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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről az 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

 cégjegyzékszáma: 01-10-045551 

 adószáma: 13834492-2-44 

 Statisztikai jelzőszáma: 13834492-4910-114-01 

 számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 

 bankszámla száma: 10402142-49575648-49521007 

 képviseli: …………………………. 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a 

 

………………………………………… 

 székhelye:  

 cégjegyzékszáma: 

 adószáma:  

 Statisztikai jelzőszáma:  

 számlavezető pénzintézete: 

 bankszámla száma:  

 képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”; együttes említésük esetén: „Felek”) között, az 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő „Talent motorvonat (425 sorozat) dinamikus stabilitás vizsgálata” tárgyban a 

belső szabályzatainak megfelelő pályázati eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó 

lett; erre tekintettel Felek az alábbi szerződést kötik. 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

1.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó pedig 

elvállalja a Megrendelő által üzemeltetett Talent motorvonatok (425 sorozat) 

keresztirányú dinamikus szimulációk elvégzésével történő dinamikus 

stabilitásvizsgálatát és a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti elemzés és javaslat – 



 Szerződésszám Megrendelőnél: ………/2019/START 

Szerződésszám Vállalkozónál: ……………… 

Beruházási terv: ………………. 

 

 2 

mint eredménytermék – elkészítését. 

 

1.2. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítését bármely oknál fogva 

akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt az általa 

vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag 

abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő írásban elfogadta. 

Ellenkező esetben a Megrendelő élhet a késedelem, illetőleg – adott esetben a 

nemteljesítés – szankcióival. 

 

 

2. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

2.1. Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a 

Megrendelő utasításai szerint, az általa megadott adatok alapján, illetve igényeknek 

megfelelően. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a 

Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a 

Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a szerződéstől elállhat; amennyiben nem áll el, a Megrendelő utasítása 

szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. A Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 

vagyonát. 

 

2.2. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő 

biztosítása.  

 

2.3. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatait – mint az ilyen feladatok 

ellátására szakosodott személy – a tőle elvárható különös gondossággal ellátni. A 

Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá 

vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva 

köteles eljárni. A Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 

szakismeretekkel és – amennyiben ez szükséges – hatósági engedélyekkel rendelkezik.  

 

2.4. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa elvégzett munka színvonala megfelel 

az azonos, vagy hasonló jellegű tevékenység legmagasabb színvonalú nemzetközi 

gyakorlatának, összhangban van az Európai Unió és a magyar jogrendszer 

előírásaival. 

 

2.5. Vállalkozó alvállalkozókat a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítésébe csak 

Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyásával vonhat be. Vállalkozó köteles 
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gondoskodni az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak 

alvállalkozók felé történő megfizetéséről, és az alvállalkozók nem jogosultak 

semmilyen díj-, költség- vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni.  

 

2.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során olyan szakértőket, 

alvállalkozókat, teljesítési segédeket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb 

színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakismeretekkel, illetve tapasztalatokkal 

rendelkeznek. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésbe 

bevontan csak olyan munkavállalót, egyéb természetes személyt foglalkoztat, illetve 

olyan alvállalkozót, teljesítési segédeket alkalmaz, aki a jelen szerződés szerinti 

feladatok ellátásához szükséges képesítéssel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal 

rendelkezik.  

 

2.7. Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 

kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint felel. Vállalkozó alvállalkozó 

jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért, amely anélkül nem 

következett volna be. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozói szerződéseknek meg kell 

felelniük a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok kikötéseinek. 

 

2.8. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az alkalmazottai és közreműködői, 

alvállalkozói, teljesítési segédei által a Megrendelőnek okozott mindennemű kárért. 

 

2.9. Vállalkozó a szerződés teljesítése során teljes szakmai önállósággal, az irányadó 

jogszabályoknak, szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni. 

 

2.10. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkát saját költségén, a saját tulajdonában álló 

vagy általa jogszerűen használt eszközökkel végzi el.  

 

2.11. Vállalkozó a Megrendelő biztonsági előírásait köteles betartani, illetőleg betartatni 

alkalmazottaival, alvállalkozóival és a teljesítési segédekkel a szerződés teljesítése 

során a Megrendelőhöz való be- és kijutás, valamint az ott szükséges munkavégzés 

során. Vállalkozó a munkavégzése során egyebekben köteles a Megrendelő belső 

szervezeti utasításait – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a házirendet, 

munkabiztonsági előírásokat, információbiztonsági szabályzatokat, etc. – betartani, 

illetőleg a jelen szerződés teljesítése során figyelembe venni, melyekről Megrendelő 

tájékoztatta. Az ezen utasítások/szabályzatok megszegéséből eredő károkért 

Vállalkozó helytállni tartozik a Megrendelő és harmadik személyek felé is. 

 

2.12. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok teljesítése során a Megrendelőt 

folyamatosan tájékoztatni és vele folyamatosan együttműködni. Vállalkozó e 
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kötelezettsége kiterjed különösen a Megrendelővel történő maradéktalan 

együttműködésre és minden szükséges információ átadására annak érdekében, hogy 

Megrendelő a jelen szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét teljesíthesse.  

 

2.13. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

Vállalkozó felelős.  

 

2.14. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges valamennyi olyan feltétel biztosítása és/vagy kötelezettség 

teljesítése, amelyet a jelen szerződés nem tesz kifejezetten Megrendelő 

kötelezettségévé, a Vállalkozót terheli saját költségére és kockázatára. 

