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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: Szerződés, mely létrejött  
 
egyrészről a 
 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkör űen Működő Részvénytársaság  
Székhelye:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Levelezési címe:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Számlavezető pénzintézete:   Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Számlaszáma:     10201006-50080430-00000000  
Számlázási cím:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Számla megküldésének címe:   MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.24.  
Adószáma:      10856417-2-44 
Statisztikai számjele:    10856417-5221-114-01 
Cégjegyzékszám:     Cg. 01-10-042272 
Szerződéskötés során eljár: […] 
Képviseli: […] 
 
mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),  

másrészről 

[…] 
Székhely:       
Levelezési cím:      
Számlavezető pénzintézete:    
Számlaszáma:      
Számlázási cím:     
Adószáma:      
Statisztikai számjele:     
Cégbíróság:       
Cégjegyzék száma:     
Kivitelezői nyilvántartási száma:   
Képviseletében eljár:      

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” 
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
  
 
Előzmény 
 
A Megrendelő 2016. …..…. napján kelt Ajánlattételi felhívásával Kbt. 112. § (1) bek. b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő Nagy-
Budapest és Szolnok 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és 
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transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti bejelentés 
alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási, munkák 
elvégzése” tárgyban, amelyet a Vállalkozó a 2016. …...…. napján írásban benyújtott, a 2016. 
..…. napján lefolytatott elektronikus árlejtés során módosított ajánlatával (a továbbiakban 
együtt: Ajánlat) megnyert.  Felek a jelen szerződést ( a továbbiakban: szerződés) ezen 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték.  
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös 
tekintettel, amennyiben volt ilyen, a Kiegészítő tájékoztatás, a felhívás és a többi 
közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. A 
Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés feltételeit 
megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. A Kbt. 131.§ (2) bekezdése 
alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen szerződés 6. sz. melléklete 
tartalmazza. 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban Ptk.) 6:238. §, és a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési 
eljárásra tekintettel írják alá. 
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös 
tekintettel a közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 
A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen szerződés közötti, 
ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a 
dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:  

(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre 
sor került;  
(2) Ajánlati felhívás;  
(3) Dokumentáció; 
(4) Vállalkozó ajánlata;  
(5) jelen szerződés. 

 
A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumait és a jelen Szerződés feltételeit 
megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. 
 

1. A szerződés tárgya 
 
A Vállalkozó a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra elvállalja a MÁV Zrt. 
üzemeltetésében levő Nagy-Budapest 10 kV-os nagyfeszültségű elosztóhálózat, a hozzá 
tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, azok távfelügyeleti rendszere, továbbá a 
Szolnokon üzemeltetett nagyfeszültségű elosztóhálózat a hozzá tartozó kapcsoló- és 
transzformátorházak, valamint a Vác vasútállomáson üzemeltetett két darab transzformátor 
állomás karbantartását (a továbbiakban: (Karbantartási feladatok), továbbá a Megrendelő 
eseti bejelentései alapján a felsorolt berendezések és hálózatok működésében keletkezett 
hibák, üzemzavarok elhárítási, ill. a szükséges javítási munkák elvégzését (a továbbiakban: 
Hibaelhárítási feladatok). A Vállalkozó részletes feladatait a Nagy-Budapest, valamint 
Szolnok 10 kV-os nagyfeszültségű elosztóhálózatának egyvonalas kapcsolási rajzát, a 
szerződés tárgyát képező transzformátorállomások listáját az 1. számú melléklet (Műszaki 
dokumentáció Nagy-Budapest), és a 2. számú melléklet (Műszaki dokumentáció Szolnok) 
tartalmazza. A szerződés tárgyát képező munkák nem hatósági engedély kötelesek és nem 
kötöttek hatósági tudomásulvételi eljáráshoz sem. 
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2. Fogalom meghatározások 
 
Jelen szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 
 
Alvállalkozó: A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében az a gazdasági szereplő, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő 
által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
BASEWARE Teljesítési Igazolás: a Megrendelő által kiállított műszaki/pénzügyi 
teljesítési igazolás. 
 
Bizalmas Információ: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és 
valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, 
könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges 
megrendelőkre vonatkozó vagy bármely más információ, melyet az adott Fél jogszerűen 
bizalmasként határozott meg. 
 
Elháríthatatlan külső okok (vis maior): minden olyan rendkívüli előre nem látható tény, 
körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis 
maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy 
nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk. 
 
Kbt. : A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 
 
Munkaterület: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a megrendelő 
szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik 
még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a 
Megrendelő beleegyezésével használ. 
 
Nap: naptári napot jelent, kivéve ha a szerződés vagy jogszabály munkanapról 
rendelkezik. 
 
Pótmunka: a Megrendelő érdekkörében szükséges azon vállalkozói többletteljesítés 
igény, amely a 5.2.5 pontban foglaltak szerint megrendelt munka megrendelésekor nem 
volt előre látható, de annak a Megrendelő költségén történő elvégzésére a Megrendelő 
kifejezett kérésére a Vállalkozó által sor kerül.  
 
Többletmunka: az az egyedi megrendelésben kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a 
munka elvégzésére adott árajánlatnak kialakítása során a Vállalkozó – a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott információk ellenére – egyáltalán nem, vagy nem megfelelően 
tervezett, de amelynek teljesítése szükséges a megrendelt munka szerződésszerű 
elvégzéséhez. Az esetleges többletmunka fölmerülése a Vállalkozó üzleti kockázata, 
annak költségét a Vállalkozó maga viseli, azt a Megrendelőre nem háríthatja át. 
 
Üzemzavar: A vasút szolgáltatásait (pl. villamos vontatást, a vasúti forgalmat, jegykiadást, 
informatikai rendszert, világítási-, vízellátó- és fűtőrendszerek működését) zavaró műszaki 
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nehézmény. Bekövetkezése korlátozza, vagy lehetetlenné teszi a vasút üzemi 
berendezéseinek rendeltetésszerű használatát, és ezzel kihat a vasúti közlekedés 
menetrendszerűségére. Lehet hiba, amely a berendezésben, vagy annak valamely részén 
következik be, de lehet olyan külső hatás, ami üzemszerűen működő villamos berendezés 
esetén is kiváltja vasúti közlekedés zavarát. 
 
Sürgős munka: Olyan üzemzavarnak nem minősülő hibaelhárítási feladat amely, a 
Megrendelő döntése szerint sürgős beavatkozást igényel (energiaszolgáltatást veszélyeztető 
hibák például: nagyfeszültségű kábelhiba).  
 

3. A szerződés időbeli hatálya 
 
3.1. Jelen, közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése 

és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései alapján a 
közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött. 

3.2. A hatálybalépés feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 
támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány (továbbiakban: 
tanúsítvány) kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek 
fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte.  

3.3. Amennyiben a tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés aláírását 
követően közli Vevővel, a hatálybalépés napja a közlést követő munkanap.  

3.4. Jelen szerződést a felek a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig –terjedő 
határozott időtartamra kötik. 

