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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

2015.01.22. MINTA 
 

I. SZERZŐDŐ FELEK 

 

egyrészről a 

 

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 

levelezési címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2/d. 

számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 

számlaszáma:  10200971-21521542-00000000 

számla beküldési címe: 1426 Budapest, Pf.: 24. 

adószáma: 11267425-2-16 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg.16-09-002819  

képviseli:     … ügyvezető 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 

másrészről a 

 

[CÉGNÉV] 

levelezési címe:  [ADAT] 

számlavezető pénzintézete:  [ADAT] 

számlaszáma:  [ADAT] 

számlázási cím:  [ADAT] 

adószáma:  [ADAT] 

cégbíróság és cégjegyzék száma:  [ADAT] 

képviseli:   [ADAT] 

 

[ 

Bt. esetén a következő adatokat is fel kell tüntetni: 

 

Beltag neve: [ADAT] 

Beltag születési helye és ideje: [ADAT] 

Beltag lakcíme: [ADAT] 

Beltag anyja neve: [ADAT] 

Beltag személyi azonosító száma: [ADAT] 

Beltag adószáma: [ADAT] 

] 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a továbbiakban együttesen: a szerződő felek) 

 

az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel vállalkozási keretszerződést kötnek. 
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II. PREAMBULUM 

 

Megrendelő a vasútüzem területén folytat szigorú tervezést és szervezést igénylő tevé-

kenységeket, amely tevékenységek végzése során a Megrendelő oldalán rendszeresen me-

rül fel a jelen keretszerződés tárgyát képező vállalkoztatási igény. 

 

Megrendelő tevékenységi körei az alábbi területeket ölelik fel: 

 vasúti pálya-karbantartási, pálya-felújítási, pályaépítési tevékenység; 

 nagygépes vasúti vágány- és kitérő-szabályozás; 

 villamos felsővezeték építés, váltófűtések telepítése, térvilágítás építése; 

 vasúti kisgép, emelőgép és nagygép javítás, gépgyártás, gépfelújítás, kapcsolódó 

alkatrészgyártás; 

 acélszerkezetek gyártása. 

 

A vasútüzem szabályozottsága, valamint az annak üzemeltetéséhez fűződő kiemelt nem-

zetgazdasági érdek következtében az ezen a területen tevékenységet folytató gazdasági tár-

saságok szigorú szabályoknak és követelményeknek kell megfeleljenek. 

 

A leírtakra tekintettel Megrendelőnek alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a tevékenysége 

során felmerülő, jelen keretszerződés tárgyát képező megrendelései tervezhetően és az elő-

rekalkulálható körülmények között biztosan teljesüljenek. 

 

Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelőnek a tervezhetőséghez és biztos teljesítéshez fű-

ződő alapvető érdekét és jelen keretszerződés hatály alatt ennek legteljesebb figyelembe 

vételével fog eljárni. 

 

III. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy … számon vállalkozási szerződést kötött a 

MÁV Zrt.-vel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta […]. A jelen alvállalko-

zási keretszerződés célja a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződésben Megrendelő 

által elvállalt bizonyos tevékenységek közreműködő bevonásával történő teljesítése. 

 

 

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a III.1. pontban megjelölt szerződésből fakadó fize-

tési kötelezettségét a Megrendelő az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénz-

ügyi forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel 

Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra 

 Vállalkozó köteles a valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és 

dokumentumot megőrizni a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig. 

 Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjét 

arról, ha jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindítása 

jut tudomására. 

 Ezen rendelkezések felróható megszegésével a Megrendelőnek okozott igazolható ká-

rokat Vállalkozó köteles megtéríteni, ideértve azt az esetet is, ha Megrendelőt azért éri 

kár, mert a Vállalkozó ezen rendelkezésekben előírt iratmegőrzési, vagy bejelentési 

kötelezettségének felróható megszegése miatt Megrendelő a Megrendelő irányában 

fennálló saját, de a Vállalkozó adatszolgáltatásán alapuló kötelezettségének nem tudott 

eleget tenni és ezért őt kár érte. 
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 Vállalkozó kijelenti, hogy az a kár, amely a Megrendelőt ezen rendelkezések megsze-

gésével érheti a Ptk. 6:521. §-a szempontjából előrelátható kárnak minősül. 

 

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő az V. pontban meghatározott eseti 

megrendelő kiállításával a VII. 9. pontban meghatározott munkagépekkel végzendő 

munkákat rendel meg Vállalkozótól (a továbbiakban: Munka). 

 

3. Vállalkozó vállalja, hogy az eseti megrendelőben meghatározott munkákat a VII. 9. pont-

ban meghatározott munkagépekkel a X. pontban meghatározott vállalkozói díj felszámítá-

sa mellett határidőre elvégzi. 

 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Megrendelőt nem terheli 

megrendelési kötelezettség, azaz az eseti megrendelők kiállításáról és így a Vállalkozó 

tevékenységének igénybevételéről Megrendelő szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. 

