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levelezési címe:   [ADAT] 
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Preambulum 
 
A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 
„Hegesztő üzemalkalmassági tanúsítások lefolytatása” tárgyú beszerzési eljárást indított, 
mely eljárás nyertese Vállalkozó. 
 
I. Szerződés tárgya 
 
1.1. Felek jelen keretszerződés keretében megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen 
szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint megrendeli a jelen keretszerződés 3.1. 
és 3.2. pontjában meghatározottak szerinti keretösszeg erejéig, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
Megrendelő részére hegesztő üzemalkalmassági tanúsítások EN ISO 15085-2 CL1 szerinti 
lefolytatását eljárás vizsgálatokra, valamint a hegesztők minősítő vizsgáztatására (a 
továbbiakban: Szolgáltatás). 
 
II. A Felek kötelezettségei 
 
2.1. A Vállalkozó kötelezettségei 
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2.1.1. Vállalkozó köteles a feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni.  
 
2.1.2. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni az ellentmondásra vagy 
olyan következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. 
Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti felelősséggel tartozik az ebből eredő 
károkért. 
 
2.1.3. Vállalkozó a Keretszerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó 
szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni. A Megrendelő kizárólag a 
Keretszerződés tárgyát képező munka célját illetően jogosult a Vállalkozó részére utasítást 
adni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti a 
Vállalkozó teljesítését terhesebbé.  
 
2.1.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a szolgáltatás eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti 
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.  
 
2.1.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó 
köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelős. 
  
2.1.6. Vállalkozó a feladat teljesítése során jogosult közreműködők foglalkoztatására, 
amennyiben a közreműködőt a beszerzési eljárás soron megjelölte, vagy amely 
igénybevételéhez a Megrendelő írásbeli egyetértésével előzetesen hozzájárult. Vállalkozó a 
közreműködők kiválasztásáért és teljesítésükért, az üzleti titok betartásáért a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint felel. A teljesítésbe bevont közreműködők teljesítéséért 
Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. Közreműködő jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be. 
 
2.1.7. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Keretszerződés alapján a teljesítésben 
részéről közreműködő személyek, valamint ő maga is megfelelő képzettséggel rendelkeznek. 
  
2.1.8. A Vállalkozó tudomásul veszi és betartja a Megrendelő illetve a MÁV Csoport 
érvényes munka- és egészségvédelmi, tűz- és vagyonvédelmi utasításainak vonatkozó 
előírásait a teljesítési helyeken. 
 
2.1.9. Vállalkozó a jelen Keretszerződés tárgyát képező feladat teljesítéséért a Ptk. szerinti 
szavatossággal tartozik. Vállalkozó a szerződés szerinti tanúsítási eljárások lefolytatásáért Ptk. 
szerinti kártérítési felelősséget vállal.  
 
2.1.10. A Vállalkozó köteles jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat 
az ilyen szakfeladatokra specializálódott szervezettől elvárható szakmai felelősséggel 
végrehajtani. 
 
2.1.11. Vállalkozó a szerződéses feladatait saját eszközeivel saját felelősségére teljesíti. 
Vállalkozó köteles feladatait folyamatosan a kellő szakképzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező személyek bevonásával ellátni. 
 
2.1.12. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység, 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eljárások, know-how, szoftverek, technológiák egyéb 
szerzői jogvédelem alatt álló szellemi termékek fölött harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a megkötött vállalkozási szerződés teljesítésében feleket gátolná. 
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2.2. A Megrendelő kötelezettségei 
 
2.2.1. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelői igények konkrét meghatározására. 
Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk 
Vállalkozó részére határidőn belül történő rendelkezésre bocsátására. 
 
2.2.2. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kölcsönösen együttműködik Vállalkozóval a 
Keretszerződés teljesítésében, vállalja továbbá az együttműködés feltételeinek Megrendelő 
oldaláról történő biztosítását.  
 