3.5. Jelen szerződés a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű 
teljesítésével szűnik meg. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. 
és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3.6. Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, 
e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelő a 
Vállalkozót  haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

 
 

4. A Karbantartási feladatok teljesítése 
 
4.1. A Karbantartási feladatok ütemezése a Vállalkozó által előre elkészített és a Megrendelő 

által jóváhagyott havi, és 12 hónapra szóló (éves) karbantartási terv szerint, 12 hónap alatt 
kell elvégezni. A teljes időszakra vonatkozó, havi bontásban készített 12 hónapra szóló 
(éves) karbantartási tervet a Vállalkozó állítja össze, és a Megrendelő által meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Megrendelő részére benyújtja. A 12 
hónapra szóló (éves) karbantartási terv benyújtásának határideje, a szerződés 
megkötésétől számított harminc nap. A szerződés megkötése, és a karbantartási terv 
jóváhagyása közötti időszakban a karbantartási munkálatokat a Vállalkozó a Megrendelő 
kijelölt képviselőjével egyeztetett ütemezésben végzi. A 12 hónapra szóló (éves) 
karbantartási tervnek havi bontásban tartalmaznia kell az egyes hónapokban 
karbantartandó összes kapcsoló és transzformátor házat (beleértve az adott kapcsoló és 
transzformátor házhoz tartozó kábelhálózat részt), és a nevezett kapcsoló és 
transzformátorházra eső – azok munkaerő- és költségigényével arányos, jelen szerződéssel 
összhangban álló – vállalkozási díjat. A karbantartási terv jóváhagyásáról a Megrendelő 
írásban nyilatkozik.   
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4.2. A havi karbantartási terv kirészletezve napi bontásban tartalmazza a 12 hónapra szóló 
(éves) karbantartási tervben meghatározott, az adott hónapban karbantartandó összes 
kapcsoló és transzformátor házat (beleértve az adott kapcsoló és transzformátor házhoz 
tartozó kábelhálózat részt), az elvégzendő összes karbantartási feladatot, és a nevezett 
feladatokra és az adott napra eső munkaórát. Az adott hónapra vonatkozó havi 
karbantartási tervet a Vállalkozó az adott hónapot megelőző második hónap 24-éig 
köteles benyújtani a Megrendelő által meghatározott formában, a Megrendelő részére 
jóváhagyásra. A szerződés érvénybelépését követő első három havi karbantartási tervet a 
12 hónapra szóló (éves) karbantartási tervvel egy időben kell a Megrendelő részére 
benyújtani jóváhagyásra.  

 
4.3. A jóváhagyott karbantartási tervek végrehajtását, a Karbantartási feladatok időarányos 

teljesítését a Megrendelő havonta – illetve szükség esetén ennél gyakrabban – ellenőrzi. A 
Vállalkozó részéről a jóváhagyott karbantartási terv módosításához a (amely nem minősül 
szerződésmódosításnak) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A 
jóváhagyott karbantartási terveket a Megrendelő egyoldalúan módosíthatja (amely nem 
minősül szerződésmódosításnak). 
 

4.4. A Vállalkozó a Karbantartási feladatok a karbantartási tervek és vonatkozó szabványok, 
műszaki előírások szerint végzi. A Vállalkozó az ellenőrzések, és karbantartások 
eredményeit a Megrendelő által 7. számú mellékletben meghatározott tartalommal és 
formában rögzíti, és átadja a Megrendelő részére. A Vállalkozó szükség esetén javaslatot 
tesz megelőző nagykarbantartásra, illetve javításra. A Karbantartási feladatok részletes 
szakmai tartalmát az 1. és 2. számú mellékletek 5. Elvégzendő feladatok a karbantartás 
körében és 7. A karbantartás, hibaelhárítás munkafolyamatai című pontjai határozzák 
meg.  

 
5. A Hibaelhárítási feladatok teljesítése 

 
5.1.  Üzemzavar elhárítása, vagy  sürgős munka (meghibásodás) 

5.1.1. A halasztást nem tűrő – életveszélyt okozó, vagy a rendeltetésszerű használatot 
lényegesen akadályozó – meghibásodás (a továbbiakban: üzemzavar felszámolás, illetve 
sürgős munka) esetében a Megrendelő közvetlenül telefonon értesíti a Vállalkozót. Az 
értesítés tartalmazza az üzemzavar, illetve sürgős munka szükségességének tényét, 
helyét, jellegét, a veszélyeztetett környezetet és lehetőség szerint olyan további 
információkat, melyek elősegítik az üzemzavar felszámolását, illetve  sürgős munka 
(hiba) gyors és szakszerű elhárítását. A munka megrendelésének a telefonos értesítés, és 
az 5.1.2.  pont szerinti írásos megerősítése minősül. 

5.1.2. A telefonon történt értesítést követően 1 munkanapon belül a Megrendelő e-mail útján 
írásos igénybejelentést küld a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben megjelölt e-
mail címére (a továbbiakban: a Vállalkozó e-mail címére). Az e-mailben történő 
igénybejelentés az 5.1.1. pontban foglaltakon túl tartalmazza a telefonos értesítés 
időpontját (óra, perc pontossággal). A Vállalkozó, a Megrendelő telefonon történt 
értesítését követően köteles haladéktalanul, de legkésőbb – Nagy-Budapest és Szolnok 
nagyfeszültségű elosztóhálózat esetében – 90 percen belül megkezdeni a helyszíni 
munkavégzést, a bejelentett üzemzavar, illetve meghibásodás felszámolását. A 
megkezdett munka elvégzésére a Vállalkozó rendelkezésére álló időtartam a munka 
megkezdésétől számított 72 óra. E határidőn beül a Vállalkozó feladatai az üzemzavar 
felszámolásához, illetve sürgős munkához közvetlenül szükséges tevékenységeket és 
anyagfelhasználást foglalják magukban. Amennyiben a 72 órás határidő betartására a 
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Vállalkozó által nem befolyásolható, objektív külső okból nincs lehetősége, a 
Vállalkozónak a 72 óra letelte előtt egyeztetést kell kezdeményeznie a Megrendelővel a 
befejezés lehetséges időpontjáról. A befejezési határidő ebben az esetben is az a 
legrövidebb időtartam, mely a munka elvégzéséhez műszaki-technológiai szempontból 
szükséges, e tekintetben a Vállalkozó nem hivatkozhat kapacitáshiányra, vagy egyéb 
munkaszervezési problémára. 

5.1.3. Az 5. pont szerinti feladat teljesítéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó felmérési naplót 
készít, amely alapján tételes árajánlatot küld e-mailben a Megrendelő részére, melynek 
tartalma a beszkennelt és minden oldalán aláírt árazott TERC V.I.P. GOLD építőipari 
költségvetés készítő program (továbbiakban: TERC V.I.P. GOLD program) szerinti 
költségvetés. Az árajánlat műszaki tartalma nem terjedhet tovább a bejelentett 
üzemzavarnak, illetve sürgős munkának minősülő meghibásodás felszámolásához 
közvetlenül szükséges tevékenységeken és anyagfelhasználáson.  