 

2.15. Vállalkozó a jelen szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre 

kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Megrendelő előzetesen 

és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást 

írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

 

2.16. Vállalkozó a jelen szerződés alapján készített eredménytermék vagy elvégzett munka 

tárgyában, vagy azzal összefüggésben publikáció bármely formában történő 

nyilvánosságra hozatalára és/vagy prezentáció előadására kizárólag a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Felek megállapodnak, hogy abban az 

esetben, ha Vállalkozó publikációs és/vagy prezentációs jogot kíván gyakorolni, 

köteles erre irányuló igényét Megrendelő felé előzetesen, legalább 15 (tizenöt) naptári 

nappal a joggyakorlás tervezett időpontját megelőzően, írásban, a publikáció és/vagy 

prezentáció teljes tartalmának ismertetésével bejelenteni. Megrendelő saját 

mérlegelési jogkörében, szabad belátása szerint jogosult meghozni döntését a 

hozzájárulás megadása tárgyában. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy abban 

az esetben, ha Megrendelő a hozzájárulást nem adja meg, Megrendelővel szemben e 

címen semminemű igény érvényesítésére nem jogosult. 

 

2.17. Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit 

engedményezni, jogai gyakorlására más személyt kijelölni. 

 

2.18. A Vállalkozó az átvett anyagokat csak a jelen szerződés szerinti feladatai ellátása 

érdekében jogosult felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 

szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, adatot, 

információt – ideértve a rendelkezésére bocsátott összes adathordozót is –, továbbá a 

birtokában lévő összes, általa vagy az ő nevében készített, és a szerződés tárgyát 

képező dokumentációt, illetve azok tervezeteit is köteles a jelen szerződés bármely 
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okból történő megszűnése esetén Megrendelő részére hiánytalanul visszaadni, illetőleg 

átadni. Vállalkozó a jelen pont szerinti „adat-visszaszolgáltatási és átadási” 

kötelezettségének megszegéséből eredő károkért helyt állni tartozik. 

 

2.19. Jótállás 

 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti eredménytermék vonatkozásában annak 

Megrendelő általi, Teljesítésigazolással történt átvétele napjától 12 (tizenkettő) 

hónapos időtartamra a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettséget vállal. 

Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a 

jelen szerződés teljesítésében egyébként az oldalán közreműködőkkel elvégeztetett 

munkákra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint – 

ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a 

kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a 

teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó, az eredménytermékkel 

kapcsolatban felmerülő bármely hiba, hiányosság kiküszöbölését – amennyiben 

Megrendelő a hiba kijavítását kéri – saját költségére és kockázatára a Felek által 

előzetesen egyeztetett, de legfeljebb a hiba Megrendelő általi bejelentésének 

Vállalkozó általi kézhezvétele napjától számított 10 (tíz) munkanapos határidőre 

teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség 

a Vállalkozót terheli. Amennyiben Vállalkozó a jelen bekezdésben előírtak szerinti 

határidőn belül nem javítja ki a hibát, Megrendelő jogosult a hibajavítást saját maga 

elvégezni, vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni Vállalkozó költségére és 

kockázatára. 

 

Felek rögzítik, hogy a jótállás körébe tartozó kötelezettségek Vállalkozó általi 

teljesítése nem mentesíti Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott 

jogkövetkezmények – pl. kötbérfelelősség, kárfelelősség – alól.  

 

 

3. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni. Megrendelő utasítása nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti a Vállalkozó teljesítését 

terhesebbé.  

 

3.2. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelői igények konkrét meghatározására. 

Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Vállalkozó által – 

szerződésszerű teljesítése érdekében – kezdeményezett egyeztetéseken képviselője 
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részvételét biztosítja; a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához szükséges 

döntéseket a Felek által előzetesen egyeztetett határidőre meghozza.  

 

3.3. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges összes, a 

Vállalkozó által ésszerűen igényelt adatot, információt a Felek által egyeztetett 

határidőre átad Vállalkozó részére. Az igényelt dokumentumok, információk 

rendelkezésre bocsátását Megrendelő jogosult írásban, indoklással ellátott értesítésben 

megtagadni.  

 

3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan 

teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, illetőleg igény 

meghatározását a Vállalkozó felé, úgy az adott körben a Vállalkozó egyidejű 

késedelmét kizárja.  

 

3.5. Megrendelő a feladatok Vállalkozó általi teljesítését Vállalkozó előzetes értesítése 

mellett, Vállalkozó zavartatása nélkül bármikor – akár személyesen, akár az általa 

bevont vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személy (pl. a MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága) útján – ellenőrizheti, információt kérhet és az ellenőrzés során a 

kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, vagy azok eredeti példányának átadását 

kérheti. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget 

tenni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelőssége alól, ha Megrendelő 

az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Vállalkozó súlyos 

szerződésszegésének minősül, amennyiben Megrendelőt – vagy az általa igénybe vett 

vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személyt – az előzőek szerinti ellenőrzési 

jogának gyakorlásában megakadályozza vagy e jog gyakorlását megnehezíti, 

korlátozza. 

 

3.6. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően köteles a jelen 

szerződés rendelkezéseinek megfelelően elfogadni a teljesítéseket, illetve megfizetni a 

szerződésszerű teljesítés ellenértékét a jelen szerződésben meghatározottak szerint.  

 

3.7. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 

szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a 

Vállalkozót felelőssége alól. 

 

3.8. Megrendelő a Ptk. 6:208-6:210. §-aiban foglaltaknak megfelelően jogosult a jelen 

szerződést átruházni azzal, hogy ehhez Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) és (2) bekezdései 

szerint a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és kifejezetten hozzájárul.  

 

 

4. A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE, A TELJESÍTÉSEK 
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IGAZOLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA 

 

4.1. Vállalkozó az általa a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészített 

eredményterméket 2 (kettő) darab nyomtatott példányban, aláírva, valamint 

elektronikusan (adathordozón 1 – egy – példányban vagy e-mailben, szerkeszthető 

formátumban) köteles a Megrendelő részére a jelen szerződés hatálybalépésétől 

számított 6 (hat) hónapos teljesítési határidőre átadni. Az átadás-átvételről 

jegyzőkönyv készül. 

 

Az eredményterméket Megrendelő az átvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül 

köteles véleményezni, ellenőrizni és írásban nyilatkozni annak elfogadásáról, illetve az 

esetleges korrekciós igényeiről.  