 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Vállalkozót nem illeti meg 

kizárólagos jog a Megrendelő oldalán felmerülő, a jelen keretszerződés tárgyát képező 

munkák elvégzésére, azaz a Megrendelő jogosult a felmerülő munkákat más vállalkozóval 

elvégeztetni. 

 

IV. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. Jelen keretszerződés területi hatálya a [DIV.] divízió, [FŐÉPV.] főépítésvezetőség 

területére terjed ki, azaz Megrendelő ezen a területen belül történő munkavégzést rendel 

meg. 

 

2. Megrendelő XVI. 4. pontban meghatározott képviselői a szerződés területi hatályán kívüli 

munkavégzést is megrendelhetnek a Vállalkozótól, aki az V. 5. pontban foglalt határidőn 

belül köteles nyilatkozni, hogy a megrendelést elfogadja, vagy visszautasítja. A 

megrendelés elfogadása esetén Vállalkozó a területi hatályon kívüli Munkát is a jelen 

keretszerződésben foglal feltételekkel köteles ellátni. Megrendelő megtagadhatja az olyan 

Munka díjának kifizetését, amit Vállalkozó annak ellenére elvállalt és teljesített, hogy a 

kapcsolódó eseti megrendelőt nem a XVI. 4. pont szerinti személy írta alá. 

 

3. A jelen keretszerződés időbeli hatálya az aláírás napjától 2015. december 31. napjáig tart. 

 

V. AZ ESETI MEGRENDELŐ 

 

1. Megrendelő a Munkákat a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező eseti megrendelő 

kiállításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XVI. pontban meghatározott 

személyek jogosultak. 

 

2. Az eseti megrendelőt telefaxon, vagy szkennelve, elektronikus úton kell megküldeni a 

XVI. 1. pontban megjelölt Vállalkozói kapcsolattartónak a hivatkozott pontban 

meghatározott szabályok szerint. A Megrendelő megőrzi az eseti megrendelő két eredeti 

példányát; a Vállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi 

meg. A faxon, illetve elektronikus úton megküldött eseti megrendelőnek az eredeti 

példánnyal való egyezőségéért Megrendelő felel. 

 

3. A jelen keretszerződés Preambulumában kifejtett alapvető Megrendelői érdekre tekintettel 

Vállalkozó a Munka elvégzését csak a IV.2. és az alábbi 4. pontban meghatározott 

esetben, vagy tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. vis maior) fennállásra 

Formázott: Betűtípus: Félkövér
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alapozva tagadhatja meg. Amennyiben Vállalkozó a Munka teljesítését jogosulatlanul 

tagadja meg, köteles a Megrendelőnek a Munka megtagadásával okozott igazolt kárát, 

különösen a más vállalkozó bevonása miatt keletkező díjtöbbletet megtéríteni. 

 

4. Vállalkozó az eseti megrendelővel megrendelt Munkát visszautasíthatja, ha a megrendelt 

Munka teljesítési határidejéig a VII. 9. pontban meghatározott munkagépei közül az eseti 

megrendelővel megrendelt munkagépnek megfelelő 1 db. gép a Megrendelő által már 

korábban megrendelt, a IV. 1. pontban meghatározott területen végzendő Munká(k)ra le 

van kötve. A más területen igénybe vett munkagépek a jelen rendelkezés szempontjából 

nem vehetők figyelembe. 

 

5. Megrendelő köteles az eseti megrendelőt a Vállalkozó részére legalább 5 munkanappal a 

Munka megkezdésének napját megelőzően megküldeni, Vállalkozó pedig köteles azt a 

kézhezvételt követő 1 munkanapon belül telefaxon, vagy szkennelve elektronikus úton 

visszaigazolni. A visszaigazolási határidő elmulasztása a Munka megtagadásának 

minősül. 

 

6. A Vállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt csak egy újabb eseti 

megrendelővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben jelezni kell a módosítani 

kívánt megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését. 

 

VI. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti 

és azzal kapcsolatban jogosult kifogást emelni. A Vállalkozó nem mentesül a szerződés-

szegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét 

nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 

2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni. A 

munkavégzés helyszínén Megrendelő képviselője pontos utasításokat adhat Vállalkozónak 

a munkavégzés részleteit illetően. 

 

3. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Munka elvégzéséért a X. pontban meghatározott 

vállalkozói díjat megfizetni. 

 

4. Megrendelő a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban köteles a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve idegen terület esetén köteles ezt biztosítani. 

 

5. Megrendelő biztosítja a munkafeladatok műszaki, vezetői irányítását, a gépkezelők, a 

munkagépek művezetői felügyeletét, műszaki irányítását. Ez a rendelkezés nem mentesíti 

Vállalkozót, illetve gépkezelőit a szakszerű és az V.2. pontban meghatározott minőségű 

munkavégzési kötelezettség alól. 