5.1.4. Az 5.1.3. pont szerinti árajánlatban meg kell adni a felhasznált anyagok tételes listáját, 
árát és mennyiségét (anyagárat), továbbá a feladatteljesítés munkaidő-igényével 
kalkulált munkadíjat  (normaérték) és a vállalt teljesítési határidőt is. Az anyagköltség 
minden esetben felülvizsgálatra kerülhet a Megrendelő által, az alábbiakban leírtak 
alapján. A Vállalkozó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ÖN 
egységnyi díjtételek és anyagárak meghatározására a TERC V.I.P GOLD programot 
használja és alkalmazza, rendelkezésre álló legfrissebb adattartalommal, a felújítási 
munkák normaidejének alkalmazásával. 

5.1.5.  Az árajánlatot a legfrissebb adattartamú TERC V.I.P. GOLD programmal, vagy az 
abban foglaltakkal teljes mértékben egyezően kell elkészíteni. Az árajánlatban a TERC 
V.I.P. GOLD program központi ÖN adattárában nem szerepelő, továbbá az árajánlatban 
az ÖN adattárban rögzítettől eltérő módon alkalmazott: 

- anyagárak esetében az érintett termék magyarországi forgalmazójának nyilvánosan 
elérhető listaárából, a jelen vállalkozási szerződésben rögzített és a TERC V.I.P. 
GOLD programban feltüntetett anyagegységárakkal köteles a vállalkozó dolgozni. 
Az ebben nem szereplő anyagárak esetében az anyagokra külön egységárelemzést 
kell készítenie.  

- Az árajánlatnak tartalmaznia kell munkanemenként a normaértéket, amely a 
szerződésben rögzített rezsióradíj és a TERC V.I.P. GOLD program ÖN 
adattárában szereplő normaidő szorzata. 
 

- Az árajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges bontási feladatok elvégzését követően 
keletkezett bontási hulladék újrahasznosításáig, vagy ártalmatlanítás érdekében a 
legközelebbi hulladéklerakóban történő átadásig felmerülő összes költséget 
valamint az ártalmatlanítás díjait is. Amennyiben a TERC V.I.P. GOLD program 
nem tartalmaz erre vonatkozó normaértéket akkor Vállalkozónak erre vonatkozó 
elemzést kell benyújtania az árajánlatban. 

 
- Emellett – ha a munkavégzés még nem fejeződött be – az ajánlat tartalmazza a vállalt 

teljesítési határidőt. A Vállalkozó ebben az esetben is köteles a teljesítési határidő 
megállapításakor azt a legrövidebb időszakot alkalmazni, mely a munka 
elvégzéséhez szakmai, technológiai szempontból szükséges, e tekintetben nem 
hivatkozhat kapacitáshiányra. 

5.1.6.  Az árajánlat készítése során jelen vállalkozási szerződés 7. pontjában rögzített nettó 
rezsióradíj alkalmazása kötelező. 
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5.1.7.  A Megrendelő a megküldött árajánlatot felülvizsgálja az 5.3. pontban foglaltak 
szerint. 

5.1.8. Az árajánlatnak a Megrendelő által történt elfogadását követően a Megrendelő – 
elszámolási célból – a BASWARE rendszer útján kiállított megrendelést (BASWARE 
megrendelés) küld a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben megjelölt e-mail címére. 

5.1.9.  A munka teljesítését követően a Megrendelő részéről a munka elvégzésének 
ellenőrzésével megbízott munkavallója által jóváhagyott, a Vállalkozó által készített, a 
Megrendelő által előírt formátumú munkalap és a Megrendelő által elfogadott 
költségvetés (5.3. pont szerint felülvizsgált és elfogadott árajánlat) alapján állítható ki a 
teljesítésigazolás és a számla. 

 
5.2. Az üzemzavar felszámolásnak, vagy sürgős munkának nem minősülő munkák 

(rendes hibaelhárítások) megrendelése és teljesítése 

5.2.1. A jelen 5.2. pont rendelkezéseit azon munkák – továbbiakban: üzemzavar, vagy 
sürgős munkának nem minősülő munkák (rendes hibaelhárítások) – esetében kell 
alkalmazni, amelyek nem minősülnek sem üzemzavar felszámolásnak, sem sürgős 
munkának. E munkák esetében a Megrendelő e-mail, vagy telefax útján írásos 
igénybejelentést (árajánlatkérést) küld a Vállalkozó e-mail, vagy telefax elérhetőségére. 

5.2.2. Az igénybejelentés (árajánlatkérés) legalább a konkrét munka műszaki leírását 
tartalmazza. 

5.2.3. Az árajánlat-adási határidő az igénybejelentéstől, illetve a Megrendelő által 
kezdeményezett helyszíni bejárás esetén, annak napjától számított 5 munkanap. A 
Vállalkozó tételes árajánlatot küld e-mailben a Megrendelő részére, melynek tartalma a 
beszkennelt és minden oldalán aláírt árazott TERC V.I.P. GOLD építőipari költségvetés 
készítő program (továbbiakban: TERC V.I.P. GOLDprogram) szerinti költségvetés. A 
tételes árajánlat adási határidő elmulasztása esetén – amelyért Vállalkozó felelős - a 
Megrendelő késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely mértéke naptári naponként 
felszámítva, a 11.4. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg. A 
tételes árajánlat adási határidő elmulasztásának minősül a hiányosan, vagy hibásan 
megküldött árajánlat is. Az árajánlatra irányadóak az 5.1.5 pontban foglaltak. 

5.2.4. Vállalkozónak, - a Megrendelő által az igénybejelentésben rögzített ilyen irányú 
előírása esetén – az árajánlathoz mellékelnie kell a munka ütemezésének tervét is. A 
Vállalkozó az ütemezés indoklásában nem hivatkozhat kapacitáshiányra, vagy egyéb 
munkaszervezési problémára. Az ütemezést a kezdési időpont tekintetében a 
Megrendelő egyoldalúan felülbírálhatja, amelyről a Vállalkozó részére értesítést küld 
legkésőbb az 5.2.5. pont szerinti megrendelés időpontjáig. 

5.2.5. Felülvizsgált és a Megrendelő által elfogadott árajánlat esetén történhet meg a munka 
megrendelése írásban a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben megjelölt e-mail 
címére történő elküldésével. A megrendelésben a Megrendelő meghatározza: 

- a munkaterület átadásának időpontját, 
- a munka befejezésének határidejét, amely a Vállalkozó által megjelölt, a Megrendelő 

által a jelen szerződés szerint esetlegesen felülbírált vállalási határidő. 