2.2.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által – a szerződésszerű 
teljesítés érdekében – kezdeményezett egyeztetést, a kezdeményezésről történt értesülést 
követő 5 munkanapon belül biztosítja, illetve a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához 
szükséges döntéseket a megfelelő időben meghozza. 
  
2.2.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan 
teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, illetőleg az igény 
meghatározását a Vállalkozó számára, úgy az az adott körben a Vállalkozó egyidejű 
késedelmét kizárja.  
 
2.2.5. Megrendelő köteles Vállalkozónak a feladat elvégzésére vonatkozó készre jelentését 
követően jelen Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesített munkát átvenni.  

 
2.2.6. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített szolgáltatás díját a 2.sz. mellékletben 
rögzített egységárak alapulvételével az adott eseti megrendelés teljesítését követően kiállított, 
teljesítésigazolt számla alapján kifizetni. 
 
III. Vállalkozói díj, számlázási fizetési feltételek 
 
3.1. A szerződés keretösszege nettó 6.000.000,-,- Ft + ÁFA; azaz Hatmillió Forint + ÁFA. 
 
3.2. A keretösszeget a Felek műszaki-pénzügyi becsléssel állapították meg, ezért a tényleges 
teljesítés során lefelé való eltérés miatt a jelen keretszerződést nem tartják szükségesnek 
módosítani. Felek megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 
szerződés keretjellegéből adódóan Megrendelőnek nincs megrendelési kötelezettsége, azaz 
nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű termék illetve szolgáltatás 
megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg előbbiekből adódó nem teljes mértékű 
lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen 
jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni. 
 
3.3. A keretösszegen belül a megrendelés alkalmával igényelt feladatok díjtételeit jelen 
Szerződés 2. számú melléklete rögzíti. A 2. sz. mellékletben megjelölt nettó egységárak a 
szerződés hatálya alatt nem módosíthatóak.  
 
3.4. A 2. sz. mellékletben megjelölt nettó egységárak tartalmazzák a szerződésben 
meghatározott feladatok teljes körű elvégzését, további költségekre illetve bármilyen 
jogcímen történő kifizetésekre a Vállalkozó nem tarthat igényt.  
 
3.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a jelen szerződés 2. sz. mellékleteiben nem 
meghatározott feladatokat vár el Vállalkozótól, azok külön árajánlat és megállapodás tárgyát 
képezik. 
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3.6. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi 
kézhezvételétől számított 30 banki napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján 
átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. Vállalkozó 
számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját 
számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. Vállalkozó a fizetési 
esedékességet 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 Ptk.–ban meghatározott 
feltételekkel. 
 
3.7. Vállalkozó Megrendelő által jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolást és Basware 
teljesítésigazolást, az ahhoz tartozó számlával együttesen Megrendelő számlázási címére, 
postai úton juttatja el. Megrendelő számlát egyéb módon nem fogad be. A kiállított számlán 
feltüntetett teljesítési időpont meg kell egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés 
időpontjával (Áfa tv. 55.§).  
 
3.8. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware 
teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak 
kinyomtatott példányát és a Megrendelő által jóváhagyott, aláírt teljesítésigazolást. A számlát 
a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson 
megtalálható a Megrendelő Basware rendelésszáma. A Basware rendelésszám nélkül 
beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés 
szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított és hiánytalanul megküldött számla 
Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám és mellékletek hiányából 
eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámításra nem jogosult 
 
3.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított 
számla késedelmes megfizetésért nem felelős. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a 
tényleges tételes költségkimutatást és egy 1 oldalas szakmai beszámolót is.  
 
3.10. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek nem terhelik. 
 