 

6. Megrendelő köteles a munkavégzés megkezdése előtt a gépkezelőket a munka jellege 

szerint a munkafeladatokra kioktatni, információkkal ellátni, részletesen tájékoztatni.  

 

7. A MÁV Zrt. területén való munkáltatás esetén a MÁV Zrt. üzemviteléhez kapcsolódó, a 

munkagépekre vonatkozó valamennyi MÁV normatív utasítást és előírást a munkáltatás 

során a Vállalkozó köteles betartani. 
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8. Amennyiben a munkagép vasúti vágányon dolgozik, úgy a vágányzári és 

feszültségmentesítési, illetve sebességkorlátozási feltételekről, és az ezekkel kapcsolatos 

engedélyek beszerzéséről Megrendelő köteles gondoskodni. 

 

9. Megrendelő a keretszerződés teljesítése során a keretszerződés teljesítése szempontjából 

lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. 

Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható 

késedelmes teljesítésével a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére 

megtéríteni. 

 

VII. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. Az eseti megrendelőben megrendelt Munka elvégzéséért Vállalkozó a X. pontban 

meghatározott vállalkozói díjra tarthat igényt. 

 

2. Vállalkozó vállalja, hogy az eseti megrendelőben meghatározott munkagépet és annak 

kezelőszemélyzetét a munkavégzés helyén a megjelölt időpontban kiállítja és a munkát a 

jelen szerződésben foglaltak, valamint a munkavégzés helyén kapott utasításoknak meg-

felelő műszaki paraméterekkel, valamint az adott tevékenységre vonatkozó, általánosan el-

fogadott műszaki minőségben és az adott eszközre vonatkozó általános műszaki norma 

szerint elvégzi, vagy egyébként a munkavégzés helyén munkavégzésre alkalmas 

állapotban rendelkezésre áll. 

 

3. Az előző pontban, valamint a VI. 2., 5. és 6. pontokban foglaltakon túl a munka 

megszervezése, irányítása, ellenőrzése, továbbá a biztonsági intézkedések végrehajtása a 

Vállalkozó feladata. 

 

4. Vállalkozó köteles a munkagépek munkavégzésre alkalmas állapotban történő 

rendelkezésre állását és üzemeltetését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka 

gazdaságos és gyors befejezését. 

 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa kiállított munkagépek és azok kezelőszemélyzete, 

valamint az általa igénybe vett közreműködők és azok személyzete a hatályos 

jogszabályok szerinti megfelelőségi követelményeknek megfelelnek, illetve az előírt 

képzettséggel, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal 

rendelkeznek, illetve vonatkozásukban a mindenkori munka- és adójogi, valamint 

társadalombiztosítási rendelkezések egyébként alkalmazásra és betartásra kerülnek. 

 

6. Vállalkozó biztosítja a munkagépek rendeltetésszerű, üzemképes, forgalom- és 

közlekedésbiztos állapotát, végzi a javításokkal és karbantartásokkal járó teendőket, viseli 

a fenntartási költségeket. 

 

7. A javítási és karbantartási munkákat a Vállalkozó köteles ellenérték nélkül haladéktalanul 

elvégezni, és ezek időtartamára vállalkozói díjat nem jogosult felszámítani. A 

meghibásodás időtartamára Vállalkozó köteles hasonló típusú és kapacitású tartalék 

járművet biztosítani. Amennyiben Vállalkozó 24 órán belül az üzemképes eszközt nem 

biztosítja, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére (a díjkülönbözet erejéig) más 

vállalkozót igénybe venni. 

 

8. Vállalkozó köteles a Munkát az általa végzett tevékenységekre irányadó munkavédelmi 

szabályok betartásával megszervezni és elvégezni. 
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9. Vállalkozó a Munka elvégzéséhez az alábbi munkagépeket használja: 

 

Típus Fajta Azonosítószám 

   

   

   

   

   

   

   

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a fentebb megjelölt munkagépei GPS alapú nyomkövető, vagy 

működést regisztráló rendszerrel (üzemóra számláló) rendelkeznek, amely rendszer képes 

a regisztrált adatokon alapuló munkaidő-kimutatást készíteni, az alábbi adatokból: 

 

 munkaidő kezdete; 

 munkaidő vége; 

 üzemidő (hasznos munkával töltött idő); 

 rendelkezésre állási idő. 

 

10. A Munka elvégzése során Vállalkozó köteles a fenti 9. pontban meghatározott adatokat 

rögzíteni, továbbá köteles a helyszínen gépüzemnaplót, vagy menetlevelet kiállítani. A 

gépüzemnaplóban, vagy menetlevélen manuálisan rögzíteni kell a 9. pontban 

meghatározott adatokat. Amennyiben a gépüzemnaplóban, vagy menetlevélen szereplő és 

a GPS alapú nyomkövető, vagy a működést regisztráló rendszerrel (üzemóra számláló) 

rögzített adatok eltérnek egymástól, akkor a vállalkozói díj meghatározásánál ez utóbbiak 

adatai az irányadók, kivéve, ha Vállalkozó igazolja, hogy az eltérés a GPS alapú 

nyomkövető, vagy a működést regisztráló rendszernek (üzemóra számláló) a Munka 

megkezdését követő meghibásodására vezethető vissza. Az ilyen meghibásodásra való 

hivatkozáskor Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a rendszer meghibásodása neki nem 

róható fel, azaz a rendszer üzemeltetése és karbantartása során úgy járt el, ahogy az adott 

helyzetben általában elvárható. 