5.3. A Vállalkozó árajánlatának felülvizsgálata 

5.3.1. A Vállalkozó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Megrendelő fenntartja a jogot 
arra, hogy a Vállalkozó árajánlatát a mindenkori TERC V.I.P. GOLD 
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normagyűjteménye, a mindenkor érvényes ÖN normajegyzékében meghatározott 
egységnyi díjtételek és anyagárak, a jelen szerződésben rögzített rezsióradíj figyelembe 
vételével felülvizsgálhatja.  Amennyiben a Megrendelő a felülvizsgálat, valamint az 
azzal egy időben folytatott árellenőrzés során megállapítja, hogy a Vállalkozó által 
benyújtott tételes költségvetés meghaladja a Megrendelő által készített kontrol műszaki 
tartalom és kontrol költségvetés összegét, azt a Megrendelő nem fogadja el, és 
felülvizsgálatra visszaküldi a Vállalkozó részére. A felülvizsgálatra visszaküldött 
árajánlatot a Vállalkozó 2 Munkanapon belül köteles a Megrendelő igényeinek 
megfelelően korrigálva újra benyújtani. 

5.4. V.I.P GOLD Üzemzavarról, sürgős munkáról, illetve üzemzavarnak, vagy sürgős 
munkának nem minősülő Hibaelhárítási feladatokról bejelentést a Nagy-Budapest és 
Szolnok nagyfeszültségű elosztóhálózat üzemirányításával, üzemeltetésével, 
működésének biztosításával 8. mellékletben megnevezett  munkavállalók tehetnek. 

 
5.5. A Vállalkozó köteles az üzemzavar elhárításhoz szükséges villamos szakanyagot 

(zavar és hibaelhárítási készlet, továbbiakban ZH készlet) saját magának beszerezni és 
saját raktárában készleten tartani. A ZH készletnek tartalmaznia kell a 
nagyfeszültségű kábelek (SZAPKMVB, SZAPKOVB; SZRPKOVB; SZAQKrKVM, 
NA2XS(F)2Y) szereléséhez szükséges kábelszerelési, kötési, illetve végelzáró 
szerelvényeket, valamint NA2XS(F)2Y típusú kábelt. A Vállalkozónak előzőekben jelölt 
kábeltípusokhoz, legalább egy kábelhiba elhárításához szükséges anyagmennyiséget 
kell ZH készleten tartania. 
A ZH készletet rendelkezésre állását a Megrendelő szúrópróba szerűen ellenőrizheti. 

 
 

6. A Karbantartási feladatok díjazása 
 
A jelen szerződésben foglalt Karbantartási és hibaelhárítási feladatok kifogásmentes 
elvégzésére (anyag és munkadíj és minden egyéb költség, díj) mindösszesen 90.000.000.-
Ft+Áfa keretösszeg áll megrendelő rendelkezésére. A Vállalkozó ezen keretösszeget 
meghaladóan számlát benyújtani nem jogosult, és ezen keretösszegből Megrendelőt a 
hibaelhárítási feladatok tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. A 90.000.000.-Ft-ból a 
12 havi karbantartási díj mindösszesen …………………… …………………..Ft + ÁFA / 12 
hónap, azaz 
(……………………………forint plusz ÁFA / 12 hónap)1 
díjazásra jogosult, melyet Megrendelő havi egyenlő részletekben fizet meg Vállalkozó 
részére.  
A fenti díj tartalmazza a rezsianyagok költségeit is, így különösen: tisztítószerek, kábelolaj, 
TO-40-es transzformátor olaj, megszakító alkatrészek, álló- és mozgó érintkezők, védelmi 
egységek működtető és segéd-reléi, egyéb segédanyagok. 
 

7. A Hibaelhárítási feladatok díjazása  
7.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt Hibaelhárítási feladatok kifogásmentes 

elvégzéséért (………..… Ft ……………………………forint) 2 + ÁFA / 
rezsióradíjjal számolt összegű munkadíjra, továbbá a hibaelhárításhoz szükséges, 
ténylegesen felhasznált anyagok költségére  valamint a bér, díj, adó és járulék 

                                                 
1 Vállalkozó árajánlatának megfelelően kitöltendő 
2 Vállalkozó árajánlatának megfelelően kitöltendő 
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költségre, továbbá a munkákhoz kapcsolódó kiszállás, organizációs feladatok és az 
építésvezetés költségre jogosult. A Felek az elszámolható normaidők és anyagköltség 
vonatkozásában megállapodnak, hogy a Hibaelhárítási feladatok díjazását Vállalkozó 
5. pontban foglaltaknak megfelelően a TERC V.I.P. GOLD költségvetés készítő 
programban foglalt normaidők és anyagárak alkalmazásával, tételes jegyzékben 
köteles elszámolni. Megrendelő fenntartja magának a jogot a benyújtott elszámolás 
árszakértői ellenőrzésére vonatkozóan. 

7.2. A vállalkozási díj tételes elszámolású és az tartalmazza a rezsióradíjat, valamennyi bér, díj, 
adó és járulék költséget, továbbá a munkákhoz kapcsolódó kiszállás, organizációs feladatok 
és az építésvezetés költségét – beleértve az 5.1. pont szerinti munkák rövidebb 
határidejéből eredő többletköltségeket és anyagköltséget is. -, A Vállalkozó a szerződés 
teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve éjszakai 
munkavégzés címén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

7.3. A pótmunka ellenértékét a felek a 7.1. szerint számolják el, azonban a Vállalkozó 
pótmunkát csak akkor végezhet és számolhat el, ha a pótmunka igényt írott 
dokumentummal bejelentette, annak szükségességét a Megrendelő elismerte és azt – az 
eredetileg kiadott egyedi megrendelés módosításával – írásban megrendelte. 

7.4. A 6. pont szerinti keretösszegnek a karbantartási feladatok díjazásán felüli része, azaz 
……………….Ft+ÁFA3 képezi a jelen szerződés szerinti hibaelhárítási feladatok 
megrendelő rendelkezésére álló keretösszeget. A Vállalkozó ezen keretösszeget 
meghaladóan számlát benyújtani nem jogosult, és ezen keretösszegből Megrendelőt nem 
terheli lehívási kötelezettség. 

 
8. Elszámolás és teljesítésigazolás 

 
8.1. A BASWARE rendszer a Megrendelő beszerzéseit és azok elszámolását kezelő 

informatikai rendszer, amelyet technikailag a MÁV Zrt. üzemeltet. A Megrendelő által 
a BASWARE rendszer útján küldött nyilatkozatokat Vállalkozó a jelen vállalkozási 
szerződés fejlécében megjelölt e-mail címén fogadja. 

 
8.2. BASWARE megrendelés: a Megrendelő által pusztán elszámolási célból kiállított, és 

Vállalkozó részére elektronikus úton megküldött megrendelés dokumentuma. 
Vállalkozó részére teljesítési kötelezettséget nem a BASWARE megrendelés, hanem a 
jelen szerződés, valamint a Karbantartási feladatok vonatkozásában a 4. pont szerinti 
karbantartási tervek, a Hibaelhárítási feladatok vonatkozásában pedig az 5. pont szerinti 
bejelentés ill. megrendelés keletkeztet. 