 

Amennyiben az eredménytermék a jelen szerződésben foglaltaknak megfelel, az 

eredménytermék elfogadását a Megrendelő írásban, teljesítésigazolás (a továbbiakban: 

„Teljesítésigazolás”) kiadásával igazolja. 

 

Amennyiben Megrendelő az eredménytermék kiegészítését vagy módosítását kéri, azt 

a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett, de legfeljebb a korrekciós észrevételek 

Vállalkozó általi kézhezvételétől számított, a Megrendelő által megállapított, de 

legalább 5 (öt) munkanapos póthatáridőn belül köteles külön díjazás nélkül, a 

Megrendelő észrevételeinek, elvárásainak megfelelően átdolgozni, illetőleg 

pontosítani.  

 

Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő a teljesítés elismerésének megtagadása 

esetén – akár ismételten is – jogosult a teljesítés hibáinak kiküszöbölését célzó 

intézkedések teljesítésére felhívni Vállalkozót, mely felhívásnak Vállalkozó külön 

térítési igény nélkül köteles eleget tenni és a megfelelő teljesítéshez szükséges 

feladatokat elvégezni. 

 

4.2. Megrendelő részéről a 4.1. pont szerinti Teljesítésigazolás kiállítására jogosult 

személy: 

 

 név:   

 beosztás:   

 telefon:   

 e-mail:   

  

A Teljesítésigazolás kiadására jogosult fenti személy helyett csak az általa erre írásban 

meghatalmazott személy jogosult. 
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4.3. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Teljesítésigazolás kiállítása 

semmilyen vonatkozásban nem minősül joglemondásnak a Megrendelő részéről. 

 

 

5. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

5.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározottak 

szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként nettó …………..,- Ft
1
, 

azaz nettó ………….. forint vállalkozási díjra (a továbbiakban: „Vállalkozási Díj”) 

tarthat igényt. 

 

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Díj nettó összege után felszámítandó általános 

forgalmi adó mértéke a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény 

szerinti mérték. (Vállalkozó az áfa összegét a mindenkor hatályos általános forgalmi 

adóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban köteles feltüntetni a számlán.) 

 

5.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Díj magában foglalja Vállalkozó jelen szerződés 

szerinti feladatai határidőre történő teljesítésének összes díját, költségét, Vállalkozó 

összes készkiadását; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle 

többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés 

teljesítésével összefüggésben felmerülő mindazon költséget viselni, melynek 

Megrendelő általi viselését a jelen szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy 

amelyhez kapcsolódó Vállalkozó általi költségviselést a jelen szerződés nem 

korlátozza kifejezetten. 

 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek, így 

különösen a Vállalkozási Díjnak a módosítását kérni bármely devizaárfolyam 

változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági 

hatásra (pl. inflációra) hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, 

illetőleg kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik 

bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése 

során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy 

kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 

 

Az adók – ide értve a Megrendelő által megfizetendő, áthárított általános forgalmi 

adót is –, esetleges vámok és illetékek viselése Vállalkozó által történik. Erre 

tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 

                                                 
1
 A nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki (számmal). 
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megfizetése Vállalkozó kötelezettsége.  

 

5.3. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző 

eljárás során az ajánlatában a Vállalkozási Díj összegét az 5.2. pontban foglaltakra 

figyelemmel határozta meg. 

 

 

6. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

6.1. Vállalkozó részszámla/részszámlák kiállítására nem jogosult.  

 

A kiállítandó számla teljesítés időpontja az Áfa tv. 55. §-a szerint meghatározott 

időpont. 

 

Vállalkozó a Megrendelő Teljesítésigazolásának birtokában jogosult számlát kiállítani, 

azzal, hogy a számlájához köteles mellékelni a Teljesítésigazolás egy másolati 

példányát. 

 

6.2. Vállalkozó számlázásával kapcsolatos követelmények 

 

6.2.1. Vállalkozó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

köteles kiállítani. 

 

Felek – figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó közös ajánlattevőkből áll – 

megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti teljesítések kapcsán a 

Megrendelő felé a számla vagy azzal egy tekintet alá eső okirat kiállítását 

…………………. (cégnév) (+ székhely) teljesíti a többi közös ajánlattevővel 

kötött együttműködési megállapodása alapján. Felek rögzítik, hogy erre 

tekintettel Megrendelő a jelen szerződés szerinti kifizetést kizárólag a(z) 

…………………. (cégnév) felé teljesíti az általa kiállított számlában vagy 

azzal egy tekintet alá eső okirat(ok)ban foglaltaknak megfelelően. Megrendelő 

a számlázás/bizonylatolás vonatkozásában vagy akár az általa megfizetett 

összegek közös ajánlattevők közötti felosztása, valamint a(z) 

…………………. (cégnév) által a többi ajánlattevő részére történő kifizetések 

vonatkozásában semmiféle felelősséget nem vállal a többi közös ajánlattevővel 

szemben; amennyiben Megrendelő a kifizetések vonatkozásában a jelen 

szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti 

kötelezettségeinek a(z) …………………. (cégnév) felé eleget tesz, ebből 

eredően a(z) …………………. (cégnév)-n kívüli közös ajánlattevők a 

Megrendelővel szemben semmiféle igény érvényesítésére nem jogosultak. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a közös ajánlattevők megállapodása alapján a 
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számla vagy azzal egy tekintet alá eső okirat kiállítására, valamint a 

Megrendelő által teljesített kifizetések fogadására kijelölt közös ajánlattevő 

helyett más közös ajánlattevőt kívánnak kijelölni, akkor erről valamennyi 

közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt értesítésben kötelesek Megrendelő 

jelen szerződés szerinti kapcsolattartóját tájékoztatni, mely változtatás nem 

minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a jelen 

bekezdés szerinti, a számla vagy azzal egy tekintet alá eső okirat kiállítására, 

valamint a Megrendelő által teljesített kifizetések fogadására kijelölt új közös 

ajánlattevő az előzőek szerinti értesítés Megrendelő jelen szerződés szerinti 

kapcsolattartója általi kézhezvételét követő munkanaptól jogosult számla vagy 

azzal egy tekintet alá eső okirat kiállítására a jelen szerződéssel 

összefüggésben. Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselői kifejezetten 

kijelentik, hogy a jelen szerződést e bekezdés rendelkezései ismeretében, és az 

alkalmazásából eredő esetleges következmények mérlegelését követően írták 

alá. Amennyiben Vállalkozó nem közös ajánlattevőkből áll, a jelen bekezdés 

rendelkezései nem alkalmazandók. 