 

11. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa használt GPS alapú nyomkövető, vagy működést 

regisztráló rendszer (üzemóra számláló) biztonságos és megbízható, az a valóságnak 

megfelelő adatokat rögzíti és az adatrögzítés befolyásolásának kizárására a Vállalkozó, 

vagy a rendszer szolgáltatója megfelelő biztonsági rendszerrel, illetve belső ellenérzéssel 

rendelkezik. 

 

12. Vállalkozó a Munka elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a 

munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti 

vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó 

ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Meg-

rendelőnek igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni. 

 

13. Felek megállapodnak, hogy vágányzár keretében folytatott munkák esetén, a Vállalkozó 

érdekkörében felmerült okból bekövetkezett vágányzár-túllépésből eredő és a Megrendelőt 

ért minden igazolt kárt Megrendelő a Vállalkozóra hárít. 

 

14. Amennyiben Megrendelő a munkagépek üzemeltetése, használata, illetve az azokkal való 

munkavégzés szempontjából célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a 
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Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért 

Vállalkozó felelős. 

 

15. A VI. 1. pont szerinti, megalapozott Megrendelői kifogás esetén Vállalkozó köteles a 

kifogás tárgyát képező körülményt megszüntetni, és amennyiben ez a Munka késedelmes 

elvégzését eredményezi, köteles késedelmi kötbért fizetni. 

 

16. A szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a 

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, 

helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Vállalkozó a Biztonsági Igazgatóság ezen jo-

gát a saját közreműködőivel kötött szerződésekben is köteles biztosítani, illetve lehetővé 

kell tennie a Biztonsági Igazgatóság részére a közreműködői szerződésekbe és elszámolá-

sokba való betekintést. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési 

jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül. 

 

VIII. A MUNKAVÉGZÉS HELYE 

 

1. Vállalkozó az eseti megrendelőben meghatározott munkavégzési helyen, a megrendelő 

képviselőjétől kapott utasítások alapján végzi el a Munkát. A napi munkavégzés 

befejezését követően a szerződő felek képviselői leigazolják a gépüzemnaplót, vagy 

menetlevelet. 

 

2. A MÁV Zrt. vasútüzemi területeire csak a társaság képviselője által kiadott belépési 

engedély birtokában lehet belépni. Amennyiben a rendeltetési hely a MÁV Zrt. ilyen 

vasútüzemi területén található, a belépéshez szükséges engedélyt Megrendelő szerzi be a 

Vállalkozó adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás valóságtartalmáért Vállalkozó 

felelős, a valótlan adatszolgáltatásból eredő minden kárért a Vállalkozó felelős. 

 

IX. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

1. Vállalkozó a Munkát a munkagéppel végzett tevékenységre jellemző általános műszaki 

minőségben és a munkagépre jellemző műszaki norma (idő) szerint, az eseti 

megrendelőben rögzített határidőre köteles elvégezni. 

 

2. Az elvégzett Munkát Megrendelő a gépüzemnapló, vagy menetlevél leigazolásával veszi 

át. 

 

X. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

1. A jelen szerződést felek […] forint keretösszegre kötik, amely elérése esetén a szerződés – 

feltéve, hogy a keretösszeget a felek nem módosítják – automatikusan, felmondás, vagy 

egyéb megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. 

 

2. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából az alábbi egységes alapú 

díjtételekben állapodnak meg: 

 

[DÍJ] 

 

3. Az üzemidőre vonatkozóan megjelölt díjat azon időre kell felszámítani, mely idő alatt a 

munkagép ténylegesen munkát végez. A Megrendelőben foglalt időtartamon belül a 

tényleges munkavégzések között eltelt és az 6. pontban leírtaknak nem minősülő időre a 

Vállalkozó rendelkezésre állási díjat jogosult felszámítani. 
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4. Az üzemidőt és a rendelkezésre állási időt a gépüzemnaplóban, vagy a menetlevélen fel 

kell tüntetni. 

 

5. A vállalkozói díj a kezelő személyzettel együtt biztosított munkagéppel végzett munka 

fejében illeti meg a Vállalkozót. 

 

6. Felek rögzítik továbbá, hogy a munkavégzés helyére történő esetleges munkagép-

szállítások, illetve közúti közlekedés, valamint az üzemidőn, rendelkezésre állási időn 

belüli átállások (munkagép-szállítások), közúti közlekedések költsége (az e-útdíjat kivéve) 

a Vállalkozót terheli. 

