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mint alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó)
között (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi
feltételek szerint jött létre.
ELŐZMÉNY
[DÁTUM] napján a szerződő felek között Alvállalkozási Szerződés - Általános Szerződési
Feltételek jött létre [SZÁM] iktatószám és [SZÁM] szerződés szám alatt. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a jelen Speciális Szerződési Feltételekben meghatározott munka teljesítése
során az Általános Szerződési Feltételek alábbi rendelkezéseit nem alkalmazzák:
[RENDELKEZÉSEK]

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Speciális Szerződési Feltételekben meghatározott
munka teljesítése során az Általános Szerződési Feltételek alábbi rendelkezését, a következő
eltéréssel alkalmazzák:
[ELTÉRÉSEK]
Vagy
[DÁTUM] napján a szerződő felek között Alvállalkozási Szerződés - Általános Szerződési
Feltételek jött létre [SZÁM] iktatószám és [SZÁM] szerződés szám alatt. A jelen Speciális
Szerződési Feltételek rendelkezései a felek között létrejött Általános Szerződési Feltételek
rendelkezéseivel együtt alkalmazandó.
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.
A Vállalkozó tájékoztatja az Alvállalkozót, hogy … szerződés szám alatt vállalkozási
szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta
a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén
végzendő munkákat. A jelen alvállalkozási szerződésnek a tárgya:
[TÁRGY]
AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKA ESETÉN KÖTELEZŐ:
2010

2011

2012

2013

2014

16/03/2010
(P-935/2010PLF)
16/05/2010
(P8764/2010)
94-SZEM/2010
(K6130/2010)

16/09/2011
(P8761/2010)
16/17/2011
(K5464/2011)
16/19/2011
(P5226/2011)

16/04/2012
(K-2883/2012)

16/11/2013 (K692/2013)

11/01/2014
(10472/2014/SZK)

16/25/2012
(K-7471/2012)

16/11/2013
(32367/2013/MAV)

16/01/2014
(8408/2014/MÁV)

16/27/2012
(K-7719/2012)

16/22/2013
16/06/2014
(85986/2013/MÁV) (42263/2014/MÁV)

16/21/2011
(P5227/2011)
16/22/2011
(P5230/2011)
60-SZEM/2011
(P5229/2011)
61-SZEM/2011
(P5231/2011)
62-SZEM/2011
(P-

16/31/2012
(K-10500/2012)

16/07/2014
(47314/2014/MÁV)

11/01/2013
(K-8873/2012)

31/03/2014
(444006/2013/MÁV)

11/02/2013
(28887/2013/MÁV)

16/01/2013
(K-10106/2012)

16/02/2013
(K-10105/2012)

5225/2011)
63-SZEM/2011
(P5228/2011)
74-SZEM/2011
(K6613/2011)

16/03/2013
(K-10109/2012)

16/04/2013
(K-10108/2012)

16/05/2013
(K-10107/2012)
16/06/2013
(K-10110/2012)
16/08/2013
(K-10651/2012)






Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az I. 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó
fizetési kötelezettségét a Megrendelő az Európai Fejlesztési Bank által biztosított
pénzügyi forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire
tekintettel Alvállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra
 Alvállalkozó köteles a valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a jelen
szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és
dokumentumot megőrizni a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig.
 Alvállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjét
arról, ha jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindítása
jut tudomására.
Ezen rendelkezések felróható megsértésével a Vállalkozónak okozott igazolható károkat
Alvállalkozó köteles megtéríteni, ideértve azt az esetet is, ha Vállalkozót azért éri kár,
mert az Alvállalkozó ezen rendelkezésekben előírt iratmegőrzési, vagy bejelentési
kötelezettségének felróható megszegése miatt Vállalkozó a Megrendelő irányában
fennálló saját, de az Alvállalkozó adatszolgáltatásán alapuló kötelezettségének nem
tudott eleget tenni és ezért őt kár érte.
Alvállalkozó kijelenti, hogy az a kár, amely a Vállalkozót ezen rendelkezések
megszegésével érheti a Ptk. 6:521. §-a szempontjából előrelátható kárnak minősül.