IV. A teljesítés menete 
 
4.1. Megrendelő eseti megrendelést ad Vállalkozó részére, mely kapcsán Vállalkozó 
visszajelez, hogy az adott eseti megrendelést milyen határidővel tudja vállalni. Szükség esetén 
Felek egyeztetést folytatnak. Az eseti megrendelés akkor jön létre, amikor Megrendelő a 
vállalási határidőt, az adott eseti megrendelés kapcsán elfogadja (elfogadott eseti 
megrendelés) 
 
4.2. A megrendelő leadására és a megrendelőben szereplő feladatok, továbbá a feladatok első 
osztályú minőségben hibátlanul és a megrendelő által meghatározott mennyiségben és 
határidőben elvégzett feladatokkal kapcsolatos teljesítésigazolások kiállítására az alábbi 
személyek jogosultak, távollétükben mindig a helyettesítésre megbízott munkatárs: 
 
Sejkóczki András Műszaki üzletágvezető (email: sejkoczki.andras@fkg.hu, telefon: + 36 
30 754-0220) 
 
4.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű teljesítés 
feltételei, valamint a teljesítés elismerésének módja a megrendelésben kerül meghatározásra. 
 
4.4. Megrendelő jogosult az eseti megrendelésben megjelölt feladatot legkésőbb a feladat 
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megkezdését megelőző munkanapon írásban lemondani. Késedelmes lemondás esetén 
Vállalkozó igazolt költségei megtérítésére jogosult. 
 
4.5. A Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, melyek a 
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik. 

 
V. Szerződésszegés 
 
5.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti. 
 
5.2. Felek a Vállalkozó hibás teljesítése és nem teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak 
meg. A kötbér alapja a megrendelés alapján megállapított nettó összeg. A kötbér mértéke 
hibás teljesítés esetén 15 %, nem teljesítés esetén 30 %. 
 
5.3. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben, de legfeljebb a 
körülmény felmerülésétől számított 24 órán belül nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy az 
értesítés elmulasztása miatti kötbérként a Felek a kötbéralap 10 %-át kötik ki, amely akkor is 
jár, ha a fél a szerződésszegési felelősség alól magát egyébként kimenti.  
 
5.4. A kötbér esedékessé válik: 
 

5.4.1. hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igényét a Vállalkozónak bejelentette, 

 
5.4.2. nem teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását, vagy elállását a 

Vállalkozónak bejelentette, 
 
5.4.3. egyéb esetben, ha Vállalkozó szerződésszegése Megrendelő számára nyilvánvalóvá 

válik. 
 

5.5. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a 
szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az 
elmaradt vagyoni előnyt.  
 
5.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben részletezett kötelezettségek 
Vállalkozó által történő megszegése Megrendelő jelentős érdekeit sérti, így Vállalkozó 
kötelezettséget vállal, hogy ilyen érdeksérelem bekövetkezése esetén Megrendelő valamennyi 
felmerülő kárát megtéríti, illetve Megrendelővel szemben felmerülő követelésekkel szemben 
helytáll. 
 
5.7. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. Fizetés esedékessége 30 nap. A 
kötbér összege a Vállalkozó számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.  
 
5.8. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (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, a peres eljárások során 
kikényszeríthető, 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. 
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VI. A szerződés időtartama, megszűnése 
 
6.1. A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és az abból eredő 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetőleg a keretösszeg kimerülésével szűnik meg. 
Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb 2018. december 31-ig 
jogosult eseti megrendelés leadására. 
 
6.2. A jelen szerződés megszűnik:  
 

• a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével, 
• Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 1 hónapos felmondási 

idő alkalmazásával, 
• azonnali hatályú felmondással 
• a keretösszeg kimerülésével. 

 
6.3. Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik 
(rendkívüli felmondás), különösen, ha 

• a Másik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 
megszerzésére. 

• Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség. 
• A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. 
• A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

jogerősen megállapítja. 
• A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 
6.4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 
esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása 
szerint jogosult a szerződéstől elállni.  
 
6.5. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint 
gyakorolhatja az elállás jogát.  
 
6.6. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a 
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói 
díjat nem haladhatja meg. 
 
6.7. Bármely Szerződő fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződésszegő Fél a hibát írásbeli 
felszólítást követően haladéktalanul nem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, de nem kizárólag a szerződésben vállalt kötelezettség nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítése, a másik Félnek szándékosan, vagy gondatlansággal történő 
károkozás, illetve jelen szerződésben előírt titoktartási kötelezettség megszegése. 
 