 

6.2.2. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni: 

 a „számla” elnevezést; 

 a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát; 

 Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét; 

 Vállalkozó adószámát; 

 a jelen Szerződés nyilvántartási számát; 

 mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek 

feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a 

Megrendelő indokolt elvárásai alapján szükséges. 

 

6.2.3. Vállalkozó a számlájához köteles mellékelni a részére kiadásra került Havi 

Teljesítésigazolás egy másolati példányát. 

 

6.2.4. Számlázási cím: MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60.  

 

A papíralapú számla benyújtásának címe: MÁV-START Zrt., 1426 Bp. Pf. 27.; 

az elektronikus úton történő számlázás vonatkozásában a 2. sz. mellékletben 

foglaltak az irányadók. 

 

6.2.5. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, amíg 
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az nem felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, 

hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés 

rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak 

megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó Megrendelővel 

szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Megrendelőt a jelen 

az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett 

esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

6.3. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, 

vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 

kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges 

vagy teljes kifizetésből eredően Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle igényt 

– különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére 

irányuló igényre – nem érvényesíthet.  

 

6.4. Megrendelő a Vállalkozó által szerződésszerűen kiszámlázott Vállalkozási Díj 

összegét a Vállalkozó számlája kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon 

belül, banki átutalással fizeti meg Vállalkozó részére, a számlában megjelölt 

bankszámlájára.  

 

6.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla 

végösszegével a Megrendelő pénzforgalmi számlája megterhelésre került. 

 

6.6. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában 

foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat 

felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben.  

 

6.7. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve bármilyen, a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog 

alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges, amely 

jóváhagyást a Megrendelő csak alapos indok alapján jogosult megtagadni. Az előzetes 

írásos jóváhagyás nélküli engedményezéssel (faktorálással) vagy zálogjog alapítással 

Vállalkozó szerződésszegést követ el. 

 

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 

 

6.8. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozót megillető 

minden díjösszeg kifizetése vonatkozásában értelemszerűen irányadók a jelen 

szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kifizetési szabályok. 
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7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR 

 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

 

7.2. Vállalkozó az általa a jelen szerződés szerint végzett tevékenységért teljes – a 

közvetlen és közvetett, következményes károkra is kiterjedő – kártérítési felelősséggel 

tartozik. Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni mindazt a kárt, amely a 

Vállalkozónak felróható nem vagy nem szerződésszerű teljesítés miatt merült fel 

Megrendelőnél, függetlenül attól, hogy a bekövetkezett kár, mint a szerződésszegés 

lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt-e 

vagy sem. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti díjainak megállapítása 

során a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével járt el. 

 

7.3. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti határidőben a jelen szerződés alapján fennálló 

valamely kötelezettségét, úgy Megrendelő – hacsak a jelen szerződés kifejezetten 

eltérően nem rendelkezik – ésszerű, de legfeljebb 5 (öt) munkanapos póthatáridő 

kitűzésével írásban felszólítja Vállalkozót a kötelezettség szerződésszerű teljesítésére, 

amennyiben Vállalkozó ennek a Megrendelő által a felszólításban megjelölt határidőn 

belül nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nem teljesített 

kötelezettséget, munkát Vállalkozó költségére és kockázatára maga elvégezni, vagy 

azt mással elvégeztetni. Vállalkozó a Megrendelő jelen bekezdéssel összefüggésben 

felmerült, indokolt és igazolt költségeit a Megrendelő felhívásától számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül köteles megtéríteni. Megrendelő a költségek megtérítésén túl 

korlátozás nélkül jogosult a Vállalkozóval szemben jelen szerződés alapján fennálló 

egyéb jogait, illetőleg jogkövetkezményeket is érvényesíteni. 

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy, hogy a póthatáridő biztosítása semmilyen 

körülmények között sem menetesíti Vállalkozót a jelen szerződésben a Megrendelő 

javára biztosított jogkövetkezmények (pl. késedelmi kötbér) alkalmazása alól. 

 

7.4. Amennyiben Vállalkozó bármely teljesítési határidőre nem teljesíti a feladatát 

(késedelmes teljesítés), késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. Felek a 

késedelmi kötbér mértékét a késedelem minden megkezdett napja után a nettó 

Vállalkozási Díj 1 %-ában, azaz egy százalékában állapítják meg, azzal, hogy e kötbér 

maximuma a napi tétel 30-szorosa (harmincszorosa).  

 

7.5. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül 
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sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 

póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést a Megrendelő eltérő rendelkezése 

hiányában nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Nem teljesítettnek 

minősül a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a szerződés hibás teljesítés 

esetén, amennyiben a Megrendelő hibátlan teljesítésre történő felszólítása alapján a 

hibajavítási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy a teljesítés a kijavítás 

után sem felel meg a jelen szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban (amennyiben 

ilyen van), illetve a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek. Nem 

teljesítésnek minősül továbbá, amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés azonnali 

hatályú felmondására, vagy – a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően – a 

szerződéstől való elállásra kényszerül. Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási 

kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Vállalkozási Díj 30 %-a, azaz harminc 

százaléka. 

 

Meghiúsulás esetén Vállalkozó díjigénnyel nem élhet Megrendelővel szemben.  

