3. Kapcsolattartók: 

 

Megrendelő részéről: 

 

[NÉV], divízióvezető 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

Eladó részéről: 

 

[NÉV], [TISZTSÉG] 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

8.4. Az eseti megrendelőket a Megrendelő 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult 

az Eladó részére kiállítani. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a 

szerződés módosítására. 

 

8.5. A szállítólevél leigazolására, illetve a helyszíni utasítások megadására a Megrendelő 

részéről [NÉV], telefon: […] jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a 

megbízott jogosultságát. 

 

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. A szerződés teljesítése során Eladó közreműködőt, alvállalkozót nem vesz igénybe. 

Eladó a szerződés hatálya alatt közreműködő(k), alvállalkozó(k) igénybevételére 

kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. 

 

9.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés módosítása csak a szerződő 

felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a 

jelen keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a 

szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. 

 

9.3. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes 

átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 
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9.4. A jelen keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, 

amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai 

ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak 

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

jelen keretszerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli 

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

nem másolhatja, nem reprodukálhatja. 

 

9.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy 

védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen keretszerződés 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 keretszerződés hatályát veszti, a keretszerződés 

megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja. 

 

9.6. Eladó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vevő tevékenységének 

végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen 

gazdasági társaság az Eladó külön hozzájárulása nélkül – az Eladó írásbeli értesítése 

mellett – jogosult a szerződésbe a Vevő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit 

átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Eladó 

jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

9.7. Jelen keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés 

úton kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés 

lefolytatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a tárgyalások eredménytelensége 

esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános szabályai 

szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

9.9. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat 

olyan magatartást, amellyel a másik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ide 

tartozik, hogy a Felek tartózkodnak az egymás munkajogi állományába tartozó 

munkavállalók közvetett, vagy közvetlen foglalkoztatásától. Ennek biztosítása 

érdekében Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak 

teljesítése során sem Megrendelőnél, sem a MÁV Csoporthoz tartozó egyéb 

vállalkozásnál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködői útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban 

beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Eladót teljes 

kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő biztonsági 

szervezete útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

9.10. Eladó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét 

(elérhető: http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf), az abban foglalt 

értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, 

hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró 

személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. 

ügyvezetőjének. 

http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf
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9.11. Eladó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 

nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

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

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

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

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

a MÁV FKG Kft-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a 

MÁV FKG Kft-t nem terheli. 

 

9.12. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: eseti megrendelő mintája 

2. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet 

3. sz. melléklet: Nyilatkozat Összeférhetetlenségről 

 

 

A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult 

képviselőik útján 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Budapest, 2018. …., 2018. 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

 

………………………………………. 

MÁV FKG Kft. [CÉGNÉV] 
[NÉV] [NÉV] 

[TISZTSÉG] [TISZTSÉG] 

Megrendelő Eladó 
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1. számú melléklet 

 

[CÍMZETT] 

részére 

Iktatószám:  [ADAT] 

Munkaszám:  [ADAT] 

 

 

[CÉGNÉV] 

[CÍM] 

 

Ügyintéző:  [ADAT] 

Telefon:  [ADAT] 

Dátum:  [ADAT] 

 

ESETI MEGRENDELŐ 
[#]. sz. TRANSZPORTBETON HALASZTOTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN 

 

Tisztelt Cím! 

 

A felek között létrejött [#]. sz. Transzportbeton Halasztott Adásvételi Szerződésben (a továbbiakban: 

Szerződés) foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel 

megrendeljük az alábbi transzportbeton szállítását. 

 

# 1. 2. 3. 

Szilárdsági osztály    

Környezeti kitéti osztály    

Kloridtartalom    

Maximális szemcseméret    

Konzisztencia osztály    

Egységár - Ft/m
3 

(betonmixer, vagy billenős 

tehergépjármű) 

   

Egységár - Ft/m
3
 

(pumix) 

   

Megrendelt mennyiség    

 

Teljesítési hely: Teljesítési határidő: 

[CÍM] 

 

[DÁTUM] 
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Megrendelő kapcsolattartója:  A szállítólevél aláírására jogosult: 

[NÉV] 

Telefon: [#] 

[NÉV], [BEOSZTÁS] 

Telefon: [#] 

 

Igényelt technológia: 

A szállítást betonmixerrel / billenős tehergépjárművel / pumix-val kérjük teljesíteni. 

A kiszállított betont a helyszínen be kell dolgozni. 

Kérjük betonszivattyú biztosítását. 

Kérjük, hogy jelen megrendelésünk visszaigazolásában határozza meg, hogy a szállítási feladatokat 

hány gépjárművel fogja elvégezni! 

[EGYÉB] 

 

Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.  
 
Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktató- és munkaszámunkra! 

 

[HELY], [DÁTUM] 

 

 

 

_____________________________ 

MÁV FKG Kft. 

[NÉV] 

divízióvezető 
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2. számú melléklet 

A szerződés környezetvédelmi melléklete 

 

1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma 

 

1.1 Alvállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel 

(továbbiakban: Vállalkozó) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket 

érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Alvállalkozókkal (továbbiakban: 

Alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében végeztet munkát, vagy szolgáltatást. 

 

2. A szerződést kötő egyéb feladatai 

 

Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, 

intézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből 

adódó - kötelezettségükről tájékoztatni. 

Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti 

egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a 

szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek 

érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.  

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó 

engedélyének meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni. 

Szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a 

Alvállalkozónak az engedélyt Vállalkozótól kell megkérni. 

 

3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok 

 

Általános előírások 

 

3.1 Alvállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi 

környezetvédelmi előírást betartani. Alvállalkozó által okozott környezetvédelmi károkért a 

teljes felelősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési 

kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb. - a Alvállalkozót terheli. 

