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PREAMBULUM 

 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő …………../SZK számon egyszerű beszerzési eljárást indított „Építési, 
ingatlan felújítási munkák MÁV Szolgáltató Központ Zrt. négy telephelyén” tárgyban, mely 
eljárásban a Megrendelő számára legkedvezőbb ajánlatot Vállalkozó tette, és így Megrendelő a 
Vállalkozóval, mint az eljárásban nyertesnek minősített ajánlattevővel kíván vállalkozási szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés) kötni. A beszerzési eljárás iratai jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik, fizikai csatolásuk nélkül is. 
 
 
1. A Szerződés tárgya 
 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által jogszerűen használt, az 1. 

sz. mellékletben (Műszaki leírás) megjelölt telephelyeken végzendő útépítési, épület karbantartási és 
felújítási tárgyú munkákat a Műszaki leírásban foglaltak szerint. Megrendelő a munkák jelen 



Szerződésben és annak mellékleteiben foglalt maradéktalan elvégzése esetén Vállalkozó részére 
díjat, mint átalánydíjat fizet. Az 1. sz. melléklet rögzíti a jelen Szerződés tárgyát képező 1-4. sz. 
feladatok tartalmát. 

 
1.2. Amennyiben a Szerződés tárgyát képező munka hatósági engedély/bejelentés köteles, Vállalkozó 

köteles a szükséges engedély beszerzéséről/bejelentés megtételéről gondoskodni, melyek költségeit 
a vállalkozói díj tartalmazza, továbbá melynek elmulasztása esetén Vállalkozót teljes körű kártérítési 
felelősség terheli. 

 
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden olyan irat, terv stb. a rendelkezésére áll, amely a 

Szerződéses munkák szakszerű, határidőre történő teljesítéséhez szükséges. 
 
 
2. A Szerződés hatálya, teljesítés határideje és helye 
 
2.1. A Szerződés valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi aláírás 
nem egy időpontban történik, úgy a Szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba, és a Szerződésszerű 
teljesítéséig tart.  Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés kizárólag a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., 
mint tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának megléte esetén lép hatályba.  
 
2.2. Megrendelő a munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül adja át 
Vállalkozó részére.  
 
A teljesítés véghatárideje: 
1. sz. feladat esetében: a munkaterület átadásától számított 120. nap. (Szolnok) 
2. sz. feladat esetében: a munkaterület átadásától számított 150. nap. (Debrecen) 
3. sz. feladat esetében: a munkaterület átadásától számított 90. nap. (Pécs) 
4. sz. feladat esetében: a munkaterület átadásától számított 90. 150 nap. (Pécs) 
 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult a fent meghatározott, 1-4.sz. telephelyenkénti feladatok esetében. 
 
2.3. A teljesítés helyei:  

a) 1. sz. feladat esetében: MÁV Szolgáltató Központ Zrt Szolnok, Téglagyári úti telephelye 
(Szolnok, Téglagyári út 3-5.)  

b) 2. sz. feladat esetében: : MÁV Szolgáltató Központ Zrt. telephelye 4031 Debrecen, Déli sor 3-
15. 

c)  3. sz. feladat esetében: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Pécs, Verseny u.2.  
d)  4. sz. feladat esetében: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  Pécs, Verseny u. 4. 

 
3. Vállalkozói díj 
 
3.1. A jelen Szerződésben és a Vállalkozó benyújtott tervében meghatározott munka maradéktalan – 
hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen …………+ ÁFA, azaz …………forint + 
ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére az alábbiakban részletezettek szerint: 
 

Telephelyi teljesítés Nettó vállalkozói díj  
1. sz. feladat (Szolnok) …………+ ÁFA, azaz …………forint + ÁFA 
2. sz. feladat (Debrecen) …………+ ÁFA, azaz …………forint + ÁFA 
3. sz. feladat (Pécs) …………+ ÁFA, azaz …………forint + ÁFA 
4. sz. feladat (Pécs) …………+ ÁFA, azaz …………forint + ÁFA 
 
 



3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj alapjául a 2. számú mellékletben (Árazott 
költségvetés) részletezett anyagigazgatási díjak (beleértve a bontásból származó hulladék 
elszállításának díját, engedélyek költségét) szolgálnak.  
 
Az árazott költségvetésben foglalt ajánlati ár a Szerződés egész időtartamára érvényes, módosítani nem 
lehet. A 2. számú melléklet szerinti ajánlati ár – a Vállalkozó ajánlatában szereplő anyagigazgatási 
díjon kívül – magában foglalják a Vállalkozónak a Megrendelés teljes időtartama alatt a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban felmerült minden költségét, beleértve a különleges körülmények (munkaidőn 
túli, hétvégi és ünnepnapi munkavégzés, megszakításokkal történő munkavégzés) miatti többletköltséget 
és az egyéb különleges körülmények miatt felmerülő költségeket, így Vállalkozó a vállalkozói díjon 
felül Megrendelővel szemben semmilyen további költségtérítésre, díjra nem jogosult. 
 
3.3. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában: 

- a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel, 
- azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a jelen Szerződésben leírt módon kell végrehajtania, 

az 1. számú mellékletben, és a Vállalkozó által benyújtott tervben meghatározott feladatok 
ellátásával, 

- a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel. 
 
3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkát zavaró 
körülményeket a tőle elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a vállalkozói díjba 
az összes költséget beépítette. 
 
3.5. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó által teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, 
így különösen a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósításának anyag és 
munkadíját, valamint a jelen Szerződésben meghatározott feladat ellátása során Vállalkozónál felmerülő 
valamennyi költség ellenértékét. A jelen Szerződésben rögzített vállalkozói díjon túl egyéb költség a 
Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.  
 
3.6. Pótmunka felmerülése esetén a Pótmunka ellenértéke elszámolásának alapja a Vállalkozó által a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátott, külön egységárelemzéssel alátámasztott pótköltségvetés. A 
Pótmunkát Megrendelő csak akkor ismeri el, ha az elvégzendő munka jelen Szerződést figyelembe véve 
– műszaki tartalma alapján – valóban Pótmunka, és ha a Vállalkozó a Pótmunka szükségességét írott 
dokumentummal bejelentette, szükségességét a Műszaki szakember elismerte és a Megrendelő nevében 
a Kapcsolattartó személy azt megrendelte. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Kapcsolattartó személy 
által megrendelt Pótmunka érvényesítésére csak a Felek külön megállapodása esetén, külön Szerződés 
vagy szerződésmódosítás keretében van lehetőség. 
 