6.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésnek bármilyen okból történő 
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a 
Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 
 
VII. Titoktartási kötelezettség 



 

 

 

7

 
7.1.Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó 
valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezel azokat csak Megrendelő előzetes 
írásbeli jóváhagyásával hozza nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. A másik 
Fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél 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. 
 
7.2.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdésben meghatározott titoktartási 
kötelezettsége alól kizárólag Megrendelő Ügyvezetője adhat felmentést. Vállalkozó csak e 
személy által kiadott írásbeli felmentést fogadhatja el érvényes felmentésnek.  
 
7.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen felmerülő 
kérdést, problémát, felvetést, vagy konzultációt igénylő egyéb kérdést kizárólag Megrendelő 
Ügyvezetője jogosult előre egyeztetett időpontban megvitatni. 
 
7.4.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen bekezdésben részletezett kötelezettségek 
Vállalkozó által történő megszegése Megrendelő jelentős érdekeit sérti, így Vállalkozó 
kötelezettséget vállal, hogy ilyen érdeksérelem bekövetkezése esetén Megrendelő valamennyi 
felmerülő kárát megtéríti, illetve Megrendelővel szemben felmerülő követelésekkel szemben 
helytáll.  

 
7.5.Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, 
a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, 
bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé. 
 
7.6.A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség Szerződés megszűnését követő 3 (három) 
évig fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha bíróság, 
hatóság kötelezése vagy jogszabályban előírt kötelezettség folytán az adatokat, információkat 
nyilvánossá kell tenni. 
 
7.7.Jelen pontban rögzített kötelezettség nem vonatkozik azon adatok közzétételi 
kötelezettségére, mely az információs önrendelkezésről és információs szabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv.  alapján áll fenn 
illetve, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra 
hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében, vagy a 
teljesítés során a Vállalkozó kapcsolt vállalkozása(i) illetve a teljesítésbe bevont 
közreműködők és a kapcsolt vállalkozása(ik) irányában a megvalósítás által megkívánt 
mértékig válik szükségessé. Az a fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget 
megszegi, a másik féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési 
kötelezettséggel tartozik helytállni. 
 
VIII. Egyéb szerződési feltételek 
 
8.1 Szerződő Felek részéről a jelen Szerződés teljesítése kapcsán eljárni jogosult 
személyek:  
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 Megrendelő részéről 
 

Vállalkozó részéről 

Név Bartha Balogh László  
Beosztás Hegesztési felelős  
Cím 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.  
Telefon +36 30 627-5775  
e-mail bartha.laszlo@fkg.hu  

 
8.2. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés 
módosítására, nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a szerződésben 
rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást. 
 
8.3. Az 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. 

 
8.4.Felek megállapodnak abban, hogy MÁV FKG Kft.-vel szembeni bármilyen követelés 
engedményezése (ideértve annak faktorálását), illetve a MÁV FKG Kft.-vel szembeni 
bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV FKG Kft. előzetes írásos 
jóváhagyásával lehetséges. A MÁV FKG Kft. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 
zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a MÁV FKG Kft.-vel szemben, 
melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 
 
8.5.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás 
kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
8.6.Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
8.7.A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 
(www.mav.hu/mav/etikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt 
magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által 
lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállaja, hogy a Megrendelő nevében 
eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett 
etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 
8.8.A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat 
olyan magatartást, amellyel a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági 
érdekeit veszélyeztetné. Ide tartozik Szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt 
vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen 
foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében 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. 
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Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési 
felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján 
bármikor jogosult ellenőrizni. 

 
8.9. 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. 
 
8.10. A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés nem eredményez a szerződés 
tárgyát illetően kizárólagosságot egyikük vonatkozásában sem. 
 
8.11. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése vagy annak bármely része érvénytelennek 
vagy végre nem hajthatónak minősül, 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. 
 