 
8.3. A Vállalkozó az adott hónapban elvégzett tevékenységről a műszaki átadás-átvételt 

igazoló, a Megrendelő által megadott formában jegyzőkönyveket állít ki, amelynek 
tartalmaznia kell a munka pontos helyét, időpontját, időtartamát, az elvégzett munka 
leírását, a vonatkozó mérési jegyzőkönyveket, Hibaelhárítási feladatok esetében a 7. 
pont szerinti tételes elszámolás, valamint a Megrendelés számát. A Megrendelő 14. pont 
szerinti kapcsolattartója az egyszerűsített átadás-átvételi  jegyzőkönyvet aláírásával 
hitelesíti. A leadott BASWARE teljesítési igazoláshoz a vállalkozónak csatolnia kell az 
egyszerűsített átadási-átvételi jegyzőkönyvek alapján kiállított összesítő táblázatot.   

 

                                                 
3 Vállalkozó árajánlata alapján kalkulált összeg 
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8.4. BASWARE teljesítés igazolás: a Megrendelő által kiállított műszaki/pénzügyi 
teljesítésigazolás. A BASWARE teljesítés igazolást a Megrendelő a tárgyhavi 
teljesítésre vonatkozó egyszerűsített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek), valamint 
a Vállalkozó által elkészített BASWARE teljesítési igazolás alapján küldi meg, a 
Vállalkozó részére mely tartalmazza az elvégzett karbantartási és hibaelhárítási 
munkákat. A teljesítési igazolás aláírása után a Megrendelő azt 5 munkanapon belül 
elektronikus úton küld meg a Vállalkozónak. Vállalkozó a számlát csak a vonatkozó 
BASWARE teljesítés igazolás kinyomtatott példányával együtt nyújthatja be.  

 
9. Számlázási és fizetési feltételek 

 
9.1. A Vállalkozó a műszaki teljesítésigazolások és a BASWARE teljesítésigazolás alapján a 

tárgyhónapot követő hó 1.-15. napja között havonta 1 db számlát a karbantartási és 1db 
számlát a hibaelhárítási munkák összesítését követően jogosult benyújtani. A számlákat 
1-1 példányban kell benyújtani. A számláknak tartalmaznia kell a szerződés, valamint a 
BASWARE rendelés számát. A számlákhoz mellékelnie kell a BASWARE 
teljesítésigazolás másolati példányát. Az ÁFA tv. 163. §(2)bekezdés c) pontára 
tekintettel Megrendelő köteles a BASWARE teljesítésigazolás kiállítását követő 5 
munkanapon belül megküldeni Vállalkozónak. A Vállalkozó a határidő elteltével 
jogosult a teljesítésigazolás alapján a számlát Megrendelő részére kiállítani és MÁV  
Zrt., 1426 Budapest Pf. 24. címre megküldeni. A számlát a megrendelő csak akkor 
fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a BASWARE 
rendelés száma. A BASWARE rendelésszám nélkül beérkezet számlákat a Megrendelő 
hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A számlák teljesítés időpontja az ÁFA 
Törvény 58. § mindenkor hatályos szabályai szerint kerül megállapításra. Az elszámolás 
napja minden tárgyhó utolsó napja. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen 
kiállított számla a Megrendelő általi kézhezvételtől számítandó, a rendelésszám 
hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására 
nem jogosult. A számla ellenértéke a BASWARE teljesítésigazolásban elismert összeg.  
 

 
9.2. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Kbt. 135. §-ában és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla 
kiállítására a Megrendelő által kiállított Teljesítésigazolás birtokában jogosult.  

 
9.3.  A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 

30 (harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt 
bankszámlaszámra. 
 

9.4.  Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 
jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben 
meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az 
esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 
 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a 
kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 
határidő. 
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9.5. A Vállalkozó által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, 
amikor a Megrendelő fizetési számláját számlavezető pénzintézete a számla összegével 
megterhelte. 
 

9.6. Késedelmes fizetés esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés 
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 
nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat 
felszámolására jogosult a Ptk.-ban foglaltak szerint.  
 
 

9.7. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt jótállási 
vagy szavatossági követelést támaszt, abban az esetben Megrendelő a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint jogosult a követelt összeget a Vállalkozó 
számlakövetelésébe beszámítani. 
 

9.8. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján keletkező díj- és költségigényét másra át nem 
ruházhatja, nem engedményezheti, továbbá azt meg nem terhelheti. 
 

9.9. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 
illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a 
MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás 
nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás a Vállalkozó 
szerződésszegésének minősül, melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben 
kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a 
Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához 
kötött. 
 

9.10. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 136. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjai szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

9.11. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

9.12. A Megrendelő – eltérő tartalmú, kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás hiányában 
- előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító 
mellékkötelezettség nem terheli. 
 

9.13. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, 
jogszerű okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás 
következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a 
Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi 
kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.  
 

9.14. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés esetén 
megillető – vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg. 

 
 

10. Jótállási feltételek, szavatosság 
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10.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra, és a munkák során beépített 

anyagokra berendezésekre 12 hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállás időtartama a 
sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a karbantartáshoz tartozó munkalapok 
aláírásának időpontjától kezdődik. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő által bejelentett hibát a jelen szerződés 5.1. pontjában 
meghatározottak alapján térítésmentesen elhárítani.. 

 
10.2. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 
megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 
Vállalkozó jogosulatlanul felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

 
11. Szerződésszegés 

 
11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségnek teljesítését a felelősségi körébe tartozó okból elmulasztja. 
Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős megszegi, kötbér 
és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés 
olyan okból következett be, amely a Vállalkozónak vagy alvállalkozójának, vagy ezek 
alkalmazottjának nem róható fel. A szerződő felek valamelyikének a szerződésben 
nevesített súlyos szerződésszegése esetén – írásban, az ok megjelölésével – a 
szerződést a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja 

 
11.2. Karbantartási feladatok: a Megrendelő késedelmi kötbérként a késedelem 

megszűnéséig naptári naponként 100.000,- (Százezer) Ft-ra jogosult, ha a Vállalkozó 
a jóváhagyott karbantartási ütemterv szerint az adott hónapban esedékes Karbantartási 
feladatokat a hónap utolsó napjáig nem vagy nem megfelelően végzi el, vagy az éves 
illetve havi karbantartási tervet nem adja le határidőre. A Vállalkozó egy adott 
tárgyhavi – Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett - késedelembe esésére 
tekintettel fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 1.000.000- 
(Egymillió) Ft-ot. 10 napot meghaladó késedelem a 11.1. pont szerint súlyos 
szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben – függetlenül attól, hogy él-e rendkívüli 
felmondással – a Megrendelő az adott munkát a Vállalkozó költségére maga 
elvégezheti vagy mással elvégeztetheti. 

 
11.3. Üzemzavar felszámolás, vagy sürgős munkák: a Megrendelő késedelmi kötbérként – 

Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett esetben-  amennyiben a bejelentés 
(riasztás) és a hibaelhárítás megkezdése között eltelt idő   5.1.3. pontban 
meghatározott 90 perc és 150 perc közé esik, abban az esetben, eseményenként 
100.000,- (Százezer) Ft-ra, amennyiben 150-180 perc közé esik abban az esetben, 
eseményenként 200.000,- (Kettőszázezer) Ft-ra jogosult, a 180 percet meghaladó 
esetben, eseményenként 300 000,-Ft (Háromszázezer) Ft-ra jogosult illetve  Felek a 
180 percet meghaladó késedelmet a 11.1. pont szerint súlyos szerződésszegésnek 
minősítik. 