4. Megrendelő és Vállalkozó kötelezettségei. Szavatosság, jótállás 
 
4.1. Megrendelő és Vállalkozó kötelezettségei 
 
4.1.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés tárgyát képező munkát a vonatkozó előírásoknak 
megfelelő minőségben, a jelen Szerződésben megjelölt határidőre elvégzi. 
 
4.1.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki, a 
Szerződésben részletezetteken túl a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
 
4.1.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a vállalkozás eredményességét, minőségét, illetve határidejét veszélyezteti, gátolja, vagy a szerződéses 
árat érinti. 
 



4.1.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen eljárást javasol, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
erre írásban figyelmeztetni. 
 
4.1.5. Vállalkozó köteles a teljesítés helyén és a Szerződés teljesítése során a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó előírások betartására és betartatására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
Megrendelő területén történő munkavégzés szabályait betartja a Szerződés Munkavédelmi 
Mellékletében (4. sz. melléklet) foglaltak szerint. Vállalkozó köteles betartani és közreműködőivel 
betartatni a hatályos környezetvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, továbbá a jelen szerződés 
mellékletét képező környezetvédelmi előírásokat (7. számú melléklet). A munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírások be nem tartásából származó minden kár Vevőt terheli.  
 
4.1.6. A Vállalkozó a munkát köteles saját, vagy közreműködője munkaerejével, gépeivel és 
szerszámaival, eszközeivel, saját szervezésében a Vállalkozó, vagy közreműködője által szolgáltatott 
alkatrész, alap és segédanyagokkal a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírt minőségben 
végezni, a jelen Szerződésben megjelölt teljesítési helyen.  
 
4.1.7. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges, megfelelő 
műszaki végzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyi erőforrással, valamint a Szerződés 
teljesítéséhez nélkülözhetetlen munkavédelmi előírásoknak megfelelő technológiai munkaeszközökkel. 
 
4.1.8. A Megrendelő köteles a Vállalkozó megkeresésére 5 napon belül állást foglalni a munkavégzés 
szempontjából szükséges azon kérdésekben, amelyek jelen Szerződés teljesítése során felmerülnek, ill. a 
Szerződés szerinti teljesítést bármely szempontból befolyásolják. 
 
4.1.9. Vállalkozó a felújítási munkák során építési naplót köteles vezetni írásban, melybe Megrendelő 
jelen Szerződésben meghatározott felelős műszaki szakembere jogosult bejegyzést tenni, illetve 
tartalmát ellenőrizni, arra észrevételt, javaslatot tenni. 
 
4.1.10. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 
 
 
4.2. Szavatosság, jótállás 
 
4.2.1. A Vállalkozót teljes körű kellék és jogszavatosság terheli. 
 
4.2.2. A Vállalkozó teljes körű jogszavatosságot vállal, amelynek keretében szavatolja, hogy a 
Szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése útján létrejött eredménytermékek felett harmadik 
személynek semmiféle jogcímen nincs olyan joga, amely Megrendelő jelen Szerződés szerinti használati 
jogát akadályozná vagy korlátozná vagy meghiúsítaná. A jogszavatosság sérelme esetén Vállalkozót 
teljes kártérítési felelősség terheli.  
 
4.2.3. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a teljesítés során felhasznált termék, anyag, technológia, 
berendezés, stb. kifogástalan, hibátlan minőségű és megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
szabványoknak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak és a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
 
4.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítése útján létrejött eredménytermékek 
létrehozása, biztosítása során a szerzői jog által védett harmadik személy által létrehozott szerzői mű 
jogosulatlan felhasználására nem kerül sor. 
 
4.2.5. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező munkák útján létrejött 
eredménytermékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá kifogástalan minőségűek, 
megfelelnek a jelen Szerződésben foglaltaknak. A Vállalkozó szavatol azért is, hogy a Szerződés 



teljesítése útján létrejött eredménytermékek rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi 
okirat, dokumentáció Megrendelő részére átadásra kerül és a szükséges hozzáférés Megrendelő részére 
biztosított. 
 
4.2.6. A Vállalkozónak a Ptk. szabályai szerint meg kell térítenie a Megrendelőnek minden olyan kárt, 
amely harmadik fél által érvényesített olyan igényből ered, amely szerzői jog, szabadalom, védjegy, 
vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott jogvédelem alá eső terméket 
(ideértve, de nem kizárólagosan a jelen Szerződés teljesítése során igénybe vett/felhasznált/átadott/más 
módon Megrendelőre átruházott tárgyi eszközöket, adathordozókat, információt, elgondolást is) a jelen 
Szerződés teljesítése során a Vállalkozó bármilyen módon jogosulatlanul felhasználta, illetve azzal 
kapcsolatban jogot ruházott át Megrendelőre. 
 
4.2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
valamennyi feltétellel, illetve a jelen Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges 
valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik. 
 
4.2.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, a vagyon-, a tűz-, és a környezetvédelmi előírások és 
más vonatkozó jogszabályok betartására, valamint munkavállalóival és közreműködőivel való 
betartatására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
4.2.9. Vállalkozó a Megrendelő általi teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónap jótállást vállal a 
jelen Szerződés tárgyát képező munkákra, felhasznált anyagokra, alkatrészekre és a munkák útján 
létrejött eredménytermékekre. 
 
4.2.10. Amennyiben jogszabály a jelen Szerződésben rögzített jótállási időtartamon túl hosszabb 
időtartamot ír elő, a jogszabályban rögzített jótállási időtartam az irányadó. 
 
4.2.11. A Szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően a Megrendelő által jelzett hibák 
kijavítását a Vállalkozó a Megrendelő által egyedileg meghatározott időpontban köteles elvégezni. 
 
4.2.12. Felelősségbiztosítás 
4.2.12.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződés alapján elvégzett, illetve elvállalt munkáért, 
valamint annak eredményéért a munka megkezdésétől az igazolt teljesítés időtartamára. 
 
4.2.12.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben 
biztosítani, amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 
 
4.2.12.3. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára kiterjesztett – legalább 15 000 000,- Ft/év, 
azaz tizenöt millió forint összegű – jelen fejezet szerinti felelősségbiztosítási kötvényt a Megrendelő 
részére legkésőbb a jelen Szerződés tárgya szerinti munkák megkezdéséig átadni. A 
felelősségbiztosításnak a munka megkezdésétől a jótállás teljes időtartamára hatályban kell maradnia. A 
felelősségbiztosítási kötvény jelen szerződés 6. sz. mellékletét (Felelősségbiztosítási kötvény) képezi. 
 