[PÁLYÁN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS ESETÉN:]
A forgalmi vagy a vágányzári utasítás alapján a biztonságos munkavégzés követelményeinek
teljesítése az Alvállalkozó feladata.
[A munkák nem vágányzárban végzendők. A figyelőőr biztosítása Alvállalkozó feladata és
költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Alvállalkozó feladata és
költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet
kérelmezése Alvállalkozó feladata.]
VAGY
[A vágányzárért felelős személyt az Alvállalkozó köteles biztosítani. Ennek érdekében a
szerződés aláírását követően haladéktalanul köteles a területileg illetékes divízió vágányzári

ügyintézőjének megadni a vágányzár és a vágányzárért felelős személy adatait. A vágányzár
mindenkor hatályos vágányzári utasítás szerinti lebonyolításáért az Alvállalkozó a felelős.]
[TERVEK (TU, MMT) KÉSZÍTÉSE ESETÉN:]
A Ptk. 6:251.§ (2) bekezdésében foglalt minőségi követelmények teljesítése az Alvállalkozó
feladata. A tervek Vállalkozó, vagy harmadik személy általi jóváhagyása nem mentesíti
Alvállalkozót ezen felelősség alól, a jóváhagyásra a felelősség alóli mentesülés érdekében
Alvállalkozó nem hivatkozhat.
2.

A munka befejezésének határideje: [DÁTUM]

3.

Munkaszámok:

[SZÁM]

4.
Az Alvállalkozó fő kötelezettsége a jelen szerződésben meghatározott munkáknak az
Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint, valamint a vonatkozó
jogszabályokban, magyar szabványokban, műszaki előírásokban, az Alvállalkozó által
megismert tervekben, valamint a szerződés szerinti munkákra vonatkozó műszaki
specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a jelen szerződésben meghatározott
határidőben és a jelen szerződésben megjelölt véghatáridőig, valamint a jelen szerződésben
meghatározott mennyiségben történő elvégzése.
5.
Az Alvállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges saját
állományban lévő megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert és biztonságos
megfelelő minőségű gépállományt biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán
keresztül a befejezéséig. Külföldiek foglalkoztatását az Alvállalkozó külön köteles megjelölni,
állampolgárság, név, anyja neve, útlevél száma és betűjele, magyarországi és külföldi lakcím,
szakképzettség, a tartózkodási (munkavállalási) engedély keltének, lejáratának és számának
megjelölésével. E rendelkezés megszegéséből eredő valamennyi bírság, intézkedés költsége, kár
és egyéb költség az Alvállalkozót terheli.
6.
A Vállalkozó kiköti, az Alvállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az
Alvállalkozó tevékenységét, törzstőkéjét, illetve foglalkoztatott létszámát a szerződés időtartama
alatt folyamatosan vizsgálja. Abban az esetben, ha az Alvállalkozó létszáma a jelen szerződésben
foglalt és külön szerződésekben konkretizált munkafeladatok elvégzéséhez kevésnek bizonyulna,
az Alvállalkozó további alvállalkozót, közreműködőt, teljesítési segédet és bármely más
jogcímen a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő személyt (a továbbiakban: alvállalkozó)
köteles a Vállalkozónak előzetesen bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentést követően ellenőrzi a
bejelentett további alvállalkozót. Vállalkozó részéről a mindenkori műszaki üzletágvezető
jogosult a bejelentett alvállalkozó elfogadására. Ha a Vállalkozó az ellenőrzés során azt
tapasztalja, hogy a bevonás célja az, hogy a szerződést megkötő Alvállalkozó helyett éppen a
bevonandó alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd, illetve egyéb személy teljesítse a
szerződést, vagy, hogy a bevonás a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetheti, akkor ezen
bevonást haladéktalanul megtilthatja. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie az
Alvállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi
kritériumoknak, ennek biztosításáért Alvállalkozó felel. Az Alvállalkozó a bevonásra kerülő
közreműködő, további alvállalkozó, teljesítési segéd, egyéb személy tevékenységéért ugyanúgy
felel, mintha maga végezte volna el a munkát. Az Alvállalkozó semmilyen jogviszonyban sem
foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoportba tartozó társaságok munkavállalóját. A
Vállalkozó kifejezetten megtiltja a […] foglalkoztatását.

