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Vállalkozási Keretszerződés  

(Tervezet) 

 

(a továbbiakban: Keretszerződés), mely létrejött egyrészről a 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

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

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

Számlavezető pénzintézete:                            Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma:                                                     10201006-50080430-00000000  

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

Számla megküldésének címe:                MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.24.  

Adószáma:      10856417-2-44 

Statisztikai számjele:               10856417-5221-114-01 

Cégjegyzékszám:     Cg. 01-10-042272 

Szerződéskötés során eljár: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 

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

Képviseletében eljár:   Bihari Lajos beszerzés és logisztika üzletág vezető és 

dr. Somlói József beszerzés vezető 

 

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő),  

másrészről 

Név:  

Cím:  

Levelezési cím: 

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Számlázási cím:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégbíróság:  

Cégjegyzék száma:  

Képviseletében eljár:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  

 

Preambulum 

Megrendelő „MÁV Csoport tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladék Megrendelő 

gyűjtőhelyein történő átvétele, elszállítása, kezelése” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, mely 

eljárás 1./2./3. részének nyertese Vállalkozó lett. Felek erre tekintettel az alábbi Keretszerződést kötik. 

1. Szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő tevékenysége során keletkező 2. 

számú melléklet szerinti hulladékok 1. számú melléklet szerinti gyűjtőhelyekről, eseti 

megrendelések alapján történő átvételét és elszállítását, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény szerinti kezelését. A jelen Keretszerződés 2. számú mellékletében megadott 

mennyiségek tervezett mennyiségek a ténylegesen megrendelt mennyiség ettől eltérhet. Felek 

rögzítik, hogy a 2. sz. mellékletben megadott mennyiségek megrendelési kötelezettséget nem 

keletkeztetnek Megrendelő esetében Vállalkozó felé. 
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1.2. Megrendelő a jelen Keretszerződés hatálya alatt eseti megrendelések leadásával jogosult 

Vállalkozótól az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatást megrendelni. Az eseti 

megrendelésekben Megrendelő köteles megjelölni a teljesítés határidejét, a teljesítési helyet, 

valamint az egyéb, az adott esett megrendelésre vonatkozó releváns információkat. Az egyes 

megrendeléseket (továbbiakban Megrendelés), azok módosítását, törlését a Vállalkozó minden 

esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül, valamint köteles a 

jelen Keretszerződésben, valamint az adott Megrendelésben foglaltak alapján a feladatot 

elvégezni. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a 

Megrendelésben foglalt valamely feltételtől eltérni. Felek a Megrendelések és a kapcsolódó 

visszaigazolások megküldési módjára a jelen Keretszerződés 3. pontjában foglaltakat kötelesek 

alkalmazni. 

1.3. Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót arról, hogy a Szerződés hatálya során előfordulhat, hogy 

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezetek (továbbiakban MÁV Csoport tagjai) 

a jelen Keretszerződés hatálya alatt hulladékszállítási szolgáltatást kívánnak megrendelni. 

Vállalkozó jelen Keretszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2. 

sz. mellékletében rögzített egységárakon megrendelés alapján hulladékszállítási szolgáltatást fog 

teljesíteni azon MÁV Csoport tagok részére, melyek esetében Megrendelő a jelen 

Keretszerződésre hivatkozással megrendelést küld Vállalkozó felé. A fentiek szerinti gazdálkodó 

szervezetek által ily módon megrendelhető hulladékszállítással érintett összesített mennyiség 

nem haladhatja meg a 1./2./3. rész vonatkozásában tájékoztatásul megadott mennyiség 10 %-át. 

2. A szerződés időtartama 

2.1. Jelen Keretszerződés a mindkét fél általi aláírásának napjától - a rendelkezésre álló - 4.2. pontban 

meghatározott keretösszeg teljes lehívásáig, de legkésőbb a Keretszerződés mindkét fél általi 

aláírásától számított 12 hónapig hatályos. 

2.2. Jelen Keretszerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával, vagy azt megelőzően is, ha a 

keretösszeg teljesen felhasználásra kerül. 

3. Megrendelés és a teljesítés helye: 

3.1. A teljesítés helyei: Megrendelő üzemi hulladékgyűjtő telephelyei, melyeket részletesen a 

szerződés 1. számú melléklete tartalmaz. 

