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SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Cégnév: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társa-

ság 

Rövidített név: MÁV FKG Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Számla postázási címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. 

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszáma: 10200971-21521542-00000000 

Adószáma: 11267425-2-16 

Statisztikai jelzőszáma: 11267425-4212-113-16 

Cégbíróság és cégjegyzékszáma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 16-09-002819 

Képviseletében eljár: Filó Gábor ügyvezető 

 

a továbbiakban: Megrendelő, 

 

másrészről a  

 

Cégnév: 

Rövidített név:  

Székhely és levelezési cím:  

Számla postázási címe:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai jelzőszáma:  

Cégbíróság és cégjegyzék száma:  

Képviseletében eljár:  

 

a továbbiakban: Szolgáltató 

 

Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Felek  

 

között, az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő 2016. ………… napján kelt Ajánlattételi felhívásával beszerzési eljárást 

indított „Ballonos és szükség szerint PET palackos ásványvíz szállítása, adagoló 

automaták karbantartása és javítása” tárgyban, amelyet Szállító a 2016. …………..…. 

napján írásban benyújtott, a 2016. …………..…. napján lefolytatott elektronikus 

árlicit/ártárgyalás során módosított ajánlatával (a továbbiakban együtt: Ajánlat) 
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megnyert. A jelen keretszerződésben és annak mellékleteiben foglaltak tartalmilag 

teljes mértékben megegyeznek az Ajánlattételi felhívásban és függelékeiben, valamint 

a Szolgáltató Ajánlatában foglaltakkal. 

 

 

II. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A Megrendelő részére a jelen keretszerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. 

mellékletben megadott telephelyeken, ásványvíz ellátás biztosítása az ott meghatáro-

zott számú adagoló automaták üzemeltetésével, és Megrendelő igénye szerint PET pa-

lackos ásványvíz szállítása.  

 

2. Szolgáltató vállalja, hogy az ásványvíz adagoló automatá(ka)t melyekhez ballonos, 

szénsavmentes ásványvizet szállít, kihelyezi Megrendelő telephelyein és jelen 

Keretszerződésben részletezett szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő megrendelései 

alapján. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő igénye szerint jelen keretszerződésben 

meghatározott PET palackos ásványvizet szállít Megrendelőnek. 

 

3. Megrendelő vállalja, hogy a bérleti díjakat, az ásványvíz, valamint a szolgáltatások el-

lenértékét - jelen Keretszerződésben foglaltak szerint – Szolgáltató számlája alapján, 

jelen keretszerződésben foglaltak szerint megfizeti.  

 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Megrendelőt nem terheli 

megrendelési kötelezettség, azaz a megrendelők kiállításáról és így a Szolgáltató tevé-

kenységének igénybevételéről Megrendelő szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. 

Ebből következően Felek rögzítik, hogy a keretösszeg fentieknek megfelelő, nem tel-

jes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Szolgáltató kockázata, mellyel kapcsolat-

ban Megrendelő felé semmilyen jogcímen igénnyel fellépni nem jogosult. 

 

 

III.  A KERTESZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. Jelen keretszerződés területi hatálya a 2. sz. mellékletben megjelölt telephelyek 

területére terjed ki, azaz Megrendelő ezen a területen belül történő szolgáltatást rendel 

meg. 

 

2. A jelen keretszerződés időbeli hatálya az aláírás napjától 2017. december 31. napjáig 

tart. 

 

 

IV.  A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megrendelő jogosult szolgáltatás tárgyát képező ásványvizek minőségét vizsgálni és a 

minőséggel kapcsolatban kifogást emelni. 

 

2. Amennyiben Megrendelő részéről mennyiségi, illetve minőségi kifogás merül fel az 

ásványvíz átvételekor, úgy azt jegyzőkönyvbe kell foglalni, és annak jogossága esetén 

Szolgáltató köteles 1 munkanapon belül a kifogásban foglaltakat orvosolni. 
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3. A Megrendelő az általa megrendelt és a Szolgáltató által szerződésszerűen leszállított 

ásványvíz automatákat, ballonokat és poharakat köteles átvenni, és azok díját a jelen 

keretszerződésben szabályozott módon Szolgáltatónak megfizetni. 