4.2.12.4. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles olyan 
tartalmú érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, mely megfelel a szerződés tárgyának 
és a következő feltételeknek, és amelynek értéke legalább 15 000 000,- Ft. A biztosításnak ki kell 
terjednie: 

o a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, 
o harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
o kereszt-felelősség biztosításra a Vállalkozó és a Megrendelő részére az alvállalkozókra is 

kiterjesztve, 
o üzemi baleseti felelősségbiztosításra, 



o a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira, 
o a Megrendelő és a műszaki szakember képviselőire. 
o  

12.5. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvény tartalmára előírt feltételeknek, az a 
szerződés megszegésének minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
 
 
5. Átadás-átvétel 
 
5.1. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti. A Szerződésben meghatározott munkák elvégzését 
követően (Műszaki leírás alapján, részteljesítésenként) az elkészült munkára vonatkozó, jelen 
Szerződésben részletezett dokumentációkat át kell adni a Megrendelőnek. Ez alapján a Műszaki 
szakember a műszaki átadás-átvétel Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót 
és valamennyi érintettet az átadás átvételt megelőzően legalább 8 nappal értesíti. A Vállalkozó által 
megadott és a Műszaki szakember által egyeztetett és kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi 
eljárást megkezdik. Az átadás átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül, de 
legkésőbb a 2.2. pontban írt teljesítési határidő lejártáig be kell fejezni. 
 
5.2. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe eső okból az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges 
feltételek nem teljesülnek, és így a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőig az átadás-
átvételi eljárás nem fejeződik be, az a Vállalkozó késedelmének minősül. 
 
A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 7 nappal át kell adnia 
a Műszaki szakember által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási 
dokumentációt.  
 
Amennyiben a Műszaki szakember úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, 
és a hiányokat a Műszaki szakember megítélése szerint az átadás-átvétel során tartandó közös 
vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki szakember 
köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. 
Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni. 
 
5.3. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában 
és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás 
nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó 
esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig. 
 
5.4. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve 
az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, 
a Műszaki szakember illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák 
kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a 
Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a 
jótállási időszak megkezdődik. 
 
Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a 
hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvben rögzített póthatáridőt kell vállalnia. 
 
5.5. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott 
teljesítési időpont. 
 



5.6. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a Szerződésben foglalt 
valamennyi követelménynek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, egyéb előírásoknak, 
szabványoknak. 
 
Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka alapján. 

5.7. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az 
átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is. 
 
5.8. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell 
tekinteni, amennyiben 

- a Szerződés tárgya rendeltetésszerű, illetve üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy  
- az üzembe helyezést, üzemszerű használatot megelőző mérések, ellenőrző vizsgálatok során 

megállapított hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó. 
 
5.9. A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a jelen Szerződésben meghatározott, teljesítés 
igazolására jogosult személy ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban. 
 
 
6. Számlázás, fizetési feltételek 
 
6.1. Megrendelő a Műszaki leírásban meghatározott telephelyi munkák szerződésszerű teljesítését 
követően, telephelyenkénti munkák után teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére (3. sz. 
melléklet). A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követően 
jogosult számlát – összesen 4 db számlát– kiállítani. A Vállalkozó köteles feltüntetni valamennyi 
számlán jelen Szerződés számát, és valamennyi számlához mellékelni kell a Megrendelő által aláírt, 3. 
sz. melléklet szerinti teljesítésigazolást. A Szerződésszám nélkül beérkezett, továbbá a jelen 
Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő számlát Megrendelő hiánypótlásra 
visszaküldi Vállalkozónak. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla 
Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A számla, vagy mellékleteinek hiányából eredő 
késedelmes fizetésért Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.  
 
6.2. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. A számlán feltüntetendő teljesítési időpont az 
Áfa tv. 55. §-a szerint kerül megállapításra. 
 
6.3. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában 
megjelölt bankszámlára.  
 
6.4. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő 
számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével 
megterhelte. 
 
6.5. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés 
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 
százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott feltételekkel. 
 
6.6. A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ideértve 
annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli 
engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel 
szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 



 
6.7. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, szerződést megerősítő kötelezettség 
nem terheli. 
 
6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a Megrendelő felé tartozása áll fenn, 
úgy a Megrendelő határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét. 
 
6.9. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Ptk. 6:139. §-ban foglaltak alapján a 
teljesítésigazolás jelen Szerződésben meghatározottak szerinti kiállításától függetlenül a Megrendelőt 
megilleti az ellenszolgáltatás visszatartásának joga, amennyiben a Vállalkozó teljesítése hibásnak 
minősül. 
 
6.10. Amennyiben a Megrendelő jogszabályban vagy jelen Szerződésben meghatározott bármely 
okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, 
részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – 
különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem 
érvényesíthet. 
 
6.11.   A számlázási cím:  

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 
 
A papíralapú számla benyújtásának címe:  
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1426 Budapest, Pf.:24. 
 

Elektronikus számla benyújtására az eszamla@mav.hu e-mail címen van lehetőség. 
 
Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-
ában, továbbá a jelen Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. 
 
 
7. Szerződésszegés, kötbér 
 
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely 
Fél a jogszabályok, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét nem 
jogszabályszerűen vagy nem szerződésszerűen teljesíti.   
Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért Ptk. szerinti kártérítési 
felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles Megrendelő részére megtéríteni 
mindazt a közvetlen, valamint következményes kárt, amely a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése miatt merült fel. 
 
Megrendelő közvetlen kárának minősül Vállalkozó nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, 
illetve azzal összefüggő, Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, 
tekintet nélkül annak jogosultja személyére. 
 
Következményes kár az a kár, amely Vállalkozó magatartásának vagy mulasztásának közvetett 
következménye, és amellyel a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges 
következményeként előre számolhatott. 
 
7.2. Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, hibás teljesítés esetére, illetve jelen 
Szerződésben meghatározott egyéb esetben, valamint a Szerződés meghiúsulása esetére – amennyiben a 
Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem 
mentesül a felelősség alól vagy amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ában foglaltak alapján 
jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg.  



 
A hibás, késedelmes teljesítés és meghiúsulás/nem teljesítés esetében a kötbér alapja a 
szerződésszegéssel érintett vállalkozói díj.  
 