3.2. Vállalkozó az adott szállításra vonatkozó eseti megrendelést Megrendelő jelen szerződés 1. 

számú mellékletében megjelölt regionális kapcsolattartójának írásos megrendelése alapján, a 

megrendelés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles teljesíteni. Vállalkozó a 

szállítás pontos időpontjáról köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt, legkésőbb 2 munkanappal 

a szállítás időpontja előtt. A szállítási időpont meghatározásánál alkalmazkodni kell a telephely 

munkarendjéhez. Felek rögzítik, hogy a Megrendelés kézhezvételének azt a napot tekintik, 

amelyen az igazoltan megérkezett a Vállalkozóhoz. 

3.3. Megrendelő részéről minimálisan átadandó (elszállítandó) mennyiség rendelésenként 500 kg 

(mely mennyiség több telephelyet is magában foglalhat).  

3.4. Akadályoztatás esetén Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül 

Megrendelőt telefaxon, vagy elektronikus úton köteles értesíteni, az új egyeztetett átadási időpont 

megjelölésével. 

4. Vállalkozói díj: 

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen Keretszerződés 1. pontja szerinti 

feladatok ellátásáért a 2. számú mellékletben szereplő nettó egységárak alapján kalkulált 

vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) általános forgalmi adóval növelt összegét fizeti 

meg a Vállalkozó bankszámlájára. 

A Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak és az azok alapján kalkulált Vállalkozói díj 

magában foglalja a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozónak a jelen Keretszerződés 
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teljesítésével kapcsolatban felmerült mindennemű költségét és kiadását, melyen felül egyéb díjat 

vagy költséget nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

4.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a jelen Keretszerződés alapján a Vállalkozó részére az 

egyedi megrendelések ellenértékeként kifizetett teljes összeg nem haladhatja meg a …………….. 

,-Ft+ÁFA, azaz …………. forint+ÁFA keretösszeget. 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és közreműködői árkalkulációjából származik, és 

semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. 

4.4. A vállalkozói egységár tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan: 

- az egységnyi hulladék elszállításához szükséges, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

tehergépjármű, szállító edényzet biztosítását, 

- a hulladék szállítójárműre történő fel- és lerakodási, mérlegelési, szállítási költségét, 

- a hulladék átvételét követő, további kezelés költségét, 

- a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget. 

4.5. Jelen Keretszerződés 2. sz. mellékletében rögzített Azonosítók szerint meghatározott átvételi 

egységárak a szerződés időtartama alatt rögzítettek.  

5. Fizetési feltétel: 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó eseti megrendelésenként, az adott eseti megrendelés 

Megrendelő által igazolt maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult számla 

benyújtására. A számla benyújtásának alapja a szállítást kísérő Szállítólevél kiállítása, melynek 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

5.2. A számlázás alapja az adott eseti megrendelés alapján elszállított, - szállítólevélen mérlegeléssel 

átvett, megállapított mennyiség. Megrendelő az így kiállított és Megrendelő teljesítés igazolásra 

jogosult képviselője által igazolt teljesítés összegét a helyesen kiállított és hiánytalanul 

megküldött számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül 

Vállalkozó számlájára átutalással egyenlíti ki. Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított 

számla miatti késedelemért nem felelős. 

5.3. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpontnak meg kell egyeznie a teljesítésigazolásban 

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

A fizetési határidő a számla kézhezvételét követő munkanapon kezdődik. Vállalkozó számlája 

azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját 

számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 

5.4. A számlán az ÁFA törvényben előírtakon túl Vállalkozó köteles feltüntetni:  

- az átvett hulladék mennyiségét Azonosító kódok szerinti bontásban,  

- az Azonosító kódhoz tartozó nettó átvételi egységárat (Ft/kg),  

- a kísérő szállítólevél számát (…../év) 

- a teljesítés telephelyét, 

- a szerződés számát (………), és  

- az elektronikus megrendelés Basware számát. 

Amennyiben Vállalkozó ezen adatok számlán történő feltüntetését elmulasztja, azok alapján 

kifizetés nem teljesíthető. 