 

7.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben – a 7.4. és/vagy 7.5. pontban 

foglaltakon kívül – bármely, az érdekkörébe tartozó okból nem szerződésszerű (hibás 

teljesítés), Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az a 

nettó Vállalkozási Díj 20 %-a, azaz húsz százaléka. 

 

Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a hibajavításig eltelt időre a 

késedelmi kötbér szabályai alkalmazandók. 

  

7.7. A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, 

 hibás teljesítési kötbér esetén a hiba bekövetkeztének napján; amennyiben ez a 

nap nem állapítható meg kétséget kizáróan, akkor azon a napon, amelyen a 

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak 

bejelentette;  

 meghiúsulási kötbér esetén, akkor, amikor a meghiúsulás bekövetkezett. 

 

7.8. Megrendelő a kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak, külön 

megjelölve annak jogalapját és összegét. A Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét 

a Vállalkozónak jelen szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani. 

 

7.9. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó kárainak 

korlátlan érvényesítésére. 
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8. SZERZŐI JOGOK  

 

8.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott ellenérték 

megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen szerződés alapján általa elkészített összes 

eredménytermékre vonatkozóan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

alapján átruházható összes szerzői vagyoni jogot átruházza Megrendelőre. Ennek 

keretében Vállalkozó térben és időben korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot 

biztosít Megrendelő részére. Megrendelő felhasználási joga kiterjed mind a közvetlen 

felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződések 

útján történő hasznosításra. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő a jelen pont 

szerint megszerzett jogát vagy bármely, a szerzői vagyoni joghoz kapcsolódó 

részjogosítványt jogosult bármely harmadik személyre akár ingyenesen, akár 

ellenérték fejében átruházni.  

 

A félreértések elkerülése érdekében Felek megállapodnak, hogy az előző bekezdésben 

említett szerzői vagyoni jogok nem vonatkoznak az eredménytermék előállítása során 

felhasznált eljárásokra, szoftverekre, hanem kizárólag az eredménytermékre. 

 

Az átruházásra kerülő szerzői vagyoni jogok ellenértékét a jelen szerződés alapján a 

Vállalkozónak fizetendő díjazás összege magában foglalja, így a szerzői vagyoni 

jogok átruházásából eredően Vállalkozó semmiféle térítési igénnyel nem élhet 

Megrendelővel szemben. 

 

Megrendelő – továbbá az a személy, akinek a részére a vonatkozó jogosultság átadásra 

került – korlátozás nélkül jogosult az eredménytermék használatára, átdolgozására, 

illetőleg korlátlan példányszámú többszörözésére is. Az átdolgozási jog alapján 

Megrendelő – továbbá az a személy, akinek a részére a vonatkozó jogosultság átadásra 

került – jogosult az eredeti műből új műve(ke)t létrehozni, és az(oka)t önállóan 

hasznosítani. 

 

8.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése során 

a szerzői jog által védett harmadik személy által létrehozott szerzői mű jogosulatlan 

felhasználására nem kerül sor.  

 

8.3. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elkészített eredménytermék korlátozásmentes 

szerzői vagyoni jogának kizárólagos jogosultja és harmadik személynek nincsen olyan 

joga, amely a jelen, 8. pont szerinti szerzői vagyoni jogok Megrendelőre történő 

átruházását bármilyen mértékben korlátozná, vagy kizárná. Harmadik személy ilyen 

korlátozó igénnyel való fellépése esetén Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő 

jogos érdekei védelmében. Amennyiben a közvetlen fellépésre bármilyen okból nincs 
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lehetőség, Vállalkozó köteles Megrendelőt olyan helyzetbe hozni, hogy jogos 

érdekeinek védelme Megrendelő számára többletterhekkel, költségekkel vagy 

bármilyen egyéb hátránnyal ne járjon.  

 

8.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelőnek az eredménytermékkel 

kapcsolatos szerzői vagyoni, felhasználási jogait, illetve hasznosítási jogait harmadik 

személyek bármilyen módon megsértik vagy veszélyeztetik, Vállalkozó köteles 

Megrendelővel – külön díjazás és térítési igény nélkül – együttműködni Megrendelő 

jogai védelme érdekében akár peren kívüli, akár peres eljárásokban. Vállalkozó 

vállalja, hogy Megrendelő ilyen tárgyú felhatalmazása esetén Megrendelő helyett a 

Megrendelő felhasználási jogai védelme érdekében, Megrendelő képviseletében peren 

kívül közvetlenül fellép Megrendelőnek az eredménytermékre vonatkozó jogait sértő 

harmadik személyekkel szemben (ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen 

egyeztetett, indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt). Vállalkozó 

jelen pont szerinti kötelezettségei a jelen szerződés megszűnését követően is időbeli 

korlátozás nélkül fennmaradnak. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen bekezdés 

szerinti kötelezettsége elsődlegesen szakmai jellegű közreműködést jelent oly 

mértékben, mely Megrendelő jelen szerződés alapján megszerzett jogainak hatékony 

védelme érdekében szükséges és Vállalkozótól elvárható. 

 

8.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és 

Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. 

 

 

9. JOGVÉDELEM ÉS KÁRTALANÍTÁS 

 

9.1. Vállalkozónak a jelen szerződés 9.2. pontjának megfelelően kártalanítania kell és meg 

kell óvnia a Megrendelőt, alkalmazottait és tisztviselőit, illetve az érdekkörébe tartozó 

összes személyt minden pertől, cselekménytől vagy igazgatási eljárástól, perbeli 

keresettől, követeléstől, veszteségtől, kártól, költségviseléstől és kiadástól, bármely 

természetű is az, beleértve ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyeket a Megrendelő 

elszenved harmadik személyek Vállalkozó tevékenységével, illetve a szerződés 

alapján történő eljárásával összefüggő vagy abból eredő követelései miatt. 