7.3. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben Vállalkozó a 
teljesítése során, a jelen Szerződés 2.2. pontja szerinti telephelyenkénti teljesítési határidőt elmulasztja. 
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a 
teljes szerződéses nettó összeg 20%-a. Minden megkezdett nap késedelmes napnak számít.  
 
Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetve köteles 
haladéktalanul póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése sem mentesíti Vállalkozót a kötbér 
megfizetésének kötelezettsége alól, a póthatáridő alatt Vállalkozó a késedelmi kötbér megfizetésére a 
teljesítés napjáig köteles.  
 
Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az eredeti teljesítési határidőtől számított 5 munkanapon belül nem kerül 
sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére (Megrendelő nem köteles póthatáridőt tűzni), vagy 
a teljesítésre kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, Megrendelő a jelen Szerződéstől elállni 
vagy a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért igényelni. 
 
7.4. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás 
teljesítés), úgy kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
 
Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Vállalkozó felelősségi körébe eső 
okból minőségileg vagy mennyiségileg eltérően teljesít, vagy Vállalkozó teljesítése nem felel meg a 
jelen Szerződésben és/vagy mellékleteiben foglalt előírásoknak.  
 
Amennyiben Megrendelő hibás teljesítés esetén – póthatáridő tűzésével – kicserélést vagy kijavítást kér, 
a kötbér mértéke a póthatáridő alatt azonos a késedelemre megállapított kötbér mértékével. Amennyiben 
Vállalkozó a hibátlan teljesítést, kicserélést a Megrendelő által erre megszabott határidőn belül nem 
teljesíti, a hibával érintett, ki nem cserélt vagy ki nem javított mennyiséget Megrendelő jogosult nem 
teljesítettnek tekinteni és a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni. 
 
7.5. A jelen Szerződésben azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetek valamelyikének 
bekövetkezése esetén, vagy ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja, Megrendelő a szerződést jogosult 
meghiúsultnak tekinteni és a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
 
7.6. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné vált, meghiúsult, 
illetőleg a Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadta. Nemteljesítés (lehetetlenülés, meghiúsulás, 
teljesítés megtagadás, Megrendelő a Szerződést Vállalkozó szerződésszegése okán felmondja, vagy attól 
eláll) esetén a Megrendelő a kötbéralap 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért számít fel.  
 
Nemteljesítés esetén Vállalkozó a nemteljesítéssel érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel 
nem élhet. 
 
7.7. A kötbér elszámolásának számviteli bizonylata a terhelő levél. A kötbér fizetési határideje a 
terhelő levél kézhezvételét követő 30. nap.  
 
7.8. A kötbér esedékessé válik: 

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a 
maximális mértékét; 



- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a kötbérre vonatkozó igényét a Vállalkozónak 
bejelentette,  

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását, elállását a Vállalkozónak bejelentette, 
vagy a Megrendelő nem állt el ugyan a Szerződéstől, de a meghiúsulásának ténye bekövetkezett, 

- a 7.9. pontban foglalt kötbér esetén, ha Megrendelő a kötbérrel kapcsolatos igényét a 
Vállalkozónak bejelentette. 
 

7.9. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény 
felmerülésétől számított 24 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása 
miatti kötbérként Felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték alapján 
megállapított, megfizetendő vagy a kimentésre tekintettel meg nem fizetett kötbér értékének 10 %-át 
kötik ki, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen 
kötbér mértéke 50.000 forint/alkalom. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a Fél azon 
szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. 
 
7.10. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy 
Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. 
Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített 
jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a 
jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő 
kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a 
jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. 
 
7.11. Megrendelő jogosult a jelen pontok szerinti kötbéreket meghaladó kárainak és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. 
 
7.12. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
írásban megtenni. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem 
jelent joglemondást Megrendelő részéről. 
 
7.13. A teljesítésigazolás(ok) 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 Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette 
be azonnal Vállalkozó részére. 
 
 
8. Szerződés megszűnése 
 
8.1. A közös megegyezéses megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére 
vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. Az írásba 
foglalt közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően bármelyik 
Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a Szerződést egyoldalú, másik Félhez címzett, írásbeli 
jognyilatkozattal – rendkívüli felmondás útján – azonnali hatállyal megszüntetni. 
 
8.1.1. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási okok Megrendelő részéről különösen, de nem 
kizárólagosan:  

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben 
• ha Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére a 

szerződésszerű teljesítésre Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legfeljebb 8 
munkanapos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségeit;  

• ha Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendelik el;  



• ha a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

• ha Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi 
vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását 
lehetetlenné teszi; 

• amennyiben Vállalkozó Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, 
harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;  

• ha a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 
• melyet jelen Szerződés rendkívüli felmondási okként jelöl meg. 

 
8.1.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről különösen, de nem 

kizárólagosan: 
Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben 
• ha Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére a 

szerződésszerű teljesítésre Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 
napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségeit;  

• ha Megrendelő ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendelik el, és ennek 
következtében kétséget kizáróan bizonytalanná válik a teljesítés elfogadása és annak 
ellenértékének Megrendelő, illetve Megrendelő képviseletét a későbbiekben ellátó 
felszámoló által történő megfizetése; 

• ha Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

• ha Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
 
8.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől vagy annak 
Megrendelő által behatárolt részétől a Ptk. rendelkezései szerint elállni.  
Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy olyan számottevő késedelem fog 
bekövetkezni, amely miatt a teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a 
Szerződéstől jogosult elállni és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelni. 
 
8.3. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 
Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és 
kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért való felelősség). 
 
8.4.Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles 
a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adatot, információt 
saját költségén a Megrendelő részére visszajuttatni.  
 
8.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő 
a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben részletezett rendkívüli felmondás 
lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő mindazon kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, 
amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, 
ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő szállítás igazolt többletköltségeit, valamint a 
Megrendelő által esetleg harmadik személynek fizetendő igazolt kártérítést. 
 
 
9. Bejelentési kötelezettségek 
 
9.1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan 
akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a 



Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik, kötelesek egymást 
szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni. 
 
9.2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 
bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 munkanapon belül 
írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 
 
9.3. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban 
kötelesek megküldeni a másik Fél részére. 
Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint: 
- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában, 
- futárposta esetében a küldemény átvételének napján, 
- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban, 
- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon, 
- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) 
jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” 
visszaigazolás esetében. 
 
9.4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretében elvégzendő 
tevékenységre, illetve koordinálására kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.  
 