 

7. A vállalkozói díj összege tartalmazza a munkagépek működtetéséhez szükséges 

üzemanyagok és kenőanyagok ellenértékét is. A vállalkozói díjon felül a Vállalkozó más 

díjra, költségre – a 9. pontban meghatározott útdíjat kivéve – nem tarthat igényt. 

 

8. A díjtételek egységtételének mértékét (üzemidő, rendelkezésre állási idő) a Vállalkozó 

GPS nyomkövető, vagy működést regisztráló rendszere (üzemóra számláló) által, a 

Munkáról rögzített adatok alapján kell meghatározni. Az adatok helyességét Vállalkozó 

köteles alátámasztani és bizonyítani. 

 

9. Megrendelő megtéríti Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítés során felmerült, indokolt 

és igazolt e-útdíj
1
 összegét. Megrendelő nem téríti meg Vállalkozónak azon e-útdíj költsé-

gét, amelyet más szerződéses partnere a Vállalkozó részére megtérít(ett); az e-útdíj ezzel 

ellentétes kétszeri megtéríttetése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

a) Az e-útdíj összege az alábbi esetben tekinthető indokoltnak: 

 

 a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben merült fel; 

 a teljesítés tárgya szempontjából megfelelő és szükséges gépjármű igénybe vétele 

miatt merült fel; 

 az adott gépjárművel járható legrövidebb útvonal után került kiszabásra; 

 Vállalkozó csak abban az esetben használhat a legrövidebb útvonalnál hosszabb út-

vonalat, amennyiben az útdíjjal növelt költség összességében kisebb a legrövidebb 

útvonal használata esetén felmerülő költségnél, vagy rajta kívül álló, ráhatásától 

független és elháríthatatlan okból (pl. útlezárás, árvíz stb.) válik szükségessé, azon-

ban ilyen esetekben is köteles a rendelkezésre álló alternatív útvonalak közül az 

összköltséget tekintve a legkedvezőbbet használni, valamint köteles igazolni az el-

térés okát. 

 

b) Vállalkozó az alábbiak szerint köteles igazolni a felszámított e-útdíj összegét: 

 

 Viszonylati jegy esetén: a viszonylati jegy és az ahhoz tartozó számla másolata; 

 E-útdíj bevallására alkalmas fedélzeti eszköz alkalmazása esetén: az eszköz által 

rögzített GPS adatok, valamint az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által működtetett 

„Hu-Go” (www.hu-go.hu) felületen készített, a megtéríteni kért e-útdíj mértékének 

és felszámításának jogosságát igazoló útvonalterv. 

 

                                                 
1
 Megállapította az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. 

évi LXVII. törvény. 

http://www.hu-go.hu/
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c) Az e-útdíj megtérítési igényéhez Vállalkozó minden esetben köteles mellékelni az e-

útdíj kiszabását megalapozó gépjármű adatait (típus és forgalmi rendszám), valamint a 

gépjárműnek az e-útdíj mértékét meghatározó paramétereit (gépjármű kategória; kör-

nyezetvédelmi besorolás). A gépjármű adatait és paramétereit az azokat tartalmazó hi-

vatalos irat (forgalmi engedély; zöldkártya) másolatával kell igazolni. A Vállalkozó 

ezen kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a szerződés teljesítéséhez általa 

(valamint az esetleges közreműködője által) használt összes gépjármű adatait egyszer 

megadja és az e-útdíj elszámolásakor pedig a forgalmi rendszámra hivatkozással jelöli 

meg az igénybe vett gépjárművet. A gépjármű állomány változását Vállalkozó köteles 

bejelenteni. 

 

d) Az e-útdíj összegét Vállalkozó a szerződéses ellenértékről kiállított számlán külön té-

telként köteles feltüntetni. Amennyiben a számla több teljesítésről (eseti megrendelés-

ről) lett kiállítva, akkor az e-útdíj összegét teljesítésenként az azokhoz tartozó teljesíté-

sek megjelölésével (megrendelésszám) kell feltüntetni. Az e-útdíjat tartalmazó szám-

lához mellékelni kell a jelen pontban meghatározott kötelező igazolásokat. 

 

XI. AZ KÖZREMŰKÖDŐ 

 

1. A Munkát Vállalkozó saját erőforrásból köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha a 

Vállalkozó valamelyik eseti megrendelést saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor a 

Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyásával közreműködőt vehet igénybe. A 

közreműködő igénybevételének jóváhagyására a XVI. 4. pontban meghatározott 

személyek jogosultak. 

 

2. Vállalkozó csak olyan közreműködőt vehet igénybe, aki a jelen keretszerződésben foglalt 

kötelezettségeknek eleget tud tenni, ennek érdekében a Vállalkozó köteles olyan 

közreműködői szerződést kötni, amelyben a közreműködőt ugyanazon kötelezettségek 

terhelik, mint a Vállalkozót a jelen szerződés szerint. 