 

9.2. Amennyiben a Megrendelő ellen bármely, a jelen szerződés 9.1. pontjában felsorolt 

eljárást megindítanak vagy keresetet nyújtanak be, a Megrendelő erről azonnal – de 

nem később mint a tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül – 

értesítést küld a Vállalkozónak, és a Vállalkozó saját költségén és a Megrendelő 

nevében és/vagy meghatalmazása alapján eljárást kezdeményezhet és/vagy keresetet 

nyújthat be és/vagy védekezhet és tárgyalhat ilyen eljárások és keresetek rendezése 

érdekében a magyar polgári perjog mindenkori előírásaira is figyelemmel.  
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Ha a Vállalkozó nem értesíti a Megrendelőt az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 

15 (tizenöt) naptári napon belül arról, hogy szándékában áll eljárást kezdeményezni 

és/vagy kereset beadni és/vagy védekezni, akkor a Megrendelő jogosult ezen 

eljárásokat saját maga megindítani. 

 

9.3. Megrendelő a Vállalkozó kérésére meg kell, hogy adjon minden lehetséges és ésszerű 

segítséget a Vállalkozónak ilyen eljárás kezdeményezésére és kereset benyújtásra, és a 

Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő felhívásától számított 8 (nyolc) naptári 

napon belül az összes felmerült költséget, mely a Megrendelőnél keletkezik ezzel 

kapcsolatban. 

 

 

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

10.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével 

kapcsolatban a tudomására jutott minden adatot, tényt, információt üzleti titokként 

kezel; azokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem hozza 

nyilvánosságra a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Megrendelő 

Vállalkozó előzőekben rögzített titoktartási kötelezettséget vállal azzal azonban, hogy 

nem köteles az információk, adatok, etc. hozzáférhetővé tételéhez/nyilvánosságra 

hozatalához Vállalkozó hozzájárulását kérni; köteles azonban a hozzáférhetővé tétel, 

illetőleg nyilvánosságra hozatal tényéről Vállalkozót tájékoztatni köteles. 

  

10.2. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelőtől kapott 

információkat csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel. 

 

10.3. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződése teljesítése során tudomására 

jutott mindennemű üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettsége kiterjed mind Megrendelőre 

vonatkozó, mind a Megrendelővel üzleti kapcsolatban álló harmadik személyekhez 

kötődő üzleti titokra.  

 

10.4. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó kötelezettségvállalása kiterjed minden 

alkalmazottjára, szerződő partnerére, akikkel jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba 

került.  

 

10.5. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a részére szolgáltatott adatokat, 

megismerhetővé tett információkat a munkavállalói, vezetői és a jelen szerződés 

teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. alvállalkozók) részére is csak az 

elvégzendő feladataik teljesítéséhez szükséges legszűkebb körben teszi 
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hozzáférhetővé.  

 

10.6. Felek rögzítik, hogy adott információ vonatkozásában a titoktartási kötelezettséget 

nem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen tekintetben korlátozná a Megrendelőt az 

őt a jelen szerződés alapján megszerzett szerzői vagyoni jog teljes körű gyakorlásában, 

a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban.  

 

10.7. A jelen, 10. pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a 

jelen szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.  

 

10.8. Feleknek a jelen, 10. pont szerinti titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés bármely 

okból történő megszűnését követően 5 (öt) évig korlátozás nélkül fennmarad. 

 

10.9. Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára: 

 azon információ, amely nem az információt átvevő fél hibájából vagy 

szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra, 

 azon információ, amely az információt átadó fél tudtán kívül már az átadás 

időpontjában közismert vagy bárki számára megismerhető volt, 

 azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért a Felek 

nem felelnek. 

 

10.10. Felek a szerződés aláírásával tudomásul veszik és nyilatkoznak arról, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően 

járnak el, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásait alkalmazzák. 

 

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók, valamint a teljesítést igazoló személyek 

nevét, beosztását, telefonszámát és e-mail címét kizárólag a szerződés teljesítése 

céljából az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek), 

továbbá – saját munkavállalóik vonatkozásában – a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a szerződés megszűnésének napjától 

számított 5 (öt) évig kezelik. 

 

Bármely Fél, amennyiben a fentiekben foglalt jogszabályi, vagy jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeit megszegi, és ezzel a másik Félnek kárt okoz, a 

szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és következményi) kárt (függetlenül attól, 

hogy az az érintett természetes személy igényén vagy a NAIH hatósági határozatán 
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és/vagy bírósági határozaton alapul) a kárt szenvedett Fél felé megtéríteni köteles. 

 

 

11. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, FELMONDÁSA 

 

11.1. A jelen szerződés az aláírása napján (amennyiben az aláírás nem a Felek együttes 

jelenlétében történik, a másodikként aláíró Fél aláírásának napján) lép hatályba. A 

jelen szerződés a Felek feladatainak maradéktalan teljesítésével megszűnik.  

 

11.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő – a jelen szerződésben és a Ptk.-ban rögzített 

jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – 

jogosult a jelen szerződést a Vállalkozó részére megküldött írásos nyilatkozatával 

azonnali hatályú felmondással, a Vállalkozó részére megküldött írásos nyilatkozattal 

felmondani vagy – kizárólagos választása szerint attól elállva megszüntetni, 

amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján értelmezhető – Vállalkozó 

súlyos szerződésszegése esetén, különösen ha: 

a) a Vállalkozó vagy bármely, Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy megsérti 

a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket; 

b) a Vállalkozó a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem 

vállal a feladat teljesítésére póthatáridőt; 

c) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó csak 

olyan számottevő késéssel tudja a feladatát teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a 

Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d) a Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a 

Megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét; 

e) Vállalkozó Megrendelőnek szándékosan kárt okoz; 

f) a 7.5. pontban meghatározott bármely eset bekövetkezik; 

g) a Vállalkozó egyéb módon megsérti a szerződésből fakadó kötelezettségeit és a 

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a Megrendelő által megadott 

póthatáridő elteltével továbbra sem teljesít szerződésszerűen. 