 

4. A Megrendelő köteles az ásványvíz automaták és a ballonok rendeltetésszerű 

használatát folyamatosan ellenőrizni, épségüket megőrizni, a rongálásokat 

megakadályozni. Az ásványvíz automatákban és a palackokban Megrendelő hibájából 

bekövetkezett kár megtérítése a Megrendelőt terheli. A kár bekövetkezéséről a 

Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni. 

 

5.  Amennyiben az automata nem található, azon szándékos rongálás vagy nem 

rendeltetésszerű használatból eredő külső sérülés történik, úgy a Megrendelő a gép 

amortizációval csökkentett értékét köteles Szolgáltatónak haladéktalanul megfizetni. 

Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés megkötésekor a keretszerződés tárgyát 

képező italautómaták újonnan történő beszerzési ára  HM gép esetén: …….  Ft+ÁFA, 

HMN gép esetén: ……………. Ft+ÁFA, HMSZ gép esetén: ………..Ft+ÁFA. 

 

6. Megrendelő köteles gondoskodni az ásványvíz automaták és környezetük 

tisztántartásáról, azokat védeni a portól és egyéb szennyeződéstől.  

 

7. Megrendelő az ásványvíz automatákat és a ballonokat csak a jelen keretszerződésben 

meghatározott célra használhatja – nem nyithatja ki. Megrendelő tudomásul veszi, 

hogy az üres ballonokba mindenfajta folyadék töltése tilos és egészségre ártalmas. 

 

8. Megrendelő az ásványvíz automatákat a Szolgáltatóval jegyzőkönyv szeerint 

egyeztetett helyeken helyezheti el, az esetleges ballonrepedésből adódó károk 

elkerülése végett semmi esetre sem sérülékeny padlózaton (parketta, szőnyegpadló, 

stb.). A Szolgáltató által biztosított használati utasítást jól látható helyre kell 

elhelyezni, és ellenőrizni, hogy az folyamatosan hozzáférhető legyen. Ezeknek a 

kötelezettségeknek igazolható elmulasztásából, ill. be nem tartásából eredő balesetek, 

sérülések, károk miatti felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. 

 

9. Az ásványvíz automaták folyamatos áramellátása a Megrendelő kötelezettsége és 

költsége, aki egyben köteles betartani a tűz és érintésvédelmi előírásokat is. 

 

 

V. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A I. pontban meghatározott szolgáltatásokért a VII. pontban meghatározott díjazás ille-

ti meg Szolgáltatót. 

 

2. Szolgáltató vállalja, hogy a II. pontban meghatározott szolgáltatásokat a jelen keret-

szerződés hatálya alatt folyamatosan nyújtja. 

 

3. A Szolgáltató által Megrendelőnek bérbe adott ásványvíz adagoló automaták és ás-

ványvizes ballonok a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában maradnak. 

 

4. Szolgáltató köteles a Megrendelő megrendelése alapján minden esetben kifogástalan 

minőségű és szavatosságú szénsavmentes ballonos ásványvizet szállítani. A 

szénsavmentes ásványvíz szavatossági ideje megfelel a természetes ásványvíz, a 



Szerződés iktatószáma a Megrendelőnél: 

Szerződés iktatószáma a Szolgáltatónáll:  

 

4 

forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz 

palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak. 

 

5. Szolgáltató köteles a megrendelt ásványvizet minden esetben tiszta ballonokban szállí-

tani. 

 

6. Szolgáltató köteles jelen keretszerződés szerint, megrendelő igénye alapján PET pa-

lackos szénsavas és szénsavmentes ásványvizet szállítani. 

 

7. A Szolgáltató feladata a fentieken felül az ásványvíz automaták negyedévente történő 

karbantartása, fertőtlenítése, belső vízkőtelenítse, valamint Megrendelő értesítése alap-

ján az esetleges meghibásodások elhárítása, szükség esetén az automaták cseréje.  A 

meghibásodásról való értesülést követő 3 munkanapon belül köteles a hibát saját költ-

ségén elhárítani, illetve cserekészüléket biztosítani. 

 

8. Amennyiben az ital automatákban keletkezett hiba igazolhatóan kizárólag Megrende-

lői mulasztás, nem rendeltetésszerű használat vagy szándékos rongálás eredménye, 

Szolgáltató ilyen esetben jogosult …………….Ft.+ÁFA/munkaóra szerviz munkadíjat 

számlázni Megrendelő felé. 