A számla benyújtásának alapja és kötelező melléklete a Megrendelő által aláírással, bélyegző 

lenyomattal ellátott Szállítólevél másolata, és a Vállalkozó részére elektronikus úton megküldött 

Basware Teljesítésigazolás (3. sz. melléklet). A számla Megrendelő általi befogadásának 

feltétele, hogy a számlán, illetve az ahhoz mellékelt teljesítésigazoláson szerepeljen a 

Megrendelő Basware rendelésszáma. A rendelésszám és jelen pontban meghatározott feltételek, 

azonosítók, illetve mellékletek nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra 

visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított, a 

Megrendelő által előírt valamennyi adatot tartalmazó számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
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számítandó. A nem megfelelően benyújtott számla, illetve az előírt mellékletek csatolásának 

hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem 

jogosult. A Basware teljesítésigazolás csak az aláírt teljesítésigazolás megfelelőségét követően 

adható ki. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, s 

egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 

5.6. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Megbízott a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján 

irányadó jegybanki alapkamat 8 %-ponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi 

kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.  

5.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés 

engedményezése (ideértve annak faktorállását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen 

követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A 

Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési 

felelősség terheli. 

5.8. Számlázási adatok: 

Vevő neve, címe:  MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számla benyújtási címe: MÁV Zrt. 1426. Budapest, Pf.24. 

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 2. számú melléklet szerinti hulladékok - 

Megrendelő telephelyéről történő – átvételét, elszállítását, kezelését, saját vagy közreműködői 

munkaerejével, gépeivel és eszközeivel, Megrendelő írásos Megrendelése alapján végezni. 

6.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőtől átvett hulladéknak - érvényes engedélye alapján 

- saját telephelyére, illetve a 2. sz. melléklet szerinti hulladék típusok befogadására érvényes 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő szállításáról a vonatkozó jogszabályoknak és 

engedélyeknek megfelelően.  

6.3. Vállalkozó köteles a Szállítólevélen feltüntetett adatoknak megfelelő hulladékot a telephelyén 

fogadni vagy fogadásra alkalmas telephelyre szállítani, és átadni az erre engedéllyel rendelkező 

átvevőnek. 

6.4. Vállalkozó az elszállításra kerülő hulladékokról szállítólevelet köteles kiállítani. 

A Szállítólevélre köteles felvezetni a hulladék: 

- az Átvevő és Megrendelő adatait 

- a hulladék azonosító számát 

- a hulladék mennyiségét. 

6.5. Vállalkozó az átvett hulladék mennyiségét amennyiben erre lehetőség van, a Megrendelő 

telephelyén lévő mérlegen mérlegeléssel állapítja meg a Megrendelő jelenlétében. Ahol erre 

nincs lehetőség, ott Megrendelő a Vállalkozóval közösen egy mindkét fél által elfogadott 

telephelyen mérlegeli a hulladékokat.  

6.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyát képező hulladékok elszállítására és 

kezelésére, és/ vagy kereskedelmére, közvetítésére vonatkozó érvényes környezetvédelmi, 

szakhatósági engedéllyel rendelkezik, illetve a szerződés teljesítéséhez csak a szükséges érvényes 

engedélyekkel rendelkező közreműködő(ke)t vesz igénybe. 

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező hulladékok környezetvédelmi előírások szerinti szállítását, 

kereskedelmét, közvetítését, kezelését az alábbi engedélyek alapján végzi: 

- hulladékok (be)gyűjtésére vonatkozó engedély száma: 

- hulladékok szállítására vonatkozó engedély száma: 

- közvetítői és kereskedelmi nyilvántartásba-vétel száma: 
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- közvetítői és kereskedelmi hulladékgazdálkodási engedély száma: 

- Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 

- Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ):  

Hulladék kezelő adatai: 

- Neve: 

- Engedélyének száma: 

- KÜJ száma: 

- KTJ száma: 

6.7. A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzésére jogosító engedélyei, igazolványai szerződés 

hatálya alatti érvényességét biztosítani. Amennyiben valamely 5. sz. melléklet szerinti engedély 

érvényességi ideje a Keretszerződés időtartama alatt lejár, Vállalkozó köteles legkésőbb az 

engedély lejártát követő 5 napon belül az érvényes engedély másolatát Megrendelő részére 

átadni, illetőleg eredetiben bemutatni. Jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén 

Vállalkozónak késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik.  