  

 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés 

alapján – kizárólagos és szabad választása szerint – jogosult arra, hogy a jelen 

szerződésben rögzített elállási (felmondási) joga helyett, az azt megalapozó 

körülmények bekövetkezte esetén elállás (felmondás) helyett a szerződést felmondás 

(elállás) útján szüntesse meg.  

 

11.3. Megrendelő bármikor – amennyiben az adott helyzetben ez a vonatkozó jogszabályok 
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alapján lehetséges – elállhat a jelen szerződéstől vagy – kizárólagos választása alapján 

– felmondhatja azt a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, ha a Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik.  

 

Ilyen esetben a Megrendelő elállása/felmondása jogszerűnek minősül, Vállalkozót 

kártérítés nem illeti meg.  

 

Vállalkozó a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről 

haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. 

 

11.4. Megrendelő a jelen szerződést 15 (tizenöt) naptári napos felmondási idővel, a 

Vállalkozó részére megküldött írásos értesítéssel bármikor, indoklás nélkül 

felmondhatja. 

 

11.5. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, 

amennyiben annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy az azonnali hatályú 

felmondás gyakorlását megelőzően – amennyiben a szerződésszegés orvosolható – a 

Vállalkozó írásban ésszerű, de legalább 10 (tíz) naptári napos póthatáridőt köteles a 

Megrendelő részére biztosítani. 

 

Vállalkozó a jelen szerződés felmondására egyebekben nem jogosult, kivéve a 

jogszabály által lehetővé tett eseteket. 

 

11.6. Felmondása és elállása esetére Megrendelő fenntartja magának a jogot a 

szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve bármely kötbér követelésére 

és a kárai megtérítésére való jogot is. 

 

11.7. Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor, legkésőbb a megszűnés 

napjától számított 15 (tizenöt) napon belül kötelesek elszámolni egymással. 

 

 

12. ÉRTESÍTÉSEK 

 

12.1. Felek az egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek 

tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési / fax / e-mail címként a jelen szerződésben 

meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet 

adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet az adott címe változásáról és 

emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést 

elmulasztó Felet terheli. 

 

12.2. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő 
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szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai 

levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel. 

 

 Megrendelő kapcsolattartója: 

 Név:   

 Cím:  

 Tel.:  

 Fax:  

 e-mail:  

 

 Vállalkozó kapcsolattartója: 

 Név:   

 Cím:  

 Tel.:  

 Fax:  

 e-mail:  

 

12.3. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, 

ha: 

 fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló 

faxnaplóban megjelölt időpontban; 

 e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban; 

 a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a 

tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek 

tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy 

„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így 

visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára vonatkozó hatállyal 

kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

 

13. JOGLEMONDÁS 

 

13.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feleket megillető bármely jog érvényesítésének 

elmulasztása, a jog nem gyakorlása nem minősül jogról való lemondásnak. 
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13.2. Valamely szerződő Fél a jogairól, felhatalmazásáról vagy igényérvényesítéséről való 

lemondása írásban, dátummal és az adott Fél cégszerű aláírásával ellátva érvényes, 

meghatározva a lemondásra kerülő jogot és annak terjedelmét. 

 

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

14.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától 

hatályos megállapodását tartalmazza. 

 

14.2. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában 

is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják 

a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek 

megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során 

egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon 

megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori 

helyzetben – különös figyelemmel a jelen szerződés előírására – elvárható. 

 

14.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és 

a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a 

szerződés tárgyát, illetőleg annak megvalósítását és a jelen szerződés egyéb feltételeit 

valamint a jelen szerződést érintő valamennyi európai uniós és magyar jogszabályt. 

 

14.4. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független Szerződő 

Felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik 

Fél képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a 

szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik 

személyekkel, amely a Vállalkozási szerződésben és/vagy a szerződésben foglaltakkal, 

illetőleg a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályokkal össze-egyeztethetetlen, 

illetve a szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti. 

 

14.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem 

áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a 

Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Vállalkozó kijelenti és 

szavatolja továbbá, 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. 
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14.6. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó általi 

teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy 

kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés 

alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban 

tartására vonatkozik.  

 

14.7. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben 

marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek 

szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az 

érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és 

végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben 

meghatározott szándékait fejezi ki.  

 

14.8. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.  

 

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel 

vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül 

köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 

teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 

14.9. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés 

megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített 

kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel. 

 

14.10. A Vállalkozó megismerte és jelen szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. – 

Megrendelő vonatkozásában is irányadó és kötelezően alkalmazandó – Etikai Kódexét 

(a http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex oldalon korlátozás nélkül elérhető), 

az abban foglalt értékeket a jelen szerződés szerinti jogviszony fennállása alatt magára 

nézve azt mérvadónak tartja. Vállalkozó kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a 

Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a Megrendelő vizsgálóival. 

Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő 

cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó 

csatornákon keresztül. 

 

14.11. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy 

kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába 

tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása 

érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem azok kapcsolt 

vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe Megrendelő előzetesen, 

írásban beleegyezik. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 

Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő 

a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága útján is bármikor jogosult ellenőrizni, melyet 

Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz.  

 

14.12. Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös tekintettel a 

jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, 

hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 

nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 

nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 

szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel 

bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem 

terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A Felek rögzítik, hogy az 

esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség a Vállalkozó oldalán a jelen 

szerződést aláíró személyt terheli, míg a korlátozás a Megrendelővel szemben nem 

hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli. 

 

14.13. Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző pályázati eljárás során nyilatkozott 

– mely nyilatkozat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi – és jelen Szerződés 

aláírásával is nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kijelenti, hogy 

ismeri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése jelen 

szerződés vonatkozásában irányadó rendelkezését, mely alapján központi 

költségvetési kiadási előirányzatok terhére – azaz a jelen szerződés esetében a 

Megrendelő által – olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen létrejött 

szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak 

változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles 

Megrendelőt írásban értesíteni, mely kötelezettségének megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről. Vállalkozó egyebekben tudomásul 

veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést 

Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.  
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14.14. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének 

határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor – a Felek kifejezett, eltérő 

megállapodása hiányában – akkor az esedékesség időpontja a következő első 

munkanap. 