9.4.1. Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában meghatározott kapcsolattartó és teljesítés 
igazolására jogosult személy: 
 
9.4.1.1. Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában meghatározott kapcsolattartó személy: 
 
 

Név:  
Telefon:   
Fax:    
E-mail:  

 
9.4.1.2. Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában meghatározott teljesítés igazolására 
jogosult személy: 
 
 

Név:  
Telefon:   
Fax:    
E-mail:  

 
 
9.4.2. Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: 
 

Név:  
Telefon:   
Fax:    
E-mail (kapcsolattartó elérhetősége):  

 



A megrendelés és teljesítésigazolás, egyéb dokumentumok Vállalkozó által megadott e-mail címére való 
megküldése esetén az e-mail nem fogadásából, az olvasás elmaradásából, illetve az email cím hibás 
voltából, működésképtelenségéből eredő következmények Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. 
 
9.5. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében 
értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, a szerződéses 
kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi 
nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak. 
 
 
10. Alvállalkozók 
 
10.1. Jelen Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A megkötött Szerződést és a Szerződésben 
vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés 
teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 
 
10.2. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. 
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be.  
 
10.3. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel 
találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, Megrendelőt azonnal írásban értesíteni 
kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 
közlés esetén annak minden következményét Vállalkozó viseli. 
 
 
11. Szerződésmódosítás 
 
11.1. Jelen Szerződés módosítása a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges.  
Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az 
esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.  
 
11.2. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók, teljesítés igazolására jogosult személyében, továbbá 
bankszámlaszámában bekövetkező változás.  
 
11.3. Vállalkozó tudomásul veszi és már most hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a 
Megrendelő jelen Szerződés szempontjából releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más 
gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön további hozzájárulása 
nélkül jogosult a Szerződésbe a Megrendelő pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, 
illetve jogait gyakorolni. 
 
 
12. Titoktartás 
 
12.1 A jelen Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a 
másik Fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, 
üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő Felek bizalmasnak minősítik.  
 
12.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen Szerződéssel 
kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem 
közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. 



 
12.3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik, mint a 
sajátjukat. Minden, a jelen Szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített 
bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza 
kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a Szerződés teljesül, a Szerződés 
megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja. 
 
12.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően időkorlát nélkül 
fennmarad. 
 
12.5. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen 
pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, jogerős 
bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé vagy lehetővé. 
 
12.6. Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve 
külső harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni. 
 
 
13. Vis maior 
 
13.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 
maiorra vezethető vissza. 
 
13.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a 
szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan. 
 
13.3. A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott 
levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett Fél felel. 
 
13.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis maior 
helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon 
igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a 
Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 
 
13.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást 
haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő 
késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 
 
 
14. Egyéb rendelkezések 
 
14.1. Jelen Szerződés a Felek közötti jogviszonyt teljeskörűen szabályozza, illetve a jelen szerződésben 
nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a szerzői jogról szóló törvény és az egyéb 
vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
14.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéshez kapcsolódó vitás ügyeiket békés úton, 
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre abban az esetben a polgári 
perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel 
rendelkező bíróság jogosult eljárni.  
 
14.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során 
sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem 
közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen 



írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes 
kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. A 
rendelkezés betartását Megrendelő a többségi tulajdonosa (MÁV Zrt.) biztonsági szervezete útján 
bármikor jogosult ellenőrizni. 
 
14.4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Megrendelő vezető állású munkavállalóival, választott 
tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen személyeknek – a Ptk. szerinti – közeli 
hozzátartozójával nem áll olyan üzleti kapcsolatban, illetve olyan jogviszonyban, amely a Megrendelő 
jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. 
 
14.5. Vállalkozó megismerte és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét 
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a jogviszony 
fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő 
által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró 
személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő 
és tanácsadó csatornán keresztül. 
 
14.6. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt szakmai és biztonsági ellenőrzésre, melynek 
során a Vállalkozó munkáját nem zavarhatja és a tevékenységét nem késlelteti. A Megrendelő 
ellenőrzése kiterjedhet az irat- és adatszolgáltatás kérésre, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó 
engedélyezi az alvállalkozóira is. Megrendelő jogosult a teljesítés időszakában helyszíni szakmai, 
műszaki és biztonsági ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó 
tevékenységét nem késlelteti. A Megrendelő ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, 
helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is. Megrendelő esetleges ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása Vállalkozó felelősségét nem menti ki. 
 
A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb 
szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A 
Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a 
Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni 
vele. A szakember köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, 
vagy információhoz való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja. 
 
14.7. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy a rendelkezés bármely része 
érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a jelen Szerződés visszamaradó rendelkezései és a 
rendelkezés visszamaradó részei továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak, 
továbbá a Felek kötelesek megtenni minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető 
legnagyobb mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák ugyanazt a 
célt, amit az érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni 
és/vagy megvalósítani kívánt. 
 
14.8. Jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes. 
  
14.9. 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.  
Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 
korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt 
nem terheli. 



 
Jelen Szerződés 3 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti 
meg. 
 
Jelen Szerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki melléklet 
2. számú melléklet: Árazott költségvetés 
3. számú melléklet: Basware teljesítésigazolás minta 
4. számú melléklet: Munkavédelmi melléklet 
5. számú melléklet:  Elektronikus számla követelményei 
6. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
7. számú melléklet: Környezetvédelmi melléklet 

 
Budapest, 2020. ……… hó …… nap                           …….., 2020. ……… hó …… nap  
 
 
______________ ______________  ___________________ ________________ 

…… …….  ….. …… 
     

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.                                 ……………... 
 

Megrendelő  Vállalkozó 
  

 



1. sz. melléklet 
 

Módosított Műszaki leírás 
 
Szolnok Téglagyári úti telephelyen általános és tisztítószer raktárban villamos hálózat, világítótestek 
felújítása 
 
 
Kapcsolók, vezetékek, kötő dobozok, kötő elemek, armatúrák átvizsgálása. 
 