E rendelkezés megfelelően irányadó Vállalkozó engedélyköteles tevékenységet végző 

közreműködőire is. 

6.8. Vállalkozó az átvett hulladék elszállítását követően a leigazolt Szállítólevél másolatát 5 

munkanapon belül elektronikusan szabo.judit2@mav-szk.hu e-mail címre köteles megküldeni. 

6.9. Vállalkozó köteles a teljesítés során minden ésszerű és törvényes – előírásokban megkövetelt – 

intézkedést megtenni a hulladékok átvétele, elszállítása, kezelése érdekében, hogy 

környezetszennyezés ne fordulhasson elő.  

6.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka, - vagyon-, tűz és - környezetvédelmi előírások és 

más vonatkozó jogszabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi 

felelősséggel tartozik.  

6.11. A szerződés tárgyát képező hulladékok átvétele után a Megrendelő hulladékok feletti 

tulajdonjoga megszűnik, és Vállalkozó felelős a hulladék szállításával, kezelésével 

összefüggésben bekövetkezett,- különösen az esetleges környezetszennyezéssel járó- minden 

kárért. 

6.12. Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint, megfelelő végzettségű és felkészültségű 

szakemberek közreműködésével köteles végezni a feladatát. 

6.13. Vállalkozó felelős a fuvarozás során bekövetkezett eseményekért (pl. közúti baleset 

következménye), illetve köteles a leghatékonyabb intézkedéseket megtenni a következmények 

elhárításáért. 

6.14. A Vállalkozó a hulladék környezetvédelmi előírások szerinti átvételéhez és elszállításához, 

kezeléséhez közreműködőt a 6.16-20 pontokban foglaltak figyelembe vételével vehet igénybe. 

6.15. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi 

felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért is, amelyet harmadik személy a 

Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó 

köteles azonnal írásban felhívni Megrendelő figyelmét minden olyan problémára, amely nincs 

összhangban a hatályos jogszabályokkal. 

6.16. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult közreműködő 

alkalmazására.  

Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy közreműködője a Megrendelő munkaterületein 

további közreműködőt ne foglalkoztasson. Megrendelő, amennyiben Vállalkozó megsérti ezen 

kötelezettségét, jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

6.17. Vállalkozó vállalja, hogy a Keretszerződés teljesítése során csak olyan személyeket alkalmaz, 

akik rendelkeznek a munkavégzéshez előírt illetve szükséges végzettséggel, képesítéssel. 

Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges személyi feltételeket a Megrendelő által közölt 

elvárásoknak megfelelően köteles kialakítani. 
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6.18. A munkavégzés személyi feltételeit Vállalkozó a teljesítéshez igénybevett közreműködőitől is 

köteles megkövetelni. A jelen pontban rögzített feltételeket megsértő események miatti 

munkahelyi károkozásokért a Vállalkozó teljes kárfelelősséggel tartozik. 

6.19. Vállalkozó az általa a Keretszerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködő tevékenységéért 

úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

6.20. A fent rögzített valamely kötelezettség Vállalkozó (vagy közreműködője) általi megsértése 

súlyos szerződésszegésnek minősül 

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt eseti megrendeléssel rendelheti meg a jelen 

Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározott hulladékok átvételét, elszállítását és 

kezelését. 

7.2. Megrendelő köteles az átadásra kerülő hulladékokat megnevezni, továbbá gondoskodni azok 

előírásszerű tárolásáról, a gyűjtőedényzetek jogszabályban előírt címkézéséről, megfelelő 

állapotáról. Köteles továbbá a szállítást kísérő okmány (Szállítólevél) kitöltéséhez szükséges 

információkat biztosítani.  Ezen adatokat a szerződéshez kapcsolódó Környezetvédelmi melléklet 

tartalmazza. 

7.3. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetve megnevezett közreműködői bejutását a 

munkaterületre és a munkaterületen belüli közlekedését a munka megfelelő elvégzése érdekében. 

Ennek során a Vállalkozónak a Megrendelő szabályzatait és utasításait fokozott gondossággal be 

kell tartania. 