 

14.15. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1-3. számú 

melléklet; a jelen szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes. 

 

A jelen szerződés melléklete: 

1. számú melléklet:  Az eredménytermék, feladatok meghatározása 

2. számú melléklet: Az elektronikus számlát kibocsátóval szemben támasztott 

követelmények 

3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

14.16. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés törzsszövege és a jelen 

szerződés mellékletében rögzített rendelkezések között bármilyen ellentmondás van, 

úgy a jelen szerződés törzsszövege rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

14.17. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel 

kapcsolatos valamennyi kommunikációt – a Felek eltérő megállapodása hiányában – 

magyar nyelven kell folytatni. 

 

14.18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak. Felek 

egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal 

összhangban értelmezendők és alkalmazandók. 

 

14.19. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy 

azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló törvény 

rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar 

bíróságok jogosultak eljárni. 

 

14.20. A jelen szerződés 4, azaz négy, egymással szó szerint megegyező példányban készült, 

melyből Megrendelőt 2 (kettő), Vállalkozót 2 (kettő) példány illet meg.  

 

Felek a jelen Szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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Budapest, 2018. …………............. 

 

 

 

 

 

............................................................. 

a MÁV-START Zrt.  

Megrendelő képviseletében 

……………….. 

………………. 

............................................................. 

a ………………………… 

Vállalkozó képviseletében 

……………………… 

……………………… 
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1. számú melléklet  

 

Az eredménytermék, feladatok meghatározása 

 
 

 

A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett 425 sorozatú, Bombardier TALENT típusú villamos 

motorvonatok üzemeltetése során rendellenesen intenzív féktárcsa kopások okainak felderítése 

érdekében, továbbá a rendellenes féktárcsakopások megelőzése érdekében szükséges a TALENT 

motorvonatok keresztirányú dinamikai szimulációs vizsgálatának elvégzése. 

A szimulációs vizsgálat eredményei alapján megoldást kell megajánlani a kritikus sebesség (u.n. 

stabilitási határ) növelhetőségére. 

 

A szimulációs vizsgálat során el kell végezni az alábbi feladatokat: 

 

1) A Talent motorvonat szimulációs keresztirányú dinamikus stabilitás vizsgálata a 

motorvonat futás-stabilitásának vizsgálatával a jármű jelenlegi (gyártói) 

paramétereinek figyelembevételével (a szükséges szimulációs program 

kifejlesztésével). 

2) A meglévő pályajellemző paraméterek mellett a motorvonatoknál a csapágytokok és a 

forgóvázkeret közé beépített hossz- és keresztirányú rugózó és csillapító elemek 

merevségének és csillapításának optimalizálása, úgy, hogy a kiszámított kritikus 

sebesség 154 km/h felelett legyen, és 140 km/h sebességnél a motorvonat futása stabil 

legyen. 

3) Konstrukciós javaslat kidolgozása a jelenlegi rugalmas és csillapító elemek helyére az 

optimális merevséggel, csillapítással rendelkező elemek beépítésére. 
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2. számú melléklet 

 

Az elektronikus számlát kibocsátóval szemben támasztott követelmények 

 

A) Elektronikus számla befogadására csak azután kerülhet sor, hogy a kibocsátó – alábbi 

táblázatban felsorolt – adatai egyeztetésre kerültek. 

 

B) A kibocsátónak ki kell jelölni egy kapcsolattartó személyt, aki jogosult eljárni a 

számlázással kapcsolatos ügyekben. 

 

C) A számlát PDF formátumban kell kibocsátani. 

 

D) A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a 

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

mellékleteket is. 

 

E) A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni. 

 

F) A PDF állományt időpecséttel kell ellátni. 

 

G) A kibocsátónak weben publikálnia kell azt a XSD formátumú fájt, amely leírja az 

általa kibocsátott XML számlafájl felépítését. Erre nincs szükség akkor, ha az XML 

file felépítése egy széles körben használt formátumnak megfelel, ilyen pl. a NAV által 

közzétett XML formátum: 

http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf. 

 

H) A számlákat a MÁV Zrt. / MÁV-START Zrt. / MÁV SZK Zrt. által megadott e-mail 

címre kell elküldeni. 

 

I) Számla csak a kibocsátó által előre megadott e-mail címekről küldhető. Ez történhet 

konkrét e-mail címek pl.: „x.y@z.hu” megadásával, vagy csak domain pl.: „@ 

z.hu”megadásával. 

 

J) Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető. 

 

 

E-számla kibocsátó szállító adatai 

Kibocsátó neve: 

Az elektronikus számlát kibocsátó cég 

neve 

 

Adószáma: 

A kibocsátó adószáma 

 

Kapcsolattartó neve:  

http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla_kozlemeny_2009_3_melleklet.pdf
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Az a személy a kibocsátó részéről, akivel a 

MÁV kapcsolatba léphet elektronikus 

számlákkal kapcsolatos ügyekben 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Telefonszám, melyen a kapcsolattartó 

elérhető 

 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

E-mail cím, melyen keresztül a 

kapcsolattartó elérhető 

 

Számlaküldésre használt e-mail 

cím(ek) és domain(ek): 

Az(ok) az e-mail cím(ek) vagy domain 

név, amelyről a kibocsátó elektronikus 

úton küldi a számláit 

 

A számlát aláíró(k) neve(i): 

A számlát elektronikusan aláíró személy 

neve 

 

A számlát aláíró cég neve: 

A kibocsátó cég elektronikus aláírásban 

szereplő megnevezése 

 

XSD fájl webes elérhetősége 

(URL): 

Az az internetes cím, melyen az XML 

sémafájl elérhető 
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3. számú melléklet 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

Az eljárás során benyújtott, aláírt nyilatkozat másolata csatolandó. 

 

 