 

 

VI. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

1. Szolgáltató a Megrendelő által leadott ásványvízrendeléseket Budapesten és agglomeráci-

ójában maximum három munkanapon belül teljesíti. Az ország többi településén maxi-

mum öt munkanapon belül szállít. 

 

 

VII. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 

 

1. A jelen keretszerződést felek […] forint keretösszegre kötik, amely elérése esetén a szer-

ződés automatikusan, felmondás, vagy egyéb megszüntető jognyilatkozat nélkül megszű-

nik. 

 

2. Szerződő felek a szolgáltatási díj számítása szempontjából az alábbi egységes alapú 

díjtételekben állapodnak meg: 

 
1.  Az ásványvíz automaták bérleti díja  
 HM (hideg-meleg) (Ft/db/hó)  
 HMN (hideg-meleg-normál) (Ft/db/hó)  
 HMSZ (hideg-meleg-szóda) (Ft/db/hó)  
2. ballon (19 liter) szénsavmentes ásványvíz ára (Ft/ballon)  
4 1,5 l-es természetes ásványvíz (szénsavmentes és szénsavas) (Ft/palack)  

5 0,5 l-es természetes ásványvíz (szénsavmentes és szénsavas) (Ft/palack)  

 Egy helyszínre történő díjmentes szállításhoz szükséges ballon minimális 

mennyisége (db) 

 

6. Az ásványvíz szállítási költsége minimálisnál kevesebb ballon rendelés 

esetén (Ft) 

 

7. Karbantartási díj/automata (Ft/negyedév)  
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8. 5 kg töltősúlyú szénsavpatron bérleti díja (Ft/hó)  
9. 5 kg töltősúlyú szénsavpatron töltési díja (Ft/alkalom)  
10. ballon betétdíja, mely összeg a szolgáltatás megszűnéskor Megrendelő-

nek visszajár (Ft/db) 

 

11. Műanyag pohár  (Ft/100db)  
12. Kézi adagoló pumpa ára (Ft) (3 ballon alatti mennyiség/helyszín egyszeri 

lehívása esetén) 

 

13. Kézi adagoló pumpa (Ft) (3 ballon feletti mennyiség/helyszín egyszeri 

lehívása esetén) 

 

 
 

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

3. Szolgáltató a tárgyhavi szolgáltatási díjról havonta egy számla benyújtására jogosult, leg-

korábban a tárgyhót követő harmadik munkanapon. A felek tételes elszámolásban álla-

podnak meg. 

 

4. Szolgáltató a VII. pont szerint alátámasztott teljesítések díjait jogosult kiszámlázni. 

 

5. A számla ellenértékét Megrendelő a Szolgáltató alábbi bankszámlájára utalja át a Megren-

delő teljesítés igazolása alapján és a jelen keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő 

módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. 

 

Számlavezető pénzintézet:   [ADAT] 

Bankszámla száma:  [ADAT] 

 

6. A munkáról kiállított számla mellé Szolgáltató köteles mellékelni a Megrendelő 

képviselője által leigazolt teljesítésigazolást, valamint a Megrendelő BASWARE 

teljesítésigazolását. A szerződő felek közötti elszámolás a BASWARE teljesítésigazolás 

alapján történik. 

 

7. A számlán és a BASWARE teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a jelen keretszerződés 

számát, a BASWARE számot, valamint a VII. pontban meghatározott díjtételek 

egységtételeinek mennyiségét. Ezen adatok, illetve a VIII. 4. pont szerinti mellékletek 

hiányában Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj 

kifizetését megtagadni. 

 

Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

Adószám: 11267425-2-16 

 

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

  1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

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

pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Szolgáltató számlavezető 

pénzintézete a számla összegével megterheli. 

 

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

késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. 
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§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató által felszámított késedelmi kamat tekintetében az 

általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Szolgáltató 

késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját 

követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a 

Szolgáltató késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 

 

10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen 

követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel 

szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával lehetséges. Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, 

zálogjog alapítással Szolgáltató szerződésszegést követ el, mely alapján a szerződésszegőt 

kártérítési felelősség terheli. 