7.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a 

Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, 

szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és 

iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó 

köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a 

Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt 

hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek 

minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni. 

8. Együttműködés és kapcsolattartás 

8.1. Szerződő felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek 

minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából 

lényeges, kötelesek egymást írásban (levél, fax vagy e-mail útján) haladéktalanul értesíteni. 

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

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül 

írásban kötelesek közölni. Felek megállapodnak, hogy ezen adatok változása nem minősül 

szerződésmódosításnak. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.  

8.3. 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 a 

címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon vagy e-mailen került elküldésre 

és az átvétel megtörténtét visszaigazolták. 
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8.4. Kapcsolattartók: 

Megrendelő központi kapcsolattartója:  

Név:  Szabó Judit 

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

Telefon: 06/1/511-4834, 06 30/953-6183 

Telefax: 06/1/511-8659 

E-mail: szabo.judit2@mav-szk.hu 

Megrendelő regionális(területi) kapcsolattartóinak elérhetőségeit a Keretszerződés 1.sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név: ……………………………… 

Cím: ………………………………. 

Telefon: ………………………………. 

Telefax: ………………………………. 

E-mail: ………………………………. 

9. Szerződésmódosítás 

9.1. Jelen Keretszerződés módosítása csak a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. 

9.2. A Keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek nem jogosultak a szerződés 

módosítására, illetve a szerződés módosításának minősülő nyilatkozatok tételére.  

9.3. Jelen Keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházásához a másik 

fél írásbeli hozzájárulása szükséges, kivételt képez a 9.4. pontban foglalt eset.  

9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. "szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás" megnevezésű fő tevékenységét, vagy a szerződés szempontjából egyéb 

releváns tevékenységét a Keretszerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen 

gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a jelen szerződéses 

jogviszonyban a Megrendelő helyébe lépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait 

gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, 

kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé. 

10. Szerződésszegés 

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármely Fél jelen szerződéses kötelezettségét megsérti.  

10.2. Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére 

kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér számviteli elszámolási bizonylata a terhelő levél. 

A kötbér összegét Megrendelő jogosult az esedékes számla ellenértékének kifizetésekor 

pénzügyileg beszámítani. 

10.3. A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból nem a meghatározott 

teljesítési határidőre történő teljesítése (továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén 

késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: 

 A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a kötbéralap 0,5 %-a, 

de legfeljebb annak 20 %-a A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó 

Vállalkozási díj. 

 Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű, 

Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 15 %-

a. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díj. 

 A nemteljesítési kötbér mértéke adott teljesítésre a kötbéralap 20 %-a. A kötbér alapja a 

szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díj. 

10.4. . Szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187.§ (2) 

bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a 
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hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a 

vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, a peres eljárások során 

kikényszeríthető, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi 

lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek 

megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés 

esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. 

10.5. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyetértésben köteles 

póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Keretszerződés nem teljesítését 

(meghiúsulását) eredményezi, de ez nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér 

megfizetésének kötelezettsége alól. 

10.6. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja és 

Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő kitűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 

póthatáridő eredménytelenül telik el, a Keretszerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) 

kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Vállalkozó díjra nem jogosult.  

10.7. Amennyiben póthatáridő tűzése esetén Vállalkozó ismételten késedelembe esik, abban az 

esetben a Megrendelő jogosult más vállalkozótól megrendelni a szolgáltatást, melynek díját a 

Vállalkozó viseli. 

10.8. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegésről 3 napon belül nem tájékoztatja a Megrendelőt, 

úgy a kötbér alap 10 %-a akkor is jár, ha a Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként 

kimenti. 

10.9. Megrendelő jogosult a fenti kötbéreket meghaladó kárának megtérítésére is. 

10.10. A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, mértéke a 

maximumot eléri 

 hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette, 

 nemteljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását, vagy elállását a 

Vállalkozónak bejelentette 

 egyéb esetben, amikor a Megrendelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó 

teljesítése nem szerződésszerű. 

10.11. Felek rögzítik, hogy a kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más 

jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása 

szerint. 

 

11. Szerződés felmondása, a szerződés megszűnése 

 

11.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés a 2. pontban foglalt bármely eset 

bekövetkeztével megszűnik.  