Eredeti világítás bontása: 
 
- Kapcsolók (5 db ) 
- Vezetékek, vezeték védőcső 100 fm 
- Lámpatestek 18 db 
- Kötő dobozok 10 db,  
- kötő elemek elbontása 100 db 
- Egyéb hálózati elemek bontása 20 db 
 
Villamos vezetékek elhelyezése, kábelezés 
 
- Védőcsövezés: 150 fm MÜ III 16-os hajlékony villamos védőcsővel 
- Kábelezés: 300 fm MBCU 3x1,5mm2-es  kábellel 
 
Kapcsolók (KKM), kötő dobozok, kötő elemek szerelése 
 
- kapcsolók szerelése: 6 db süllyesztett kétsarkú billenő kapcsoló 
- kötő dobozok szerelése: 10 db (10x10-es kötődoboz) 
- kötő elemek szerelése: 200 db  wago 1,5 mm2 4-es kötőelem  
 
- LED-es armatúrák szerelése: 18 db LED-es armatúra 2 csöves 
 
 
Funkciópróbák, utólagos beállítások elvégzése  
 
 
Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra.



Debrecen Olajtelepi út javítása 
 
Telephely címe: 4031 Debrecen Déli sor 3-15 
 
Az Európai Szabványügyi Bizottság CEN/TC 227 Útépítési anyagok műszaki bizottsága a kötőanyagok nélküli és 
a hidraulikus kötőanyagú keverékekre szabványokat dolgozott ki, melyeket a Magyar Szabványügyi Testület is 
átvett és azokat nemzeti szabványként adta ki. 
 
Az európai szabványok a keverékek tulajdonságaira több változatot illetve követelményszintet adnak meg. Ez az 
útügyi műszaki előírás az európai szabványok követelményváltozatai közül csak a magyarországi éghajlati 
feltételeknek és környezeti körülményeknek, valamint a hazai kőzetanyagoknak és egyéb anyagoknak megfelelő 
követelményeket tartalmazza. 
 
Az ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése és az ÚT 2-3.212 Betonkő burkolatú 
pályaszerkezetek tervezése és építése című útügyi műszaki előírások szerint tervezett pályaszerkezetek kötőanyag 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei akkor felelnek meg a tervezési és méretezési feltételeknek, ha a 
jelen műszaki előírás követelményeit kielégítik. 
 
A kötőanyag nélküli és a hidraulikus kötőanyagú keverékek európai szabványsorozata a következő: 
MSZ EN 13 242 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz 
MSZ EN 13 285 Kötőanyag nélküli keverékek. Előírások 
ÚT 2-3.601-3 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész: Útalapok 
ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 
 
Minimális követelmények: 
A kötőanyaggal nem stabilizált talaj oldalesése az út középvonalától a padkák irányába legalább 4% legyen. 
A védőréteg felső szintjének oldalesése lehetőleg a burkolat oldalesésével legyen azonos. 
Ha a földmű szemcsés talajú felső rétege (védőréteg) az összegyűlő vizeket a burkolat alól kivezeti, akkor a 
földmű felső szemcsés, kötőanyag nélküli rétege, a földmű koronaszintje az alapréteg alsó síkjával azonos 
oldaleséssel alakítható ki, de a felső szemcsés réteg alatti kötött talajt legalább 4% oldaleséssel kell kialakítani. 
A védőréteget a földmű teljes koronaszélességében végig kell építeni. A földmű felső szemcsés rétege vagy 
védőrétege alatti talaj (kötött talaj) felszínét úgy kell kialakítani, hogy a kész pálya burkolt és burkolatlan 
felületeiről függőlegesen szivárgó vizek a szemcsés réteg alatti talajba ne juthassanak be. 
 
Az alaprétegek anyagai a következők lehetnek: 

• Természetes kőanyaghalmazok: az MSZ EN 13 242 szabvány szerint: 

• zúzottkövek: KZ, NZ, Z termékek az ÚT 2-3.601-3 szerint, 

• természetes aprózódású kőzetek (murvák), 

• kavics, homok, homokos kavics (korábbi jelölés szerint, melyet továbbra is megtartunk; K, H, KH) az 
MSZ EN 12 620 (lásd MSZ 4798-1 NAD 5.1. táblázatot) és 

• zúzottkavics, jele: ZK az ÚT 2-3.601-3 szerint. 
 
 
 
Munkafolyamatok, paraméterek: 

• Meglévő föld kitermelése helyszíni terítéssel maximum 4-5 cm vastagságban. Kavicsos, nem teríthető 
kitermelt föld tárolása deponálással. A terítés és deponálás pontos helyét, a munkák megkezdése előtt 
pontosítani kell. 

• Az út hossza 90 méter, szélessége 5 méter 

• 20 cm-es tükör készítés tömörítéssel 

• 20 cm rostaalj terítése, tömörítése 

• 3 cm-es SZK1 terítése, tömörítése (28 m3 SZK1 anyagból)  

• Víz elvezetésére alkalmas padka készítés meglévő kitermelt anyagból. 
 



A szükséges anyagokat (rostaalj, SZK1) a MÁV SZK Zrt. biztosítja. 
 

Az őrház mellett a vízvezetéken iránytörés található „elvi” vízvételezési lehetőséggel, továbbá szennyvíz csatorna 
is található a területen.  
Így a tervezett munkák a MÁV Zrt. vízi - közmű hálózatát érintik. 
 
A kivitelezési munka megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési Főnökségétől (4024 Debrecen, Piac u. 18.).  
A szakfelügyelet megrendelésekor meg kell adni a munkák kezdési időpontját és várható időtartamát, valamint a 
költségviselő nevét, címét és bankszámlaszámát. 
Az esetlegesen feltárt, bármilyen közmű nyomvonal védelméről gondoskodni kell. A MÁV Zrt. létesítményeiben 
esetlegesen okozott károkért a felelősség és a helyreállítás kötelezettsége teljes mértékben a kivitelezőt terheli, és 
ez alól a szakfelügyelet jelenléte sem menti fel.” 
 
Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 
 

Térképrészlet. Narancssárgával jelölve az útfelújítás helyszíne 

 



 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Pécs, Verseny u. 2. alatti telephely felújítási munkái. 

Csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 

Bontási, takarítási munkák: 

45 folyóméter betonvágás. 

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból. Acél folyókarács bontás, 
kerettel, betonvéséssel, földmunkával. 3 köbméter. 

3 köbméter törmelék elszállítás lerakóhelyre, lerakás. 

Építési munkák. 

3 köbméter beton aljzat készítése vasszereléssel, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 
C20/16 minőséggel kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 20 cm vastagságban. 

26 folyóméter folyóka építése előre gyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, cementhabarcs 
hézagolással, 50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, hozzá 1 köbméter kitöltő beton készítése 
folyókaelem mellett C 20/16 minőségben. 

Homlokzati nyílászáró cserék 

Bontási munkák: 

6 db 125x205 cm régi nyílászáró bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-külső párkány bontás, kőműves 
javítás külső-belső, festés javítás külső-belső. 

