
Iktatószám megrendelőnél:  

Szerződés szám megrendelőnél:  

 

1 

 

 

Szolgáltatási szerződés 
 

 mely az alulírott napon és helyen   

 

egyrészről,  

 

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság   

Cég rövidített elnevezése: MÁV FKG Kft. 

Székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi utca 10. 

Levelezési címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2/e.  

Számlavezető pénzintézete K&H Bank Zrt. 

Bankszámlaszáma:  10200971-21521542-00000000 

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

Adószáma:  11267425-2-16 

Cégbíróság és cégjegyzékszáma:  Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 

  Cg. 16-09-002819 

Képviseli:  Sejkóczki András Műszaki üzletágvezető és Fábián Lajos 

Működéstámogatás és vállalatfejlesztés üzletágvezető   

 

mint megrendelő /továbbiakban: Megrendelő/ 

 

másrészről,: 

  

…………………………………………..  

Cég rövid elnevezése:  

Székhelye:  

Levelezési címe:  

Számlavezető pénzintézete:   

Bankszámlaszáma:   

Adószáma:    

Cégbíróság és cégjegyzékszáma:  

   

Aláírásra jogosult:  

 

mint szolgáltató /továbbiakban: Szolgáltató/ 

 

(Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Felek) között, az alábbiakban meghatározott feladatok 

teljesítésére jött létre. 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.  

 

 

Műszaki tartalom: 

 

 

2. A munka befejezésének határideje:  
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3. A teljesítés helye:  

 

II. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megrendelő köteles Szolgáltatónak a Munka elvégzéséért a IV. pontban meghatározott 

szolgáltatói díjat megfizetni. 

 

2. Megrendelő a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges 

akadályról, vagy körülményről köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben 

Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a 

Szolgáltatónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.  

 

III. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A I.1. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a IV. pontban meghatározott 

szolgáltatói díjra tarthat igényt. 

 

2. Szolgáltató köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos és 

gyors befejezését. 

 

3. Szolgáltató kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és 

esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. 

 

4. A Szolgáltató semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV 

Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. 

 

5.  Szolgáltató köteles betartani az idegenek MÁV Zrt. területen történő tartózkodása és külső 

vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről szóló 

45/2012. IX.07. (MÁV Ért. 21.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasításban, valamint 

munkavédelmi mellékletben foglaltakat.  

 

6.  Megrendelő nem felel a fenti utasítások be nem tartásából adódó munkabalesetben eredő 

károkért, költségekért, kivéve ha azt a Megrendelő okozta. A jogszabályoknak és jelen 

szerződésben foglaltaknak megfelelő munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, 

kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása Szolgáltató feladata.  

 

IV. A SZOLGÁLTATÓI DÍJ 

 

1. A Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező munka teljesítéséért az alábbi szolgáltatói díjra 

jogosult: 

 

Szolgáltatói díj:  

 

 

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
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1. A Munka teljesítését követően Szolgáltató 1 db végszámla kiállítására jogosult. 

 

2. Szolgáltató a BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult 

kiszámlázni. 

 

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

elvégzését követően és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla 

igazolt kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. 

 

Számlavezető pénzintézet:  

 

Bankszámla száma:    

 

 

4. A Munkáról kiállított számla mellé Szolgáltató köteles mellékelni a Megrendelőt, valamint a 

BASWARE teljesítésigazolást.  

 

5. A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő iktatószámát, jelen szerződés számát, valamint a 

BASWARE számot. Ezen adatok hiányában Megrendelő jogosult a számlát Szolgáltatónak 

visszaküldeni és a szolgáltatói díj kifizetését megtagadni. A szabályos számla beérkezéséig 

Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A 

Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben 

terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla 

kézhezvételének, és az ahhoz szükséges összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének 

napját követő napon kezdődik.  
 

Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Adószám: 11267425-2-16 

 

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

 1426 Budapest, Pf.: 24. 

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

teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Szolgáltató számlavezető pénzintézete a számla 

összegével megterheli. 

 

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

kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése 

alapján a Szolgáltató által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb 

elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Szolgáltató késedelmikamat-követelését a 

kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig 

jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Szolgáltató késedelmikamat-követelését a 

szerződő felek elévültnek tekintik. 