 

11. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Szolgáltatónak előleget nem fizet, 

fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem 

terhelik. 

 

 

IX. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

1. Szerződő felek a Szolgáltató nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás 

teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel 

érintett nettó szerződési érték (díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a 

terhelőlevél. 

 

2. A kötbér mértéke: 

 késedelem esetén napi 1 %, de maximum 20 %; 

 nem teljesítés esetén 20 %; 

 hibás teljesítés esetén 20 %. 

 

A kötbér esedékessé válik:  

 késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő le-

járt, a kötbér elérte maximumát; 

 hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

igényét a Szolgáltatónak bejelentette; 

 meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási szándékát a 

Szolgáltatónak bejelentette.  

 egyéb esetben, ha a Szolgáltató szerződésszegése Megrendelő számára nyil-

vánvalóvá vált. 

 

Megrendelő jogosult a jelen pont szerinti – akár kumulatívan is alkalmazható - kötbéreket 

meghaladó kárainak és szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. A 

Megrendelő a kötbérigényét az Szolgáltató által érvényesített díjkövetelésbe egyoldalú nyilat-

kozatával beszámíthatja 

 

3. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Szolgáltató által kiállított számlák bármelyikével 

szemben beszámítani. 
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4. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem 

érinti a jogszabályból és jelen keretszerződésből Megrendelőt megillető bármely más 

igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a IX. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás 

nélkül vesz igénybe alvállalkozót, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 100.000,- 

forint kötbért fizetni. 

 

 

X. KAPCSOLATTARTÁS 

 

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

 

Megrendelő részéről: 

 

[KAPCSOLATTARTÓ NEVE] 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

 

Vállalkozó részéről: 

 

[NÉV], [TISZTSÉG] 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

2. A Megrendelő 1. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult a Szolgáltató részére 

kiállítani a BASWARE teljesítésigazolást. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem 

terjed ki a keretszerződés módosítására. 

 

3. Szerződő felek a jelen keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más 

közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő 

kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott 

küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem 

kereste jelzéssel érkezik vissza. A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más 

közlések telefaxon, illetve elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják, 

amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő 

fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi. 

 

4. A szerződő felek kötelesek minden, a jelen keretszerződés teljesítésével kapcsolatos iratot 

(pl. gépüzemnapló, menetlevél stb.) olvashatóan kiállítani, illetve kitölteni; azon az aláíró 

személyek nevét és tisztségét olvashatóan feltüntetni. A szerződő felek visszautasíthatják 

a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a szabálynak 

nem felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó kötelezettségük teljesítését az 

olvasható példány kiállításáig és kézhezvételéig megtagadhatják. 

 

5. Amennyiben a szerződő felek valamely eredeti iratnak a másolatát küldik meg a másik fél 

részére, azt a küldő fél képviselője köteles a következő szöveg feltüntetésével aláírni. 
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„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.” 

 

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a gépüzemnapló, vagy menetlevél esetében. 

 

6. Szolgáltató az adataiban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, 

adószámában) bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a köteles 

Megrendelővel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség 

elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a 

Szolgáltatót terheli a felelősség. 

 

 

XI. A KERETSZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 

 

1. Jelen keretszerződés megszűnik a III.2. pont szerinti időpontban, vagy amennyiben az ha-

marabb következik be, a VII.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével, valamint meg-

szüntethető azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös 

megegyezésével. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

2. A keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a 

keretszerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

 

3. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás 

teljesítés, vagy a teljesítés Szolgáltató érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező 

ellehetetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.  

 

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 

banki napot meghaladóan, Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, 

kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen keretszerződés alapján jogosult volt. 

 

5. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen keretszerződést, ha Szolgáltató 

együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, amely jelen keretszerződés fenntartását lehetetlenné teszi. Meg-

rendelő jogosult továbbá jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgál-

tató Megrendelő, vagy a MÁV Csoport jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti 

kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít 

 

6. A jelen keretszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben 

indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy 

Szolgáltatóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is 

folyamatban volt ilyen eljárás. 

 

7. A Megrendelő a keretszerződéstől a keretszerződés teljesítésének megkezdése előtt 

bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a keretszerződést felmondhatja. 