 
11.4.  Valamennyi hibaelhárítás üzemzavar felszámolásnak és sürgős munkának nem 

minősülő munkák: a Megrendelő késedelmi kötbérként – Vállalkozó felelősségi 
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körében bekövetkezett esetben - a késedelem megszűnéséig naptári naponként 
100.000,- (Százezer) Ft-ra jogosult, ha Vállalkozó valamely hibaelhárítási feladatát a 
jelen szerződés szerinti határidőben nem, vagy nem megfelelően végzi el. A 
Vállalkozó egy adott késedelembe esésére tekintettel fizetendő késedelmi kötbér 
összege nem haladhatja meg a 1.000.000- (Egymillió) Ft-ot. 10 napot meghaladó 
késedelem a 11.1. pont szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben – 
függetlenül attól, hogy él-e rendkívüli felmondással – a Megrendelő az adott munkát a 
Vállalkozó költségére maga elvégezheti vagy mással elvégeztetheti.  

 
11.5. Felelősségbiztosítási okmány illetve díjfizetési bizonylat hiánya: a Megrendelő 

késedelmi kötbérként– Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett esetben - a 
késedelem megszűnéséig minden késedelemmel megkezdett naptári naponként 
40.000,- (Negyvenezer) Ft-ra jogosult, ha a Vállalkozó a 13.24 pont szerinti 
felelősségbiztosítási okmányt ill. díjfizetési bizonylatot határidőben nem küldi meg. A 
késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 400.000- (Négyszázezer) Ft-ot. 10 
napot meghaladó késedelem a 11.1. pont szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
11.6. A jelen szerződés a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból bekövetkező 

meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbérként– Vállalkozó felelősségi 
körében bekövetkezett esetben - a Karbantartási feladatok háromhavi nettó 
díjazásának megfelelő összeget fizet a Megrendelőnek. 

 
11.7. Ha ennek feltételei fennállnak, a késedelmi és meghiúsulási kötbérigényt a 

Megrendelő kumuláltan is érvényesítheti. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárának 
megtérítését is követelheti a Vállalkozótól. A kötbér számviteli elszámolási bizonylata 
a terhelő levél. Kötbér- és kárigényét a Megrendelő beszámítással is érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben a Kbt. 135. §-a szerint. 

 
11.8. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során nem épít be ill. használ 

fel olyan terméket, amelyet harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át neki, 
vagy amelyen harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy 
korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését. Ennek megszegése estén a Vállalkozó 
teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. 

 
11.9. A felek mentesülnek a szerződésszegésük alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt 

került sor. 
 
11.10. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (e-mailben, és papír 
alapon egyaránt) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát 
és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő 
meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 
A vis maior bekövetkeztét amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja a vis 
maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal 
igazolni kell. Az értesítés elmulasztásából következő károkért a mulasztó felet 
felelősség terheli.  

 
11.11. Ha a vis maior bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 
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12.  Szerződés megszüntetése 
 

12.1.  Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik 
(rendkívüli felmondás), ha  
• az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem 

teljesítette, s erre a másik Fél póthatáridő tűzésével felszólította és a póthatáridő 
eredménytelenül telt el; 

• a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárás időtartama alatt 
bármikor, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; 

• bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik Fél és a hitelezők között 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. 
 

12.2. Megrendelő jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a kötbérmaximumot elérte, továbbá a jelen 
szerződésben foglalt egyéb esetekben. 

    
12.3. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása 

esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt jogosult 
a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

 
12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
12.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 
 

12.6. A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen 
Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
12.7. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.   
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12.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés 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. 

 
13. Felek jogosultságai és kötelezettségei 

 
13.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő eszközök, 

berendezések állagmegóvásáról a munkavégzés ideje alatt gondoskodik. 
 
13.2.   A Megrendelő raktározás és munkavégzés céljára, igény esetén egy raktár helyiséget 

és egy irodát biztosít a vállalkozó részére, térítés ellenében. A hálózatról beszállított 
berendezéseket (megszakítók, transzformátorok stb.) a javításához a Megrendelő által 
kijelölt műhelyeket használhatja. 

 
13.3. A kábelhálózat nyomvonalán lévő, a munkát akadályozó tárgyakat, anyagokat a 

Vállalkozó kérésére a Megrendelő eltávolíttatja. A Megrendelő köteles a munka 
elvégzéséhez szükséges feltételeket (Vállalkozó részére a munkaterületre való bejutást) 
biztosítani. Amíg a Megrendelő ezt nem végzi el, addig a Vállalkozó a munka 
megkezdését elhalaszthatja. 
 

13.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatok során keletkezett veszélyes 
és nem veszélyes hulladékot a hatóságilag előírt módon kezeli, adja le és dokumentálja. 
Ellenkező esetben a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik, a Megrendelőt ezzel 
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. 
 

13.5. Amennyiben a jelen Szerződés alapján a későbbiekben elvégzendő feladat teljesítése 
során vágányzár biztosítása szükséges, Vállalkozó kötelezettsége azt előzetesen 
engedélyeztetni az illetékes MÁV Zrt. szervezettel. A vágányzár biztosítás költsége a 
Megrendelőt terhelik. 

 
13.6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek 
szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.  
 

 
13.7. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak 

alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem 
jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel 
szemben fellépni. Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a 
titoktartási kötelezettség velük történő betartásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint 
felel.  

13.8. 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 a nélkül nem következett volna be. 
 

13.9. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt 138. §-ában foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 
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13.10. Eladó köteles a Vevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, majd – később 
bevont alvállalkozók tekintetében- a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 

 
13.11. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók 

vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. §-ban 
(foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen 
rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten 
tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali 
hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a 
jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás 
nélkül érvényesíthetők. 

 
13.12. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a 
Vállalkozó oldalán a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó által részére bejelentett  
alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.  

 
 

13.13. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásához bemutatott szakembereket, 
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására bemutatott kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles a teljesítésbe bevonni. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében 
rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).   
 

13.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a 
Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    
 

13.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve 
teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 
Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és 
(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a 
jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.    
 

13.16. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  
 

13.17. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen 
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Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – 
a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak 
bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 
Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján 
megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek 
megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. 
 

13.18. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó: 
 

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és 
visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

 
13.19. Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező feladatokat saját tulajdonában álló vagy 

általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni. 
 
13.20. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más 
szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):  

 
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait 
a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért. 

 
13.21. A Vállalkozó, továbbá alvállalkozó szakemberei a jelen szerződés alapján történő 

munkavégzés során a MÁV Zrt. területén (üzemi, utasforgalmi területen stb.) azonosító 
kártyát kötelesek viselni. Az azonosító kártyának tartalmaznia kell a teljesítésben 
résztvevő szakember nevét, valamint a munkáltatójának nevét.  
 

13.22. A Vállalkozó a nagyfeszültségű berendezésen és kábelhálózaton végzett munka 
megkezdése előtt – a munkaterület feszültségmentesített állapotát igazoló – munka 
engedélyt vesz át az üzemeltető személyzettől. 
 