 

8.  Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezésére 

(beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni követelésén 
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zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos engedélyével kerít sort. A 

Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az 

engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, 

melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Szolgáltatónak előleget nem fizet, fizetési 

biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 

 

VI. KAPCSOLATTARTÁS 

 

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

 

Megrendelő részéről: 

 

………………………. 

Telefonszám:  

E-mail:  

 

Szolgáltató részéről: 

 

………………… 

Telefonszám:  

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 átadás-

átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné. 

 

VII. 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 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 2 db melléklet: 

- munkavédelmi melléklet 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 

5. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőnél 

hatályban lévő technológiai előírásokat, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat 
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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. ………… 

 

 

 

 

 

Megrendelő  Szolgáltató 

MÁV FKG Kft.   

Képviselője:  Képviselője: 

……………… ……………   
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Munkavédelmi melléklet 

a MÁV FKG Kft. és a …………. között létrejött szerződéshez 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a MÁV Zrt. területén munkát végző 

külső vállalkozók munkavégzésének munkavédelmi feltételeit, valamint a MÁV Zrt. területére 

történő belépés rendjét szabályozó (28/2008. (VII.11.) VIG sz.) utasításnak megfelelően a 

munkavégzés rendjét az alábbi megállapodásban rögzítik: 

Az utasítás hatálya: 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelemi szabályok területi hatálya kiterjed: 

- azokra a – MÁV Zrt. tulajdonában lévő - munkaterületekre, ahol az üzemeltetői és 

munkáltatói jogokat a MÁV Zrt. kizárólagosan gyakorolja, és oda idegeneket léptetnek be, 

vagy ott külső Vállalkozó munkát, szolgáltatást végez. 

 

- a MÁV Zrt. területén a külső Vállalkozó vagy munkavállalója által végzett mérések, próbák, 

kiállítások, kísérletek területeire, függetlenül attól, hogy a tevékenység tárgya (pl. jármű, 

próbaberendezés, kísérletre használt gép, kiállítási terület stb.) a külső Vállalkozó vagy a 

MÁV FKG Kft. tulajdonában van. 

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi szabályok személyi hatálya kiterjed: 

- a MÁV FKG Kft.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, munkaviszonyban álló, vagy 

egyszeri megbízás alapján munkát végző munkavállalókra. 

 

- a MÁV Zrt. területén munkát végző külső vállalkozókra jelen szerződés szerint. 

 

 

Idegenek MÁV Zrt. területére történő belépési rendje szerződéses munka elvégzése céljából 

A belépés engedélyezése és feltételei 

- A vasút zárt és nyitott területére a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyban álló személyek 

munkavégzés céljából csak belépési engedély birtokában léphetnek be. 

 

- A belépés engedélyezésére az alábbiak jogosultak, illetve kötelesek a MÁV Zrt. gazdasági 

érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével: 

 

 

a.) a Területi Központ vezetői a közvetlen irányításuk alatt működő több területet érintő 

belépés vonatkozásában. 

b.) a MÁV Zrt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság igazgatója közvetlen irányítása 

alatt működő Területi Központok működései területe vonatkozásában. 

 

- Amennyiben a belépés engedélyezése jelen szerződésen alapul, a belépési engedély tényleges 

kiadása és bevonása is az 1.6. pontban felsoroltak szerint történik. 
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- A megrendelő felhatalmazása alapján a Területi Központ feladata, az engedélyt kiadni 

jogosult szervtől való hozzájárulás megkérése.  

 

- A kivitelezési munka idején a változásoknak megfelelően a munkaterületet elhagyóktól az 

engedélyt vissza kell vonni és az engedélyt adónak át kell adni, illetőleg az újonnan belépő 

dolgozók részére meg kell kérni. 

 

- Az alvállalkozók részére a MÁV FKG Kft. kéri meg az engedélyt. 

 

- Az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására jogosult személyéről az 

Alvállalkozót a Vállalkozó a szerződéskötéssel egy időben köteles tájékoztatni. 

 

- A belépés engedélyezése indokolt esetben megtagadható. 

 

- A belépést engedélyező, vagy a Vállalkozó indokolt esetben – személy, vagyon, és 

forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével - a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti. 

 

A belépési engedély érvényessége, kezelése 

A belépési engedély eseti jelleggel (egyszeri belépés) vagy határozott időre szóló illetőleg 

„visszavonásig érvényes” időtartamra kérhető, illetve adható meg. 