8.12.A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő vagy annak minősülő vezető állású 
munkavállalóival, választott tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen személyeknek 
– a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójával nem áll üzleti kapcsolatban, illetve olyan 
jogviszonyban – így különösen munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb, illetve 
szerződéses jogviszonyban –, amely a Megrendelő jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy 
veszélyeztetheti. 
 
8.13. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31§-ára is különös figyelemmel 
a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a 
jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs 
feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez 
vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást 
megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A 
szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az 
aláírót terheli, a korlátozás a MÁV FKG Kft.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen 
következménye a MÁV FKG Kft.-t nem terheli. 
 
8.14.A Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás 
nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó. 
 
8.15..Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 
Megrendelőt 3 példány, Vállalkozót 1 példány illeti meg. 
 
Szerződő Felek jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták. 

 
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek. (1-3. sz. melléklet) 
 
 
Mellékletek: 
1.sz. melléklet Műszaki leírás 
2.sz. melléklet Vállalkozói díj 
3.sz. melléklet Basware teljesítésigazolás minta 
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Budapest, 2015. ……………………… 

  
 
 

____________________________ ____________________________ 
Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 
Képviselője: 
Filó Gábor 
ügyvezető 

Vállalkozó 
[CÉGNÉV] 
Képviselője: 

[NÉV] 
[TISZTSÉG] 
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1.sz. melléklet  
 

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
 

Hegesztő üzemalkalmassági tanúsítások lefolytatása EN ISO 15085-2 CL1 szerint, eljárás 
vizsgálatokra valamint a hegesztők minősítő vizsgáztatására egy magyarországi tanúsító 
hely által. 
 

Munka azonosítója, mennyisége: 
 

• DIN EN ISO 3834-2 és MSZ EN 15085-2 CL1, szerinti üzemi tanúsítása 
• EN ISO 15614-1 és a 15614-13 szerinti eljárás vizsgálatok tanúsítása 
• EN ISO 9606-1szerinti hegesztők minősítő vizsgáztatása 
• EN ISO 14732 szerinti hegesztőgép-kezelők minősítő vizsgáztatása   

 
Munkavégzés tervezett időpontja: 2015.12.01. –  2018.12.31.  
 
Tanúsítványok kiadásának határideje: 2015. december 01. – 2018. december 31. 

Az alábbi táblázatban megadott mennyiségi adatok kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek 
meghatározásra. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a megjelölt mennyiségek lehívására. 
 
Tájékoztató jellegű mennyiségi adatok 

 
Vizsgálat megnevezése Mértékegység Elbírálás célú 

(tájékoztató 
jellegű) 

mennyiség a 
szerződés teljes 
időtartamára 

(2018.dec.31-ig) 
DIN EN ISO 3834-2 szerinti tanúsítás Ft+ÁFA / év 3 
EN 15085-2 szerinti CL1 sz. tanúsítás Ft+ ÁFA / év 1 
DIN EN 15085-2 szerinti CL1 éves felügyeletének 
lefolytatása 

Ft+ÁFA / év 2 

Új eljárás vizsgálatok tanúsítása az MSZ EN ISO 
15614-1 szerint (eljárásonként/ tompavarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA / 
eljárás 

10-20 

Új eljárás vizsgálatok tanúsítása az MSZ EN ISO 
15614-1 szerint (eljárásonként/ sarokvarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA/ 
eljárás 

10-20 

Új hegesztési utasítások és hegesztéstechnológiák 
minősítése (tanúsítása) a 15614-13 szerint (vasúti 
sínek leolvasztó ellenállás hegesztésére) 

Ft+ ÁFA / év 3 

Eljárás vizsgálatok érvényességének 
meghosszabbítása (eljárásonként)/ tompavarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA/ 
eljárás 

10-20 

Eljárás vizsgálatok érvényességének 
meghosszabbítása (eljárásonként)/ sarokvarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA / 
eljárás 

10-20 

Hegesztők minősítő vizsgáztatása/ EN ISO 9606-1 Ft+ÁFA/   40-50 
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szerint (3 éves érvényesség)          bizonyítvány 
Hegesztők minősítő vizsgáztatása/ EN ISO 9606-1 
szerint (2 éves érvényesség) 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

50-60 

Hegesztőgép-kezelők minősítő vizsgáztatása/ EN 
ISO 14732 szerint (3 éves érvényesség) 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

4 

Hegesztő minősítések meghosszabbítása az EN 
ISO 9606-1 2 éves hosszabbítása 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

50-60 

Kiszállási díj budapesti telephelyre 
(1103 Budapest, Kőér u. 2/e.) 