11.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés az alábbiakban 

meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – 

azonnali hatályú rendkívüli felmondás útján szüntethető meg.  

11.3. Rendkívüli felmondási ok a Megrendelő részéről különösen:  

 Ha Vállalkozó a Megrendelés teljesítését a Felek által egyeztetett kezdési időpontot 

követő 10 munkanapon belül nem kezdi meg - amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-

ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát,  

 Megrendelő jogosult jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani abban az 

esetben, ha Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a 

szerződésszerű teljesítésre a Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legfeljebb 8 

munkanapos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Keretszerződés alapján fennálló 

kötelezettségeit.  
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 Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést abban az 

esetben, ha a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás 

lefolytatását rendeli el.   

 Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést, ha 

Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Keretszerződés fenntartását 

lehetetlenné teszi. 

 Megrendelő jogosult a jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozó 

által a Megrendelő vagy a MÁV Csoport jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló 

üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.  

 Megrendelő Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó 

jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a 

fizetési haladék megszerzésére; 

 Megrendelő tudomására jut, hogy Vállalkozó a Szerződés 6.9 pontjában foglaltakat 

megsérti. 

 A Keretszerződés 16.3 vagy 7.4 pontjában szereplő szabály Vállalkozó általi megsértése 

esetén 

11.4. Rendkívüli felmondási ok a Vállalkozó részéről: 

 Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést abban az 

esetben, ha a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás 

lefolytatását rendeli el, és ennek következtében Vállalkozó megítélése szerint 

bizonytalanná válik Megrendelő további szerződésszerű teljesítése.  

 Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést, ha 

Megrendelő együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Keretszerződés fenntartását 

lehetetlenné teszi. 

 Vállalkozó jogosult a jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani a Megrendelő 

által a Vállalkozó jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát 

veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.  

 Vállalkozó Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó 

jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a 

fizetési haladék megszerzésére; 

11.5. Megrendelő jogosult jelen Keretszerződést felmondani – külön indoklás nélkül 30 napos 

felmondási határidővel.  

11.6. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a 

Keretszerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint 

jogosult a Keretszerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

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

gyakorolhatja az elállás jogát. 

11.8. A Keretszerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Szerződő Felek az addig 

teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.   

11.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Keretszerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt, a Keretszerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

11.10. Jelen Keretszerződés módosítása csak a Szerződő Felek kölcsönös megegyezésével, 

írásban lehetséges. 
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12. Eljárás jogvita esetén 

12.1. Felek törekszenek arra, hogy a jelen Keretszerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük 

felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen 

tárgyalás útján rendezzenek. Amennyiben a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a 

Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános hatásköri és illetékességi 

szabályainak megfelelően járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a 

magyar jog az irányadó. 

13. Vis maior 

13.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis 

maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, 

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

elháríthatatlan. Amennyiben a Felek között a vis maior fennállását illetően véleményeltérés van, 

úgy a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara igazolása dönt a vis maior fennállásáról. 

13.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elektronikus úton és egyúttal 

ajánlott levélben) értesíteni a másik felet, és közölni vele az esemény körülményeit, okát és 

feltehetően várható időtartamát. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre 

kötelezett felel. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior 

időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

14. A teljesítés során betartandó jogszabályok és utasítások (különösen, de nem kizárólagosan): 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,  

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény, 

- a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény, 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet    

- 55/2012. (MÁV Zrt. Ért. 26.) számú Biztonság – elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. 

tűzvédelmi szabályzatáról 

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

személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel 

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

munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről. 

15. Titoktartás 

15.1. Jelen Keretszerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, 

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

ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat Szerződő Felek bizalmasnak 

minősítik. 

15.2. Másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag jelen Keretszerződéssel 

kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik 

Féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. 

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

mint a sajátjukat. Minden, 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: 

Keretszerződés teljesül, Keretszerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja. 
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15.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség Keretszerződés megszűnését követő 3 (három) 

évig fennmarad. 

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

jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, 

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

16. Záradék 

16.1. Megrendelő a Keretszerződésből eredő, Vállalkozóval szembeni követeléseit a MÁV Csoporton 

belül szabadon engedményezheti, harmadik személy részére pedig a Vállalkozó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával jogosult átruházni. A hozzájárulás csak indokolt esetben tagadható meg.  