A szerződésből adódó, a 30 napnál hosszabb vagy visszavonásig érvényes engedélyek kiállítása 

megfelelő formájú belépési igazolás kiállításával történik. Az engedély kiadójának kötelezettsége 

a kiadott belépési engedélyek nyilvántartása, kezelése és bevonása utáni sejtezése, illetőleg ennek 

kimutatható módon történő dokumentálása is.  

Munkavédelmi szabályok  

A szerződés munkavédelmi mellékletének tartalma: 

- A szerződést kötő MÁV FKG Kft. munkavédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az 

érdekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy 

megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a 

biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik. 

- Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az 

Alvállalkozó engedélyének meglétét, érvényességét a Vállalkozó köteles ellenőrizni.  

 

A munkaterület átadás és a munkaterület megközelítése 

A munkaterület átadása előtt a Vállalkozó és alvállalkozói a munkaterületen munkát nem 

végezhetnek. 

 

A szerződés tárgyát képező munkavégzés megkezdését a szerződés, még más konkrét munkavégzési 

engedélyhez is köti, ezért a szerződés csak az egyéb engedélyekkel együtt minősül a munkavégzés 

megkezdésére vonatkozó engedélynek. 

A munkaterület átadása külön eljárás alapján történik, ahol a felek a munkaterület biztonsági 

állapotáról megtekintés alapján győződnek meg. 



Iktatószám megrendelőnél:  

Szerződés szám megrendelőnél:  

 

8 

 

- Felújítási munka esetén a munkaterületet a kivitelező részére a Beruházási Szolgáltató Egység 

által kijelölt műszaki ellenőr adja át, miután azt az üzemeltetőtől átvette és azt követi a MÁV 

FKG Kft. alvállalkozó részére történő munkaterület átadás. 

 

- Karbantartási munka esetén a munkaterületet a PMLI Területi Központ által kijelölt 

karbantartási műszaki ellenőr adja át. 

 

 

A területátadási jegyzőkönyvben kell rögzíteni a munkaterület közúti és gyalogos megközelítése 

lehetőségeit is. 

A munka egész tartama alatt – szükség esetén – a közút sávonkénti, illetőleg teljes lezárásával 

kapcsolatos engedélyeztetés, kitáblázás biztosítása az Alvállalkozó feladata. 

A megközelítési utak funkciótól eltérő használatáról külön megállapodás készítése szükséges. 

Munkaterület, munkaeszközök átadás-visszavétele, munkaterület fedezése 

- A munkaterület átadás a rendeletekben meghatározottak szerint írásban történik, illetve - a 

munkaterület biztonságos állapotáról történő meggyőződés után kell visszavenni – a 

munkálatok befejezését vagy felfüggesztését követően a MÁV FKG Kft.-vel közvetlen 

szerződéses jogviszonyban álló Alvállalkozótól. 

 

- Az átadott munkaterületen az ott munkát végzők munkairányítójának (vezetőjének) előzetes 

értesítése és hozzájárulása nélkül a MÁV Zrt.- munkavállalója – a szerződésből adódó 

jogosultság (pld. ellenőrzés, előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás, egyidejűleg 

végzett munkára stb.) gyakorlása vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig 

nem végezhet munkát. 

 

- A szerződő felek tervezési munkák esetén a biztonsági feltételekről a tervezői szerződésben 

állapodnak meg. Ilyen esetekben a terület átadása-átvétele kizárólag az abban foglaltak 

teljesülésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatra korlátozódhat. 

 

 

A nyilatkozat csak olyan munkáknál és szolgáltatásoknál alkalmazható, amelyekre írásban szerződést 

kötöttek és a szerződés melléklete tartalmazza a munkavégzés munkavédelmi feltételeit 

A munkaterület átadása mindenkor írásban történik. A területileg és a munkavégzés időpontja alapján 

összekapcsolható – karbantartási és felújítási- munkák területátadása egy eljárás keretében is 

történhet. 

A vasúti vágányokon végzett munkánál a munkaterület közlekedésbiztonsági szempontból történő 

fedezéséért az Alvállalkozó felelős. 

 

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

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget- eltérő 

megállapodás hiányában – Alvállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni, amelyre a szerződésben 

utalni kell. 
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Közlekedés saját járművel 

Az Alvállalkozó közúti járműveivel a MÁV Zrt. területén vágányhálózatán, közforgalom elől  elzárt 

úthálózatán, munkaterületein csak a MÁV Zrt. engedélyével közlekedhet. 