13.23. A  Vállalkozó a munkák megkezdésétől a munka terület vissza adásáig köteles 
biztosítani:  

 
•  a munka terület megjelölését és szükség szerinti őrzését, 
• az ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat és kerítéseket, amelyekre a 

Megrendelő, illetőleg  bérlői, valamint a forgalom védelme érdekében 
van szükséges. 

 
13.24. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákra (is) vonatkozó, 

legalább 10.000.000,-Ft (Tízmillió forint) / év és legalább 2.000.000,-Ft (Kétmillió 
forint) / káresemény összegre szóló, a szerződés teljes időtartamára kiterjedő 
felelősségbiztosítási okmány egy eredeti példányát  a szerződés megkötésétől számított 
30 napon belül a Megrendelő részére átadja. A felelősségbiztosítási okmánynak a 
Megrendelő, mint engedményes javára teljes körű fedezetet kell biztosítania a 
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Megrendelő és harmadik személyek esetleges károsodására kiterjedően. A Vállalkozó a 
szerződés fennállása alatt köteles minden naptári negyedév 10. napjáig az adott naptári 
negyedévre esedékes díjfizetést igazoló bizonylat másolatát megküldeni a Megrendelő 
részére. A felelősségbiztosítási okmány átadásáig, valamint a díjbefizetési igazolások 
megküldéséig a Megrendelő a vállalkozási díj fizetését megtagadhatja. 

 
13.25. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül 

bemutatja a Megrendelőnek a - a szerződéses munkára vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatási naplókat vagy az ezekkel egyenértékű szabályosan vezetett 
nyomtatványokat. 
 

13.26. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő alkalmazottai a 
vasúti E101-es (MÁV) utasításból a munkavégzés megkezdése előtt vizsgát tesznek. A 
Megrendelő egyeztetett időpontban oktatást biztosít Vállalkozó alkalmazottai részére. 
 

13.27. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkairányító személyzete helyismereti vizsgát tesz a 
Karbantartási és Hibaelhárítási munkák megkezdése előtt. A Megrendelő egyeztetett 
időpontban oktatást biztosít a Vállalkozó munkairányító személyzete részére. 
 

13.28. A Megrendelő jelen vállalkozási szerződés megkötését követően haladéktalanul 
intézkedik, a Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő szakemberei részére, az érintett 
munkaterületekre belépési jogosultságot biztosító engedélyek beszerzéséről. A 
szükséges adatok rendelkezésre bocsátása a Vállalkozó kötelezettsége. A teljesítés során 
a szakemberek személyében bekövetkező változás esetén a Vállalkozó köteles kellő 
időben (legalább 10 munkanappal) előzetesen kezdeményezni a Megrendelőnél az új 
szakember részére belépési engedély biztosítását, és egyben a korábbi belépési engedély 
visszavonását. 
 

13.29. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy alkalmazottainak és alvállalkozóinak MÁV-
területre történő belépésére, ottani tartózkodásukra és munkavégzésükre alkalmazni kell 
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának A felügyeleti igazolványok, szolgálati 
megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a 
MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV 
Ért. 8.) EVIG sz. utasítását, a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet 1. számú mellékletét 
képező  vasútüzemi munkák biztonsági szabályzatát,  valamint a MÁV Zrt. belső 
szabályzását képező Állomási Végrehajtási Utasítását (ÁVU) . A szükséges utasítások 
teljes szövegét a Vállalkozó kérésére rendelkezésre bocsátja.; A Vállalkozó kijelenti, 
hogy az utasítás tartalmát ismeri, annak betartására kötelezettséget vállal.  
 

13.30. A Vállalkozó a munkavégzés során csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik 
vonatkozásában az adó- és TB-jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeinek – 
nem magyar állampolgárok esetében ezen túlmenően a belföldi munkavállalásra 
vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kötelezettségeinek – eleget tett. 
 

13.31. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítését a Megrendelő érdekében a 
szakmai  ellenőrzésre jogosult, bármely időpontban jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzési 
jog kiterjed a szerződés teljesítésével összefüggő irat- és adatszolgáltatás kérésre, 
továbbá a helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítésének 
kötelezettségét a Vállalkozó az alvállalkozók vonatkozásában is köteles biztosítani.  
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13.32. A Vállalkozó a Megrendelő értesítésének fogadására az év minden napján 24 órán 
keresztül elérhető jelen szerződésben megadott telefonos elérhetőséget köteles 
biztosítani, amelyen keresztül a Megrendelő bármikor megteheti a telefonos, jelen 
vállalkozási szerződésben definiált, értesítéseit, bejelentéseit. A Vállalkozó által 
fenntartott a fent definiált telefonszám: +36-…………… 
 

13.33. A Vállalkozónak az év minden napján a nap 24 órájában rendelkezésre kell állnia 
tekintet nélkül ünnep, munkaszüneti napokra; a szerződében foglalt hibaelhárítási és 
karbantartási munkákra vonatkozó feltételeknek megfelelően. 

 
14. Kapcsolattartók 

 
A Vállalkozó részéről: 
Név:  Telefon:    Fax:  
 
A Megrendelő részéről: 
…………………… (Tel: ……………….; Fax: ……………….) 
 
Bármelyik fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal módosítani a megjelölt 
kapcsolattartója személyét és elérhetőségeit, amely nem minősül szerződésmódosításnak. 
 

15. Munka-, tűz- és környezetvédelem 
 
15.1. Az írásbeli engedély, vagy munkaterület  átadását követően a Vállalkozót terheli az 

átadott munkaterületen, vagy engedélyen szereplő berendezésen végzett munkálatokhoz 
a környezet-, tűz- és munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartásai. 

 
15.2. A különleges helyi körülményekről a Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni. A 

Vállalkozó a 15.1 0 pont szerinti felelőssége alól csak akkor mentesül, ha a Megrendelő 
e kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni. 
 

15.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés Munka-, tűz- és környezetvédelem 
teljesítését a Megrendelő érdekében a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága, vagy az 
ellenőrzésre jogosult személyek akik a helyszínen az ellenőrzési jogosultságukat igazolni 
tudják,  hogy jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzési jog kiterjed a szerződés Munka-, tűz- és 
környezetvédelemel összefüggő irat- és adatszolgáltatás kérésre, továbbá a helyszíni 
ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítésének kötelezettségét a Vállalkozó 
az alvállalkozók vonatkozásában is köteles biztosítani.  

 
 
 

16. Szerződésmódosítás 
 

16.1. Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a Kbt. 
141. § feltételei szerint lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – 
semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés 
szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés 
módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező 
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változás. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók 
személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 128. § alkalmazásával jóváhagyta.  
 

16.2. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés 
keretében értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás 
elismerésnek, kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi 
nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak.  