16.2. A Keretszerződés magyar nyelven készült. A Felek minden a Keretszerződés teljesítésével 

kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a 

Keretszerződéssel és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő 

részére átadni. 

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

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Keretszerződés 

megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó 

munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Keretszerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során 

sem a másik Félnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat 

sem közvetlenül, sem közreműködőik útján, sem közvetlenül munkavállalóként, sem közvetve, 

harmadik személy, gazdasági társaság útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a másik Fél 

előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági 

Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

16.4. A Vállalkozó a Keretszerződés 16.3. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a 

Megrendelő vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozásainak - az erre vonatkozó felhívás 

kézhezvételét követő 8 Napon belül - kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő 

kapcsolt vállalkozása részéről a teljesítésbe bevont érintett munkavállalónként nettó 1 000 000 

(egymillió) forintot fizetni, amennyiben Megrendelő nem kíván élni a Keretszerződés 11.3. 

pontban meghatározott lehetőségével. A Vállalkozó csak abban az esetben mentesül a kártérítési 

kötelezettség alól, ha a szakember a Megrendelő, Vállalkozó és a Megrendelő érintett kapcsolt 

vállalkozása által megkötött háromoldalú megállapodás alapján és feltételei szerint vesz részt a 

Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítésében. 

16.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) 

és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt 

magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által 

lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállaja, hogy a Megrendelő nevében eljáró 

személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai 

bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

16.6. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyéb 

vonatkozó illetve a 14. pontban felsorolt, a tevékenységet szabályozó hatályos jogszabályok 

előírásai, az ajánlattételi felhívás, valamint Vállalkozónak a beszerzési eljárás során benyújtott 

végleges ajánlata az irányadó. 

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

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

szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez 

vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

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

Zrt-t nem terheli. 

16.8. A Keretszerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Keretszerződés 

3 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad. 

16.9. Felek jelen Keretszerződést és annak mellékleteit, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. Az aláírók kijelentik, hogy a Keretszerződés aláírásához szükséges 

felhatalmazással rendelkeznek, az aláírás után egyik fél sem hivatkozhat felhatalmazás, ill. 

hatáskör hiányára jelen Keretszerződéssel kapcsolatban. 

16.10. Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Üzemi hulladék gyűjtőhelyek listája, kapcsolattartók elérhetősége 

2. sz. melléklet: Részletes Azonosítók szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi  

             egységárak   

3. sz. melléklet: Teljesítésigazolás 

4. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet 

5. sz. melléklet: Engedélyek 

6. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet 

Budapest, 2015. ...................hó ......................nap  

 

 

 

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

              Bihari Lajos                dr. Somlói József 

                     MÁV Szolgáltató Központ Zrt.,  

              a MÁV Zrt. Megrendelő képviseletében 

                                                                                                                     Vállalkozó 
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1.sz. melléklete 

 

Üzemi hulladék gyűjtőhelyek listája, regionális kapcsolattartók elérhetősége 
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 2.sz. melléklete 

 

Részletes Azonosító szerinti hulladék mennyiségek, és nettó átvételi egységáraik 
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3.sz. melléklete 

 

MÁV Zrt. 

Teljesítés Igazolás 

(Basware) 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely: MÁV Zrt. 1426 Budapest, PF. 24 

Vevő neve: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT 

Vevő címe: 1087 BUDAPEST KÖNYVES KÁLMÁN KRT 54-60 

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  

Alvállalkozói díj  

 

Munka megnevezése: 

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

..................... szállítása a ................ teljesítési helyre 

 

Rendelés adatai: 

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

Rendelés sor száma Leírás GIR cikkszám Mennyiség ME Egységár Nettó 

...................................

........ 

 

.............................

......                        

...........................

. 

......................

... 

...........

. 

...................

.  
................

. 

 

Teljes összeg: ................. Ft + ÁFA 

 

  

Kiállító neve: 

Telefon száma: 

 

  

Kiállítás dátuma: ……..év…….hó….nap 
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4. sz. melléklet 

 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Preambulum 

 

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

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

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

MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, 

engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének 

munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről 

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)  

 

1. Általános rendelkezések 

 

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

Szerződés teljesítése során betartja. 