A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot az (engedély jogosítvány, futási bizonylat) a jármű 

vezetője köteles magánál tartani, és azt ellenőrzés esetén felmutatni. Az engedélyezett jármű és 

közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható legyen. 

Munkavégzés 

A MÁV Zrt. területén az Alvállakozó munkát és /vagy szolgáltatást csak szerződés alapján végezhet. 

A szerződésben foglaltak betartásáról – saját munkavállalója vonatkozásában – az Alvállalkozó 

köteles gondoskodni. 

A munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak külön írásbeli engedély birtokában kezdhető 

meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott 

pályarészen végzett rakodásnál). 

A munkavégzésnél a MÁV Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező 

előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő a személyi biztonságot csökkentő 

feltételeket nem szabad az idegenek (szerződő fél, hatósági személyek stb.) számára sem 

megengedni. 

Az Alvállalkozó az átadott vagy a szerződés szerint közösen használt MÁV Zrt. munkaterületen 

kívül a MÁV Zrt. más területén munkát nem végezhet. 

Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei 

A szerződés keretében végzett munkák esetében a MÁV FKG Kft. dolgozói felügyeleti 

tevékenységet végeznek az Alvállalkozó felett.  

Ellenőrzés 

A belépési -, munkavégzési-, közlekedési jogosultságot a MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult 

munkavállalói a MÁV Zrt. területén bármikor jogosultak ellenőrizni. 

A MÁV Zrt. ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, személy- és közlekedésbiztonságot 

befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni. Az átadott, elválasztott munkaterületen. 

A vállalkozó munkavállalója intézkedései során igazolványával köteles intézkedési jogosultságát 

igazolni. 

A munkavégzés felfüggesztése 

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

hiánya a MÁV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy vasúti 

közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetni, a MÁV Zrt. felügyeletet ellátó 

vagy ellenőrzésre jogosult, vagy Vállalkozó munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 

A munkavégzés leállítását írásban is az Alvállalkozó tudomására kell hozni. 

Oktatás 
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A szerződő fél munkavállalóinak a MÁV Zrt. 2002. évben kiadott K-2372373/2002 jóváhagyót és 

2008 évben 1-2-3-4 számú módosításával kiegészített O.1. sz utasítás, melyet a NKH 2318/2008 sz-

on jóváhagyott vizsgákkal kell rendelkezniük. A vizsga típusát és megszerzésének időpontját az 1. sz. 

mellékletben lévő nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírással a szerződés mellékletekén kell 

megőrizni.  

2010. január 01-utáni szerződéseknél már csak a 2010-ben E 1 sz. utasításokból újra levizsgázott 

dolgozókat szabad beírni. 

Az oktatás tényét az építési naplóban kell rögzíteni és mindkét fél részéről aláírással igazolni (ki 

oktatott ki, oktatás tárgya és ideje). 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló Vállalkozók 

(alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a MÁV Zrt.-vel közvetlen szerződéses 

jogviszonyban álló Vállalkozó köteles gondoskodni a MÁV Zrt.-vel kötött feltételek további 

érvényesítésével 

Balesetek, rendkívüli események  

A Vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket 

és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. munkavállalójának bejelenteni azonnali érvénnyel, továbbá 

be kell jelenteni a MÁV Zrt. Területi Főüzemirányítójának a 06-1-511333 számú telefonszámára. 

Munka egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések: 

203/2009. (IX. 18.) kormányrendelet 1.§ b9 értelmében valamennyi dolgozónak a rendeletben előírt 

egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkezni, amiről az 2. sz. mellékletben lévő 

nyilatkozatot kell kiállítani a szerződő félnek 

 

Jászkisér, ……………………………… 

 

 

 

 

Megrendelő  Szolgáltató 

MÁV FKG Kft.   

Képviselője:  Képviselője: 
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Nyilatkozat 

Összeférhetetlenségről 

 

Cég neve:  

Cég adószáma:  

Cég székhelye:  

 

 

A ……….. számú szerződésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft-nél az 

általam képviselt cég tagjai, illetve alkalmazottai között nincs olyan személy, aki a MÁV Zrt. és a 

MÁV FKG Kft. versenytilalmi szabályait megszegné. 

 

Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. 

 

 

 

Jászkisér, 2015. …………………….. 

 

 

 

  …………………………….................. 

  Cégszerű aláírás  