 
 

17. Eljárás jogvita esetén 
 

Jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton 
kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések esetén Felek a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 
18. Jogszabályok 

 
A jelen Szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk., a Kbt., a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) 
Korm. rendelet, a Kbt. további végrehajtási rendeletei, továbbá az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 
19. Egyéb rendelkezések 

 
19.1. Megrendelő jogosult, illetve köteles a munkavégzés időszakában helyszíni szakmai, 

műszaki és biztonsági ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, 
Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 
ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és 
meghallgatásokra is, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó engedélyezi az 
alvállalkozóira is. 
 

19.2. Helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen felvonult munkavállalók személyi iratainak 
ellenőrzésére kerülhet sor, így azokat a Vállalkozó munkavállalói kötelesek maguknál 
tartani. A Megrendelő képviselőjének kérésére a munkavezető köteles felvilágosítást 
adni, arra vonatkozóan, hogy az érintett munkavállalók milyen minőségben, illetve 
milyen szerződés alapján végzik a tevékenységüket, melyet kérésre – a Megrendelő 
képviselőjével egyeztetett időpontban – iratokkal is köteles alátámasztani. 
 

19.3. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét 
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a 
Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 
felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. 
Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő 
cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán 
keresztül. 
 

19.4. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy 
kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 
Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 
tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 
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érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, 
annak teljesítése során sem a 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 Ptk. szerinti 
kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági 
Igazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 
 

19.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződésből fakadó fizetési 
kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi 
forrásokból fogja finanszírozni, úgy erre, valamint az Európai Unió irányelveire 
 tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra: 
 
- haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a jelen  Szerződés teljesítésével 
kapcsolatos büntető eljárásban jogos vád, panasz vagy információ merül fel, 
- a jelen Szerződéssel  kapcsolatos valamennyi  pénzügyi tranzakció és kiadásról 

könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás-átvételtől 
számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget előírja az alvállalkozói részére is. 

- tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, 
hogy a jelen Szerződés tárgyával  kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén 
megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait, és a jogszabályok által biztosított 
lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen. 

 
19.6. A teljesítésigazolás 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. 
 

19.7. A Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek adatait a Vállalkozó a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a közbeszerzési eljárás során 
felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a 
Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 

19.8. Amennyiben Vállalkozó a Szerződést közös ajánlattevőkként teljesíti, úgy a szerződés 
teljesítésére a Kbt. 35. §–át és 135. §-át kell alkalmazni. 
 

19.9. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott 
tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a 
Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak 
törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.  
 
 

20. Záradék 
 

20.1. 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 
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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 Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV 
Zrt.-t nem terheli. 
 

20.2. A szerződő felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 
 

20.3. Jelen Szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 
Szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót 
illeti meg. 
 

 
21. A szerződés mellékletei  

 
1. számú melléklet: Műszaki dokumentáció Nagy-Budapest 
2. számú melléklet: Műszaki dokumentáció Szolnok 
3. számú melléklet: Basware Teljesítés Igazolás minta 
4. számú melléklet: Nyilatkozat munkabiztonsági szabályok elfogadásáról 
5. számú melléklet: Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2)  bekezdése alapján  
6. számú melléklet: Vállalkozó ajánlatának értékelésre került elemei 
7. számú melléklet: Karbantartási, és Hibaelhárítási feladatok eredményeinek 
dokumentáció mintája 
8. számú melléklet: Üzemzavarról, sürgős munkáról, illetve üzemzavarnak, vagy 
sürgős munkának nem minősülő Hibaelhárítási feladatok bejelentésére jogosultak 
névsora 
9. számú melléklet: Egyszerűsített átadás-átvételi jegyzőkönyv minta (hiba-, és 
üzemzavar elhárítás) 
10. számú melléklet: Éves karbantartási terv minta 
11. számú melléklet: Havi karbantartási terv minta 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. és a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. Két példány a Megrendelő, két példány a Vállalkozó tulajdona. 

Budapest, 2017. …………………….   Budapest, 2017. ……………………. 

 

………………………… ………………………… ………………………….. 
MÁV Zrt Vállalkozó 
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3. sz. melléklet 
 

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. 
 

Basware Teljesítés Igazolás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munka megnevezése: 
=============================== 
 

Munka műszaki tartalma: 
=============================== 

Ssz Leírás 
Mennyis
ég 

M
E 

Egység
ár 

Nettó ÁFA 
ÁFA 
típus 

Projekt 
Projekt 
Alfeladat 

Bevételez
és dátuma 

           

 
Teljes összeg:                          Ft + ÁFA  
 

 
 
Átvevő neve: 
A teljesítésigazolást kiállította:  
Telefonszám: 
Szolgálati helye:  
Címzett: 
 
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. 

Vállalkozó neve:  

Vállalkozó telephelye:  

Számlabenyújtási hely:  

Vevő neve:  

Vevő címe:  

Rendelés száma:  

Teljesítés dátuma:  

Szállítólevél száma: 

Típus: 
 

Költségviselő:  
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4. sz. melléklet 
 
NYILATKOZAT MUNKABIZTONSÁGI SZABÁLYOK ELFOGADÁSÁRÓL  
 
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő 
Nagy-Budapest és Szolnok 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- 
és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti 
megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges 
javítási munkák elvégzése”tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem. 
 
Alulírott ..., mint a ... (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen 
nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, 
hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget 
vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági 
szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően 
végeztetem munkavállalóimmal, közreműködőimmel, alvállalkozóimmal. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb 
technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb 
intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat 
összehangoló (felügyelő) személyt (név: mobiltelefon:, levelezési cím:,) vagyok köteles 
kijelölni. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez 
kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást 
végzőt a Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest területi munkabiztonsági 
szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: Tóth József, tel.: 
0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu) Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy 
más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője 
aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési 
helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által 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. 
 
Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár 
követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt. részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi 
Szolgáltató Központ Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu) 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. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a 
biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a 
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vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet 
ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a 
munkavégzést azonnal leállíthatja.  A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a 
Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására 
vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés 
leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.  
 
Kelt.: Budapest, 201 … 
 

                    ………………………………..  
          Vállalkozó 

                                                                                                P.H. 
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Melléklet a  munkabiztonsági szabályok elfogadásáról szóló nyilatkozathoz 

 
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 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB8Q
FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mav.hu%2Fres%2F%2Fkb%2FMunkavedelmi_szabalyza
t_1505095ff11758.docx&ei=MfI_VOaALNP7apjHgeAP&usg=AFQjCNHm_W6ro5O4BjK6
XkX3l5wU1N22tQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ 
  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)  
 
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. 
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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 tögrténik, 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. 
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3. Munkavégzés 
 3.1. A munkavégzéshez szükséges a MÁV területére érvényes belépési engedély, amit a 
munkaterületre belépéskor ad át a Megrendelő képviselője. 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, 
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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 
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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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5. sz. melléklet 
 

Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2)  bekezdése alapján  
(kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó által csatolandó) 

 
Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, 
székhely, cégjegyzékszám) képviseletében 
 

meghatalmazom 
 

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, 
cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, 
székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat. 
 
Dátum 
 
        
 ……………………………. 
          cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

Vállalkozó ajánlatának értékelésre került elemei 