 

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

kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, 

határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó 

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

területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) 

  

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles 

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

a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60.) részére köteles bejelenti.  

 

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

készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági 

kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével. 

 

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

követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben 

azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy 

szolgáltatást. 

 

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

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

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

biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a 

Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a 
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munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a 

munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. 

 

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

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

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

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

megléte stb.) használhat, alkalmazhat. 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.  

 

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

közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni. 

 

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

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

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

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

 

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

eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles 

visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható 

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

Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, 

illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

 

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között 

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

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. 

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

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

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

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

szállításnál” tárgyú rendelkezéseket 

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

teljesítési segédei stb. részére átadja. 

 

3. Munkavégzés 

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

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

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

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

utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági 

követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg. 
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3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó 

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

 

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

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

területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem 

választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló 

(felügyelő) személyt köteles kijelölni. 

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

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

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

személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel 

folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést. 

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával 

megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és 

betartatni.  

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

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

munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak 

vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó 

felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére 

irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható 

ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására. 

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

szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg. 

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

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

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

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

alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani. 

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

szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell 

értesíteni. 

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

összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is 

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

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

tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező 

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

egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.  

 

5. Ellenőrzés 

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

munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását 

jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

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

jogosultságát köteles igazolni. 
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5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

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

feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.    

 

 6. A munkavégzés felfüggesztése 

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

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

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

Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.  

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

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

venni.  

 

7. Oktatás 

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

képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez 

kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás 

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

Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató 

neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).  

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

ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, 

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

tárgyát. 

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

területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.   

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

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) 

munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben 

foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az 

esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját 

munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től 

oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell 

meghatározni.  

 

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

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

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő 

összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

9. Balesetek, rendkívüli események 

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

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

részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy 
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munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a 

MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti. 

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

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

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

rendelkezésére bocsátani. 

 

10. Záró rendelkezések  

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

szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben 

foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel. 

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

határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a 

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

felel. 

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

munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes 

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

MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja. 

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

egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

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

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. 

rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít. 
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5. sz. melléklet 

 

Engedélyek 
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6. sz. melléklet 

 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

 

a ……………………. sz. szerződéshez 

 

Szerződés tárgya:  MÁV Csoport tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladék 

Megrendelő gyűjtőhelyein történő átvétele, elszállítása, kezelése 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos 

- a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény, 

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

 

 

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK 

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak 

kapcsolattartásra: 

 

Vállalkozó képviseletében: 

 

Cég:  …………………………………………………. 

Név:   …………………………………………………. 

Telefon:  …………………………………………………. 

E-mail:  …………………………………………………. 

 

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében: 

 

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem 

Név:  Kiss Balázs 

  Környezetvédelmi szakértő,  

Telefon:  06-30-756-1144 

E-mail:  kiss.balazs@mav-szk.hu 

 

 

1.1 Vállalkozó és esetlegesen igénybe vett alvállalkozói kötelesek a szerződés teljes időtartama alatt a 

szerződés tárgya szerinti hulladék átvételére, szállítására, kezelésére vonatkozó Magyarországon 

hatályos hatósági engedéllyel rendelkezni, az esetlegesen lejáró engedély érvényességét 

meghosszabbítani/új engedélyt Megrendelőnek bemutatni. 

 

1.2 Vállalkozó köteles az ajánlattételhez benyújtott és a Megrendelő által elfogadott hulladékkezelési 

(átvételtől végső elhelyezés) folyamatot betartani. Az erre vonatkozó folyamatokat és 

dokumentumokat a Megrendelő jogosult ellenőrizni. 

 

1.3 A Vállalkozó köteles a rakodási területet, 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. 

 

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

Szerződésnek megfelelően, a Megrendelő jogosult a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe 

véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.  
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1.5 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

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

azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

 

1.6 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint 

(jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV 

Szolgáltató Központ Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.  

 

 

 

Keltezés:....................................................... 

 

 

 

………………….. ………………….. …………………… 

 Megrendelő  Vállalkozó 

 