Építési munkák: 

3 db W/m2K 125x205 cm alul NYB+NYB, felül F; 3.3.1 biztonsági üveg+fólia műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 
4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, fehér, Ug = 1,1, belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

3 db W/m2K 125x205 cm alul NYB+NYB, felül F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, fehér, Ug = 1,1, belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új 
ablakpárkány. 

Raktár álmennyezet építése 

Zsaluzás és állványozás 

126 négyzetméter gördülőállvány álmennyezet építéshez  MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv  szerint 3,01-
10,00 m pallószint magasság között 

Vakolás és rabicolás 

126 négyzetméter vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel 

Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, 
rozsdamentes acél, horganyzott acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra 

Szárazépítés 

64 négyzetméter CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm 
bordatávolság) CW 50 tartóvázzal 



126 négyzetméter látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és 
kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben 

20 darab lámpatest helyének kialakítása és a lámpatestek felszerelése 

2 db 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagsághoz beltéri ajtó, alapozott acél ajtótok elhelyezése befoglalótok 
szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal 

2 db 1000 x 2125 mm RAL 9016 színben beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm 
vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből 

Felületképzés 

128 négyzetméter belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 

128 négyzetméter diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új 
vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 

Szigetelés 

126 négyzetméter födém; álmennyezet hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen expandált 
polisztirolhab lemezzel 

126 négyzetméter mennyezet alsó oldali hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS 
hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 

Selejtraktár ajtócsere 

Bontási munkák 

15,6 négyzetméter régi, rossz állapotú raktári kétszárnyú ajtó bontás. 

Építési munkák 

2 db 3000x2600 komplett acél ajtó elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő küszöbbel, hegesztett 
ajtópánttal, rendszerhez tartozó kilinccsel kétszárnyú kivitelben, külső oldali lambériával kétszárnyú hőhidas acél 
ajtó 

15 négyzetméter acélfelület alapozó, közbenső festése és mázolása acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel 

31,5 négyzetméter külső fafelületek alap- közbenső- és fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószer tartalmú 
festékkel tagolatlan felületen 

Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 



MÁV SZK ZRT Pécs, Verseny u. 4. alatti BGOK épület homlokzati nyílászáró csere 
módosított műszaki leírás 

 
Földszint: 

Bontási és javítási munkák: 

Eredeti paraméterek: 

8 db 260 x 270 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

16 db 260 x 270 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

4 db 120 x 150 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

13 db 120 x 90 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

4 db 90 x 90 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Eredeti paraméterek: 

7 db 260 x 190 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

6 db 260 x 190 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

2 db 2600 x 2500 mm régi nyílászáró bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-külső párkány bontás, kőműves 
javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Építési munkák: 

Acélmerevítésű keret, vastagság min. 70 mm 

Üvegezés kettős hőszigetelő üvegezésű, argongáz töltésű, Low-e bevonatos, 4/16/4: U=1,0W/m2K hő 
átbocsátási tényezőjű. 

MACO vagy ROTO NT biztonsági vasalattal 

Eredeti paraméterek 

8 db W/m2K 260 x 270 cm alul B+B, középen NYB+NYB, felül F+F cm műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG:1.1 és belső 
műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

 

16 db W/m2K 260 x 270 cm alul B+B, középen NYB+NYB, felül F+F cm műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG:1.1 és belső 
műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

4 db W/m2K 90 x 90 cm NYB, csincsilla üvegezés, műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 



13 db W/m2K 120 x 90 cm NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

4 db W/m2K 120 x 150 cm NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

Eredeti paraméterek: 

7 db W/m2K 260 x 190 cm alul NYB+F+NYB, felül F+F+F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

6 db W/m2K 260 x 190 cm alul NYB+F+NYB, felül F+F+F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

1 db 2600 x 2500 mm F+L+L+F alumínium bejárati ajtók elhelyezése, alumínium lengő ajtó, rendszerhez tartozó 
kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4.1 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
többszárnyú kivitelben 

1 db 2600 x 2500 mm F+NY+NY+F alumínium bejárati ajtók elhelyezése, alumínium nyíló ajtó, rendszerhez 
tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4.1 ragasztott biztonsági 
üvegezéssel, többszárnyú kivitelben 

Első emelet: 

Bontási és javítási munkák: 

42 db 90 x 180 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

6 db 42 x 260 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Építési munkák: 

30 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 
kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

3 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B, csincsilla üvegezés műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos 
acél új ablakpárkány. 

9 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B; 3.3.1 biztonsági üvegezés műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos 
acél új ablakpárkány. 

6 db W/m2K 42 x 260 cm alul F, felül NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 
kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020. ……… hó …… nap                           …….., 2020. ……… hó …… nap  
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Megrendelő  Vállalkozó 
  

 
 



3.sz. melléklet 
 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által kiadott teljesítésigazolás minta 
 

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZRT. 
 
1 Teljesítés Igazolás 

 
 
Munka/termék megnevezése: 
=============================== 
Munka/termék műszaki tartalma: 
=============================== 

Rendelési sor 
száma 

Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó Projekt 
Projekt 
/feladat 

        

 
Teljes összeg:            Ft + ÁFA  
 

 
Kiállító neve: 
Telefonszám: 
Szolgálati helye:  
Kiállítás Dátuma:  
Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés 
számát. 
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a 
számlát nem áll módunkban befogadni. 
 
 
* ide értendők a közvetlenül költségként elszámolandó anyagbeszerzések is. 
 
 
A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi! 

Szolgáltató neve:  

Szolgáltató telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Típus:  

Költségviselő:  



 
 

4. számú melléklet 
 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 
Preambulum 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások 
(továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza. 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: 
 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
 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 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. 
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. 
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 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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Budapest, 2020. ……… hó …… nap                           …….., 2020. ……… hó …… nap  
 
 
 
______________ ______________  ___________________ ________________ 

…… …….  ….. …… 
     

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.                                 ……………... 
 

Megrendelő  Vállalkozó 
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5. számú melléklet 

 

Elektronikus-számla befogadás a MÁV Csoport vállalatainál 

 
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt – mint a MÁV Csoport tagvállalatainak bejövő számláit kezelő 
szervezet – bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák befogadását és 
automatizált feldolgozását. Az automatikus ellenőrzés, adatkinyerés elengedhetetlen számunkra, 
ezért a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek: 

1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 
2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

számla adatait tartalmazza. Az XML állományon kívül a PDF tartalmazhat egyéb 
mellékleteket is. 