 

3. Az igénybe vett közreműködőnek meg kell felelnie a Vállalkozó által tett 

Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, 

ennek biztosításáért Vállalkozó felel. Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem 

foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok 

munkavállalóját. Megrendelő kifejezetten megtiltja, hogy Vállalkozó a következő 

személyeket közreműködőként igénybe vegye: 

 

[SZEMÉLYEK MEGNEVEZÉSE] 

 

4. Megrendelő jogosult a közreműködő tevékenységét a Vállalkozóra vonatkozó 

rendelkezések szerint ellenőrizni, Vállalkozó pedig köteles biztosítani Megrendelő 

ellenőrzési jogának érvényesülését. 

 

5. Közreműködő igénybe vétele esetén a közreműködőért Vállalkozó úgy felel, mintha a 

Munkát maga végezte volna el. Közreműködő Megrendelő engedélye nélküli igénybe 

vétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely a közreműködő igénybe 

vétele nélkül nem következett volna be. 

 

6. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak közreműködők 

felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és a közreműködők nem jo-

gosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni. E 

körülményt Vállalkozó köteles a közreműködői szerződésben rögzíteni. A Megrendelő a 
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közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban. A Vállalkozó közreműködője továb-

bi közreműködőt nem vehet igénybe. 

 

XII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Szerződő felek eseti megrendelésenkénti, tételes elszámolásban állapodnak meg. 

 

2. Vállalkozó a megrendelt és a X. 8. pont szerint alátámasztott teljesítések díjait jogosult 

kiszámlázni. Számlája kiállítását megelőzően Vállalkozó köteles a számlázott összeg alá-

támasztását szolgáló minden olyan dokumentumot a Megrendelő részére átadni, amely a 

számla kiállítását lehetővé tevő BAWARE teljesítés igazolás kiállításához szükséges. 

 

3. A számla ellenértékét Megrendelő a Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Munka 

elvégzését követően és a jelen keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított 

számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. 

 

Számlavezető pénzintézet:  [ADAT] 

Bankszámla száma:   [ADAT] 

 

4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni a Megrendelő 

BASWARE teljesítésigazolását, amelyet Megrendelő elektronikusan állít ki és küld meg a 

Fuvarozó e-mail címére. A szerződő felek közötti elszámolás a BASWARE 

teljesítésigazolás alapján történik. 

 

5. A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint az eseti megrendelő 

iktatószámát, a BASWARE számot, valamint a X. 1. pontban meghatározott díjtételek 

egységtételeinek mennyiségét. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti melléklet hiányában 

Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését 

megtagadni. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag szerződés szerinti számlával 

szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerinti számla 

kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott melléklet Megrendelőhöz történő 

beérkezésének napját követő napon kezdődik. 

 

Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Adószám: 11267425-2-16 

 

A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,  

 1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

6. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Vállalkozó számlája azon a napon számít 

pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vállalkozó bankszámláján a számla összegét a 

számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 

 

7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű 

késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. 

§ (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az 

általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó 

késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját 

követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a 

Vállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 
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8. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés 

engedményezésére (beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel 

szembeni követelésén zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos 

engedélyével kerít sort. 

 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, 

fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem 

terhelik. 

 

XIII. MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkagépeket érvényes jogosítvánnyal /gépkezelői 

igazolvánnyal/ rendelkező és rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülő gépkezelők 

kezelik. A munkagépeket csak a Vállalkozó gépkezelői kezelhetik.  

 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli. 

Gondoskodik a munkagépek üzemeltetése során keletkezett hulladékok gyűjtéséről, 

tárolásáról, köteles megtenni az összes ésszerű lépést a környezetvédelem érdekében a 

munkaterületen és azon kívül is, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások 

kárát és sérülését, amely lég-, víz-, és más szennyezés, zaj vagy egyéb okból keletkezik 

vállalkozói tevékenysége eredményeképpen. 

 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy vasútüzemi területen végzett munkavégzés esetén 

különleges szabályok betartására kötelezett. A szabályokra vonatkozóan a szerződés 

mellékletét képező Munkavédelmi és Környezetvédelmi Melléklet tartalmazza. 

 

XIV. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

1. Szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás 

teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel 

érintett nettó szerződési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a 

terhelőlevél. 

 

2. A kötbér mértéke: 

 késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%; 

 nem teljesítés esetén 20%; 

 hibás teljesítés esetén 15%. 