Ft + ÁFA / 
alkalom 

3 

Kiszállási díj jászkíséri telephelyre 
(5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.) 

Ft + ÁFA / 
alkalom 

10-12 
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2.sz. melléklet  
VÁLLALKOZÓI DÍJAK 

 
 

Vizsgálat megnevezése Mértékegység Egységár 
DIN EN ISO 3834-2 szerinti tanúsítás Ft+ÁFA / év  
EN 15085-2 szerinti CL1 sz. tanúsítás Ft+ ÁFA / év  
DIN EN 15085-2 szerinti CL1 éves felügyeletének 
lefolytatása 

Ft+ÁFA / év  

Új eljárás vizsgálatok tanúsítása az MSZ EN ISO 
15614-1 szerint (eljárásonként/ tompavarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA / 
eljárás 

 

Új eljárás vizsgálatok tanúsítása az MSZ EN ISO 
15614-1 szerint (eljárásonként/ sarokvarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA/ 
eljárás 

 

Új hegesztési utasítások és hegesztéstechnológiák 
minősítése (tanúsítása) a 15614-13 szerint (vasúti 
sínek leolvasztó ellenállás hegesztésére) 

Ft+ ÁFA / év  

Eljárás vizsgálatok érvényességének 
meghosszabbítása (eljárásonként)/ tompavarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA/ 
eljárás 

 

Eljárás vizsgálatok érvényességének 
meghosszabbítása (eljárásonként)/ sarokvarratos 
hegesztésekre 

Ft+ÁFA / 
eljárás 

 

Hegesztők minősítő vizsgáztatása/ EN ISO 9606-1 
szerint (3 éves érvényesség)          

Ft+ÁFA/   
bizonyítvány 

 

Hegesztők minősítő vizsgáztatása/ EN ISO 9606-1 
szerint (2 éves érvényesség) 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

 

Hegesztőgép-kezelők minősítő vizsgáztatása/ EN 
ISO 14732 szerint (3 éves érvényesség) 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

 

Hegesztő minősítések meghosszabbítása az EN 
ISO 9606-1 2 éves hosszabbítása 

Ft+ÁFA/ 
bizonyítvány 

 

Kiszállási díj budapesti telephelyre 
(5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.) 

Ft + ÁFA / 
alkalom 

 

Kiszállási díj jászkíséri telephelyre 
(1103 Budapest, Kőér u. 2/e.) 

Ft + ÁFA / 
alkalom 
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3.sz. melléklet 

MÁV FKG Kft. 
Basware Teljesítés Igazolás 

Vállalkozó neve: 
 

Vállalkozó 
telephelye:  

Számlabenyújtási 
hely: 

MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24 

Megrendelő neve: MÁV FKG Kft. 

Megrendelő címe: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Rendelés száma: 
 

Teljesítés dátuma: 
 

Szállítólevél száma: 
 

Típus: 
 

Költségviselő: 
 

Alvállalkozói díj: 
 
Munka megnevezése: 
=============================== 
 
Rendelés adatai: 
=============================== 

Rendelés  
sorszáma 

Leírás 
GIR 
cikkszám 

Men
nyisé
g 

ME 
Eg
ysé
gár 

Nettó 

    
Ft 

1 
Ft  

 
Teljes összeg: ………………. Ft + ÁFA  
 
Kiállító neve:  
Telefonszám:  
 
Kiállítás dátuma: ……………év ………………….hó ……. nap 
 

…………………….……………….. 
(műszaki teljesítést elismerő aláírása) 

 
 
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. 
 
 
 
 