3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 
4. A PDF állományt időpecséttel kell ellátni. 
5. A kibocsátónak weben publikálnia kell tennie azt a XSD formátumú fájt, amely leírja az 

általa kibocsátott XML számlafájl felépítését, kivéve ha az XML file felépítése megfelel 
a NAV által közleményben közzétett 
(https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/afa_eszamla.html) XML formátumnak: 
http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf. 

6. A számlákat a MÁV által megadott e-mail címre kell elküldeni, az e-mailhez csatolt 
file-ként. 

7. Számla csak a kibocsátó által előre megadott e-mail címekről küldhető (ez történhet 
konkrét e-mail címek pl.: „x.y@z.hu” megadásával, vagy csak domain pl.: „@z.hu” 
megadásával). 

8. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 
9. Számla befogadása előtt a kibocsátó adatait egyeztetni szükséges. 

 
Az elektronikus számla befogadás lehetőségét az alábbi társaságok számlái esetén tudjuk 
biztosítani: 

• MÁV Zrt 
• MÁV-START Zrt, 
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt, 
• MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft, 
• MÁV-HÉV Zrt, 
• MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft, 
• Záhony-Port Zrt. 

 
Az elektronikus számla küldés előtt a rendszer beállításához egyeztetésre van szükség, ennek 
során  

a) kérjük az alábbi táblázatot kitöltve küldje el az eszamla-info@mav.hu e-mail címre, 
b) amennyiben lehetséges, tesztelési célból egy minta számlát is küldjön részünkre, amely 

lehet 
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- egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező 
számla, 
- egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott 
számláit), 
- egy éles számla is (ez esetben ezt kérjük egyértelműen jelölje az e-mailben). 

A minta számlát technikai okokból kérjük, hogy egy jelszóval védett zip file-ban küljde 
meg az eszamla-info@mav.hu e-mail címre. 
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E-számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 
Az elektronikus számlát kibocsátó cég neve 

 

Adószáma: 
A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve: 
Az a személy a kibocsátó részéről, akivel a MÁV 
kapcsolatba léphet elektronikus számlákkal 
kapcsolatos ügyekben 

 

Kapcsolattartó telefonszáma: 
Telefonszám, melyen a kapcsolattartó elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 
E-mail cím, melyen keresztül a kapcsolattartó 
elérhető 

 

Számlaküldésre használt e-mail 
cím(ek) és domain(ek): 
Az(ok) az e-mail cím(ek) vagy domain név , 
amelyről a kibocsátó elektronikus úton küldi a 
számláit 

 

 

 

A számlát aláíró(k) neve(i): 
A számlát elektronikusan aláíró személy neve 

 

 

A számlát aláíró cég neve: 
A kibocsátó cég elektronikus aláírásban szereplő 
megnevezése 
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6.sz.melléklet. Felelősségbiztosítási kötvény 
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7.sz. melléklet 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

 

Szerződés tárgya: „Építési, ingatlan felújítási munkák MÁV SZK Zrt. négy telephelyén” 

 

Szerződés azonosító száma:  /2019/SZK 

Teljesítés helye: 1. számú Műszaki mellékletben meghatározottak szerint 

Teljesítés időtartama: …………. 

Munkavégzés jellege: …………….. 

Érintett munkaterület: …………….. 

 

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi ős egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos: 
- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény), 
- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény), 
- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény) 
- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény), 
- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről 
- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet), 
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.) 

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

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

tevékenységek részletes szabályairól. 
és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei. 

 

1. Általános környezetvédelmi elvárások 

1.1. A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában 
meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval 
kötött szerződésben köteles érvényesíteni. 

1.2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság 
dokumentáltan (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) környezetvédelmi 
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követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és 
közreműködőjét is) köteles azt betartani. 

1.3. A vonatkozó MÁV Csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a 
munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV 
SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a 
környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét 
szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó 
ad bővebb felvilágosítást. 

1.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó 
környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól 
megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 
a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

1.5. A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok 
szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító 
technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb 
gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése 
érdekében. 

1.6. Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, 
kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan 
kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott 
hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak 
meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére 
meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozat”- ban kell Vállalkozónak 
nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően. 

1.7. Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során 
az ADR2 előírásait kell betartani. 

1.8. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció 
készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozó folyamatos kapcsolatot kell tartani az 
érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-vel. A jogszabályok be 
nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt 
bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, 
kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

1.9. A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a 
környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból 
másolati példányt átadni. 

1.10. Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó 
rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki szakember köteles a MÁV SZK 

                                                 
1
RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 

2
ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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Zrt. környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak 
megfelelően intézkedni. 

1.11. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a 
Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §) eljárni. A hatóság 
tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni 
kell.  

1.12. A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, 
por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott 
szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania. 

1.13. A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, 
és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére átadni. 

1.14. A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során 
valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott 
dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta. 

1.15. Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő 
szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 
1. pontban megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t. 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék 
fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

2.2. Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint 
rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító 
kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez 
igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési 
technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat 
végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége. 

2.3. A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt írásban rögzíteni kell, hogy a 
keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó 
saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező 
alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a 
megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható 
befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok 
meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról. 
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2.4. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, 
átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV Szolgáltató Központ 
Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati 
példányait rendelkezésükre kell bocsátani. 

2.5. Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglaltakat kell betartani. (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő 
hulladék esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra 
vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok 
esetén 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet) 

2.6. A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját 
kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.  

2.7. A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a 
technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről 
gondoskodni. 

 

3. Talajvédelem 

3.1. A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező 
anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való 
deponálás nem engedélyezett. 

3.2. A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó 
kötelessége. 

 

4. Vízminőség védelem 

4.1. A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok 
elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. 

4.2. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító 
műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak 
engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell. 

4.3. Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek 
jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. 

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

4.5. A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet 
felhasználásra. 
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5. Levegőtisztaság védelem 

5.1. A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a 
saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.  

5.2. Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést 
ponyvával való takarással kell megakadályozni. 

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

 

6. Zaj- és rezgésvédelem 

6.1. A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját 
tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége. 

6.2. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell 
megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, 
szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul 
teljesüljenek.  

6.3. A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések 
figyelembevételével kezdhető meg.  

A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a 
Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 