 

3. Késedelemnek minősül különösen, ha a Vállalkozó az előírt időpontban a munkagépet 

nem állítja ki. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó nem az eseti megrendelőben, 

vagy a helyszíni utasításoknak megfelelően végzi el a munkát, különösen, ha a 

munkagéppel végzendő tevékenységet nem az arra jellemző általános műszaki 

minőségben (pl. rakodás közben a rakomány indokolatlan szétszórása), vagy az eszközre 

jellemző műszaki norma szerint végzi el (pl. lassabban végzi a rakodást, mint az az 

általános műszaki norma alapján indokolt). Amennyiben Vállalkozó a munkagépet 

határidőre nem állítja ki, Megrendelő választhat, hogy a megrendeléstől eláll és 

meghiúsulási kötbért számít fel, vagy póthatáridőt tűz, és arra késedelmi kötbért számít 

fel. Vállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi 

kötbért fizetni, kivéve, ha Megrendelő kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt 

tűzött ki. Amennyiben Megrendelő a hibásteljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt 

és a Vállalkozó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Megrendelő csak hibásteljesítési 

kötbérre tarthat igényt. Amennyiben a Vállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a 
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hibát, Megrendelő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után 

késedelemi kötbért egyaránt követelhet. 

 

4. Amennyiben a Vállalkozó a várható szerződésszegésről haladéktalanul nem tájékoztatja a 

Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a szerződésszegésért való 

felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette. 

 

5. A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt; 

 hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

igényét a Vállalkozónak bejelentette; 

 nemteljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő az elállási, vagy felmondási szándé-

kát a Vállalkozónak bejelentette. 

 

6. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Vállalkozó által kiállított számlák bármelyikével 

szemben beszámítani. 

 

7. Az VII. 2. pontban foglalt követelményeknek (műszaki paraméter, minőség, norma) nem 

megfelelő munkavégzés esetén Megrendelő megtagadhatja a gépüzemnapló, vagy menet-

levél leigazolását és az abban foglaltakra felszámított vállalkozói díj kifizetését. 

 

8. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem 

érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény 

érvényesítésének lehetőségét. 

 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a kárát, 

amely abból származott, hogy a Vállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás 

miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Megrendelővel szemben 

érvényesítette. 

 

10. Amennyiben Vállalkozó a XI. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás 

nélkül vesz igénybe közreműködőt, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 100.000,- 

forint kötbért fizetni. 

 

11. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Munka elvégzése annak megkezdését követően 

meghiúsul, vagy az elfogadott eseti megrendelővel vállalt Munkát a Vállalkozó saját 

hibájából az előírt időpontban meg sem tudja kezdeni és Megrendelő csak más vállalkozó 

igénybe vételével tudja a Munkát lebonyolítani, akkor Vállalkozó köteles Megrendelő 

igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség, vágányzár 

túllépése). 

 

12. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő 

egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint a Vállalkozó 

által Megrendelőnek okozott igazolt károk összegét levonhatja a Vállalkozónak fizetendő 

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

6:52.§. szerinti beszámítás). 

 

13. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó 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 a Vállalkozó számláját 

kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 
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XV. VIS MAIOR 

 

1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis 

maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 

maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 

elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 

terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül 

akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik 

szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország 

hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. 

 

2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis 

maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem 

áthárítható kárukat a szerződő felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt 

a már megkezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei 

fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény az 

eseti megrendelő visszaigazolása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a 

Vállalkozó addig felmerült költségeit a szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a 

szerződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos 

jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján 

nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni 

a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet 

eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége. 

 

4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a 

szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy 

bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a 

késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 

 

XVI. KAPCSOLATTARTÁS 

 

1. Jelen keretszerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek: 

 

Megrendelő részéről: 

 

[DIVÍZIÓVEZETŐ NEVE], divízióvezető 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

Borbély Tamás, divízióvezető 

Telefonszám: +36/30 8488545 

E-mail: borbely.tamas@fkg.hu 

Telefax: [ADAT] 
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Vállalkozó részéről: 

 

[NÉV], [TISZTSÉG] 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

2. A Megrendelő 1. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult a Vállalkozó részére 

kiállítani az eseti megrendelőket és a BASWARE teljesítésigazolást. A kapcsolattartók 

képviseleti jogosultsága nem terjed ki a keretszerződés módosítására. 

 

3. A gépüzemnapló, vagy menetlevél leigazolására, illetve a helyszíni utasítások megadására 

a szerződő felek erre szervezetileg felhatalmazott megbízottja (pl. kezelőszemélyzet) is 

jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát. 

 

4. A IV. 2. pont szerinti eseti megrendelő aláírására, valamint a közreműködő 

engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője jogosult: 

 

Együttesen: 

 

Dobos Attila  műszaki igazgató 

Telefonszám: +36 57 450 941 

E-mail: dobos.attila@fkg.hu 

 

Berényi Györgyi  gazdasági igazgató 

Telefonszám: + 36 57 450 941 

E-mail: berenyi.gyorgyi@fkg.hu 

 

Önállóan: 

 

Filó Gábor ügyvezető 

Telefonszám: + 36 57 450 941 

E-mail: filo.gabor@fkg.hu 

 

5. Szerződő felek a jelen keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más 

közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő 

kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott 

küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem 

kereste, elköltözött jelzéssel érkezik vissza. A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy 

más közlések telefaxon, illetve elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is 

elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti 

példányt a küldő fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán 

is megküldi. 