7.
Az Alvállalkozó a munkaterületet ismeri, a munkaterületet előre egyeztetett időpontban
veszi át a Vállalkozótól. A munkaterület átvételét a felek az Építési naplóban rögzítik.
8.
Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért,
főleg azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a jelen szerződésben foglalt munka
kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és az Alvállalkozót terhelő egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítéséhez.
II. AZ ALVÁLLALKOZÓI DÍJ
1.
Az Alvállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munka teljesítéséért az alábbi
alvállalkozói díjra jogosult:
VAGY
V2: A jelen szerződés tárgyát képező munka teljesítéséért az Alvállalkozót megillető
alvállalkozói díj tételes elszámolással kerül meghatározásra az alábbi egységárak alapján:
Alvállalkozói díj:

[…]

2.
A szerződésben megadott alvállalkozói díj tételes felméréshez kötött, teljes ár, mely a
szerződés érvényességi ideje alatt nem módosítható. VAGY A szerződésben megadott
alvállalkozói díj tételes felméréshez kötött, teljes ár, amely a szerződésben megadott fix
egységáron alapul, mely egységár a szerződés érvényességi ideje alatt nem módosítható.
VAGY
V2: A szerződésben megadott alvállalkozói díj tételes elszámoláshoz kötött és fix egységárakon
alapul, mely egységárak a szerződés hatálya alatt nem módosíthatóak.
Az alvállalkozói díj magában foglalja:
–

a szerződés és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának
teljes ellenértékét,

–

minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pl. hatósági és egyéb
engedélyek, terhelési próba, különféle ellenőrző mérések, felvonulás, próbaüzem
költségeit) a munkavállalókkal összefüggő valamennyi költséget.

3.
Jelen szerződés hatálya alatt az Alvállalkozó az alvállalkozói díjat nem emelheti. Az I.1.
pontban meghatározott munka műszaki tartalmát Alvállalkozó megismerte és erre tekintettel
többletmunkát nem számolhat el. Alvállalkozó pótmunkát kizárólag a jelen szerződés módosítása
alapján, a módosítást követően végezhet.
4.
Vállalkozó tájékoztatja Alvállalkozót, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka nem
építési hatósági engedélyköteles.
5.
A Vállalkozóval szembeni követelés engedményezése – ide értve annak faktorálását -,
illetve a Vállalkozóval szembeni követelésen zálogjog alapítása a Vállalkozó előzetes írásbeli
engedélyével lehetséges.

6.
A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy az alvállalkozó számlájának Vállalkozó általi
megfizetése nem jelent joglemondást Vállalkozó részéről, továbbá Vállalkozó kifejezetten
fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a
teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az alvállalkozó számláját kifizette úgy,
hogy igényét nem jelentette be azonnal alvállalkozó részére.
III. KAPCSOLATTARTÁS
1.
A felek kijelölik a felelős személyeket a „Speciális Szerződéses Feltételek”
(továbbiakban: „Feltételek”) teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők
jogosultak a szerződő felek képviseletére a „Feltételek” szerződés I. pontjában rögzített munkák
teljesítése során.
Vállalkozó részéről kijelölt képviselő:
Név: ………
Tel.: ………
E-mail: ………
Alvállalkozó részéről kijelölt képviselő:
Név: ………
Tel.: ………
E-mail: ………
2.
A megjelölt képviselők képviseleti jogosultsága kiterjed a tárgyi szerződés teljesítése
vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. A megjelölt képviselők
képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadásátvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.
3.
Az építési, felmérési naplóba történő bejegyzésre, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek
aláírására, illetve a helyszíni utasítások megadására a Felek erre szervezetileg felhatalmazott
megbízottja is jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát.
4.
Felek kötelesek az e személyekben bekövetkező változásokat haladéktalanul írásban
jelezni egymás felé, az ennek elmulasztásából fakadó károkért a mulasztó fél felel, illetve nem
jelzett változás esetén másik fél jogosult a számára ismert személyeket a fenti jognyilatkozatok
kiadására jogosultnak tekinteni, ennek megfelelően, ez alapján végzett tevékenysége is
szerződésszerűn teljesítettnek minősül.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv a vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.
2. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba, azzal, hogy
rendelkezéseit a munka megkezdésének napjától felek magukra nézve kötelezően alkalmazzák és
valamennyi szerződéses kötelezettség – beleértve a jótállási és szavatossági igényeket is –
maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.
3. A felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés
működtetése során keletkező véleménykülönbségek fennállás esetén a vitákat tárgyalások útján
rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezi. A felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező

jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.
4. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi […] db melléklet:
[…]
5. Alvállalkozó jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőnél
hatályban lévő technológiai előírásokat, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi
előírásokat és annak megfelelően köteles eljárni.
6. A jelen szerződést - azok elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt - szerződő felek
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4
eredeti példányban, az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.
Budapest, 2015. …………

Vállalkozó
MÁV FKG Kft.
Képviselője:
……
……

Alvállalkozó
……

Képviselője:
……
……