 

8. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos ré-

szét megfizetni és a keretszerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy 

a kártalanítás a szolgáltatói díjat nem haladhatja meg. 

 

9. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében 

a keretszerződés teljesítésének Szolgáltató által igazolt megkezdése előtt választása szerint 

jogosult a keretszerződéstől azonnali hatállyal elállni. 
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10. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a jelen 

keretszerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a 

teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a keretszerződés 

teljesítésének Szolgáltató által igazolt megkezdése előtt elállhat a szerződéstől. 

Megrendelő ebben az esetben a kártérítése, illetve meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

11. Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés megszűnése esetén Szolgáltató 

haladéktalanul köteles a jelen keretszerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott 

valamennyi okiratot, adatot, információt saját költségén Megrendelő részére visszajuttatni. 

 

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés módosítása csak a szerződő 

felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen 

keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a 

szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. 

 

2. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához 

a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

3. A jelen keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, 

amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai 

ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak 

minősítik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen 

keretszerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, 

nem reprodukálhatja. 

 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét 

(elérhető: http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf), az abban foglalt 

értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy 

vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a 

vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet 

sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének. 

 

5. A Vállalkozó jelen keretszerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös 

figyelemmel a jelen keretszerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen keretszerződés 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 keretszerződés aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a 

korlátozás nem terjed ki a jelen keretszerződés megkötésére és aláírására. A szerződő 

felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az 

aláírót terheli, a korlátozás a MÁV FKG Kft-vel szemben nem hatályos és annak 

semmilyen következménye a MÁV FKG Kft-t nem terheli. 
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6. Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő 

tevékenységének végzését a jelen keretszerződés hatálya alatt más gazdasági társaság 

veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a 

Vállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a keretszerződésbe a Megrendelő 

pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, 

hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek 

teljesítését nem teszi terhesebbé. 

 

7. Jelen keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. 

Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező bíróság eljárási jogosultságát kötik ki. 

 

8. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

9. A jelen keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

 1. sz. melléklet Összeférhetetlenségi Nyilatkozat 

 2. sz. melléklet Telephelyek, teljesítés helye 

 

 

A jelen keretszerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégsze-

rűen írták alá. 

 

[Budapest], 2016. [DÁTUM] 

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 

Képviselője: 

[NÉV] 

[TISZTSÉG] 

 Vállalkozó 

[CÉGNÉV] 

Képviselője: 

[NÉV] 

[TISZTSÉG] 
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1. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Összeférhetetlenségről 

 

 

 

Cégnév:   

Cégjegyzékszám:  

Cég székhelye:  

 

 
A pályázó társaság alulírott képviselője kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft. Összeférhe-

tetlenségi szabályainak az általam képviselt társaság megfelel, azaz nem minősül: 

 

1. olyan a jogi személynek, akinek természetes személy tagja, vagy jogi személy tag-

jának vezető tisztségviselője a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalma-

zottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-

/élettársa; 

 

2. olyan a jogi személynek, akinek vezető tisztségviselője, vagy az ügyletben érintett 

alkalmazottja a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági tár-

saság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának hoz-

zátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa. 

 

 

 

Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

[CÉGNÉV] 

[KÉPVISELŐ NEVE] 

[TISZTSÉG] 
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2. sz. melléklet 

 

Telephelyek, teljesítés helye: 

 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. IV. em. 402-408. 

5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 16. 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 37. 

6400 Kiskunhalas, Lepke u. 5. 

7631 Pécs, Közraktár u. 1. 

7203 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 5. 

8852 Zákány, 946/9 hrsz. 

8600 Siófok, Wesselényi u. 101. 

4031 Debrecen, Déli sor 4. 

4150 Püspökladány, Táncsics Mihály u. 24. 

4625 Záhony, Vasút u. 14. 

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3. 

3400 Mezőkövesd, Állomás út 1. 

1103 Budapest, Kőér u. 2/E. 

2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1. 

3000 Hatvan, Hősmagyar út 6. 

8000 Székesfehérvár, Támadó út 4. 

8200 Veszprém, Jutasi u. 22. 

8900 Zalaegerszeg, Juhász Gyula u. 1. 

 