 

6. A szerződő felek kötelesek minden, a jelen keretszerződés teljesítésével kapcsolatos iratot 

(pl. gépüzemnapló, menetlevél, eseti megrendelő stb.) olvashatóan kiállítani, illetve 

kitölteni; azon az aláíró személyek nevét és tisztségét olvashatóan feltüntetni. A szerződő 

felek visszautasíthatják a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, 

amely ennek a szabálynak nem felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó 

kötelezettségük teljesítését az olvasható példány kiállításáig és kézhezvételéig 

megtagadhatják. 

 

Megváltozott a mezőkód

mailto:dobos.attila@fkg.hu
mailto:berenyi.gyorgyi@fkg.hu
mailto:filo.gabor@fkg.hu
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7. Amennyiben a szerződő felek valamely eredeti iratnak a másolatát küldik meg a másik fél 

részére, azt a küldő fél képviselője köteles a következő szöveg feltüntetésével aláírni. 

 

„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.” 

 

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó az eseti megrendelő és a gépüzemnapló, vagy menet-

levél esetében. 

 

8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) 

bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a szerződő felek 

kötelesek a másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési 

kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható 

kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

 

XVII. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 

 

1. Jelen keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös 

megegyezésével szüntethető meg. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a 

szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

 

3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi 

rendelkezésekben foglaltakat megsérti: 

 

V. 3. és 5– 6. pontok; 

VII. 2. pont; 

VII. 9. – 12. és 16. pontok; 

VIII. 2. pont; 

IX. 1. pont; 

XI 2. – 4. pontok és 6. pont; 

XII. 8. pont; 

XV. 4. pont; 

XVI. 3. pont; 

XVI. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén). 

 

4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás 

teljesítés, vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező 

ellehetetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.  

 

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 

banki napot meghaladóan, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, 

kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen keretszerződés alapján jogosult volt. 

 

6. A jelen keretszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben 

indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy 

Vállalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is 

folyamatban volt ilyen eljárás. 

  

7. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 

elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. 
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8. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos ré-

szét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 

kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

 

XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. 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. 

 

2. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához 

a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Jelen keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. 

Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező bíróság eljárási jogosultságát kötik ki. 

 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét 

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

értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy 

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

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁVFKG Kft. ügyvezetőjének. 

 

7. Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő 

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

úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó 

írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és 

annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses 

jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi 

terhesebbé. 

 

8. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf
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9. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

 1. sz. melléklet: eseti megrendelő mintája 

 

[MELLÉKLETEK] 

 

A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti aka-

ratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen 

írták alá. 

 

[HELY], 2015. [DÁTUM] 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 

Képviselője: 

…. 

ügyvezető 

 Vállalkozó 

[CÉGNÉV] 

Képviselője: 

[NÉV] 

[TISZTSÉG] 
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1. sz. melléklet 
[CÍMZETT] 
részére 

Iktatószám:  [ADAT] 
Munkaszám:  [ADAT] 

 
[CÉGNÉV] 
[CÍM] 

Basware szám:   [ADAT] 
Ügyintéző:  [ADAT] 
Telefon:  [ADAT] 
Dátum:  [ADAT] 

 

ESETI MEGRENDELŐ 
[#]. sz. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN 

 

Tisztelt Cím! 

 

A felek között létrejött [#]. sz. Vállalkozási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) V. pontjában 

foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük 

az alábbi munkagépeket és tevékenységeket. 

 

(Törlendő, ha nem irányadó) Jelen eseti megrendelő egy korábbi megrendelés módosítása! 

Módosítandó eseti megrendelő iktatószáma: 

[#] 

Kérjük a megjelölt iktatószámú eseti megrendelő törlését! 

 

Munkagép és tevékenység meghatározása: 

Fajta: Szöveg beírásához kattintson ide. 

Tevékenység: Szöveg beírásához kattintson ide. 

Munkavégzés 
helye: 

Szöveg beírásához kattintson ide. 

Időtartam: Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

Díjtétel: 

Munkavégzés esetén Rendelkezésre állás esetén 

Szöveg beírásához kattintson ide. Szöveg beírásához kattintson ide. 

 

 

 

Megrendelő kapcsolattartója:  A teljesítési igazolás kiállítására jogosult: 

[NÉV] 

E-mail: Szöveg beírásához kattintson ide. 

Telefon: [#] 

[NÉV], divízióvezető 

E-mail: Szöveg beírásához kattintson ide. 

Telefon: [#] 
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Különös rendelkezés / utasítás: 

Nincs 

 

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

 

[HELY], [DÁTUM] 

 

 

 

_____________________________ 

MÁV FKG Kft. 

[NÉV] 

ügyvezető 

 

 

 

 