3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben 

foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, 

kormányrendeleteket). 

3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést 

megelőzően Alvállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV FKG Kft. Biztonság és 

védelem vagy a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete oktatást tart, 

emellett a Alvállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés 

valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni.  

3.4 Alvállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi 

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

továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját 

azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

3.5 Alvállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett 

területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. 

Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent 

megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében. 

3.6 Alvállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy 

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

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

építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Alvállalkozónak meg kell védeni, és a munkák 

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

„Hatásterületi nyilatkozatban” kell Alvállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően. 
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3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a 

kivitelezés során, a Alvállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett 

hatóságokkal, valamint a MÁV FKG Kft.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal 

kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Alvállalkozó 

közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Alvállalkozót terhelik. 

3.8 Alvállalkozó köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetének a környezetvédelmi 

hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati 

példányt átadni. 

3.9 Amennyiben Alvállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 

vonatkozó szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és 

védelem szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni. 

3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Alvállalkozó, mint környezethasználó köteles a hatályos 

környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a 

MÁV FKG Kft. Biztonsági és védelem szervezetét is értesíteni kell.  

3.11 Alvállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

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

azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

3.12 A munkák befejezésekor Alvállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a 

szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG 

Kft. részére átadni. 

3.13 Alvállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt 

előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek 

vagy következik be, arról a Alvállalkozó azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. 

képviselőjét, valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetét.  

 

Levegőtisztaság védelem 

 

3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége.  

3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való 

takarással kell megakadályozni. 

3.17  Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 

 

Vízminőség védelem 

 

3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 

tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe 

történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az 

esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Alvállalkozónak gondoskodnia 

kell. 

3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Alvállalkozó 

feladata. 

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

3.21 Az építéssel érintett területen a Alvállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 

jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

 

Talaj-és földtani közeg védelme 

 

3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen 

olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a 

környezeti elemeket nem szennyezik. 

3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, 

illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni 
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a talaj szennyezését. 

3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas 

anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.) 

3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a Alvállalkozó köteles a 

Vállalkozót értesíteni, és a Vállalkozóval egyeztetett mentesítést elvégezni. 

 

 Zaj-és rezgésvédelem 

 

3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan Alvállalkozó kötelessége. 

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

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

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

előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.  

3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető 

meg.  

3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi 

Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 

 

 Hulladékgazdálkodás 

 

3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem 

szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete 

jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani. 

3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes 

hulladék tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 

előírásait kell betartani. 

3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

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

keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti 

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

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

valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Alvállalkozó 

kötelezettsége. 

3.35  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok 

kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Alvállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra 

környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély 

hatályáról és érvényességéről a Vállalkozónak meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, 

a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Alvállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 

meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 

3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási 

bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem 

szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult 

ellenőrizni. 

3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési 

technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

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

hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 

                                                           
1
 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2
 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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Természetvédelem 

 

3.39 Alvállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles 

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

stb. meghatározott feladatok.  

3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró 

hatóság engedélyével végezhető. 

3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a 

növényvédelmi jogszabályok alapján kell végezni. 

3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni. 

 

4.  Ellenőrzés 

 

4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. 

környezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet 

befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések 

betartásának hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG 

Kft. felügyeletet ellátó, általa vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a 

munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környezeti károk megelőzése 

érdekében. 

4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Alvállalkozó tudomására kell hozni. 

4.4. Alvállalkozó a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát 

köteles saját munkavállalói (Alvállalkozói) tudomására hozni. 

 

5. Alvállalkozók közötti jogviszony 

 

5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Alvállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg 

foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb 

intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környezetvédelmi szempontból történő 

összehangolásáért a Alvállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

6.  Balesetek, rendkívüli események 

 

6.1. Alvállalkozó köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és 

veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a 

bekövetkezett esemény a MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével 

összefüggésbe hozható, a MÁV közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG 

Kft. alkalmazottainak személyi biztonságát veszélyezteti. 

6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot 

igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni. 

6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Alvállalkozó - távolléte esetén 

is - köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

 

7. Kártérítési felelősség 

 

7.1.  A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt 

követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a 

MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti 

károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Alvállalkozó felel. 

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

környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Alvállalkozó képviselői minősülnek 

környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve 

környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen 
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felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t 

kötelezi. 

7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Alvállalkozó képviselői a MÁV 

Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 102. §-ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges 

felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a 

Alvállalkozót terheli. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

8.1. Alvállalkozó az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy 

a munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben 

foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az Alvállalkozóitól is. 

8.2. Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a 

munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a 

kommunális hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.  

8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az 

irányadó. 

  

 
Budapest, 2018. …., 2018. 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

 

………………………………………. 

MÁV FKG Kft. [CÉGNÉV] 
[NÉV] [NÉV] 

[TISZTSÉG] [TISZTSÉG] 

Megrendelő Eladó 

 

 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Eladónál:  
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3. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

Összeférhetetlenségről 
 

 

 

Cégnév:  

Cégjegyzékszám:  

Cég székhelye:  
 

 

A [CÉGNÉV] alulírott képviselője kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft. 

Összeférhetetlenségi szabályainak az általam képviselt társaság megfelel, azaz nem 

minősül: 

 

1. olyan a jogi személynek, akinek természetes személy tagja, vagy jogi személy 

tagjának vezető tisztségviselője a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett 

alkalmazottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának 

házas-/élettársa; 

 

2. olyan a jogi személynek, akinek vezető tisztségviselője, vagy az ügyletben érintett 

alkalmazottja a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának 

hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa. 

 

 

 

Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. 

 

 

Kelt: 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

[CÉGNÉV] 

Képviselője: 

[NÉV] 

[TISZTSÉG] 

 

 


