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Adásvételi keretszerződés-tervezet 

 

 

amely létrejött alulírott napon és helyen, egyrészről 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 

 

Székhely: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 

Számlaszáma 11991102-02163275 

Számlázási címe MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24. 

Adószáma 10856417-2-44 

Statisztikai számjel 10856417-5221-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 Cg. 01-10-042272  

 

Képviseli: Pál László stratégiai vezérigazgató-helyettes 

 Szalai Zsolt beszerzési főigazgató 

 

mint Vevő – továbbiakban: Vevő 

  

Másrészről:      

 

Levelezési címe:     

Számlavezető pénzintézete:    

Számlaszáma:      

Adószáma:     

Statisztikai jelzőszám:    

Cégbíróság és cégjegyzékszám:   

Aláírási joggal felruházott képviselő:  

Telefon:      

Telefax:      

E-mail:       

 

, mint Eladó - továbbiakban: Eladó (Vevő és Eladó együttesen Fél vagy Felek) – között az 

alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények  

 

Vevő, az EU Hivatalos Lapjában TED 2017/S 101-202669 szám alatt részvételi felhívást 

tett közzé a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  

Második része szerinti uniós értékhatárt elérő, árubeszerzésre irányuló tárgyalásos eljárás 

megindítására. Eladó, mint Ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelően 

a(z) … rész
1
 tekintetében érvényes ajánlatot nyújtott be, a részvételi felhívás szerinti 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlat 

került kiválasztásra, így Vevő Eladót hirdette ki az eljárás nyerteseként az eljárás …. 

része
2
 tekintetében. 

 

                                                 
1
 Megfelelő rész/részek száma beírandó. 

2
 Megfelelő rész/részek száma beírandó. 
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Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a 

fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

A közbeszerzési eljárás során keletkezett minden dokumentum jelen keretszerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

1.  A keretszerződés tárgya  

 

A Vevő a keretszerződés 4.3. pontjában meghatározott keretösszeg mértékéig eseti 

megrendelésekkel (továbbiakban: lehívás) megrendeli, Eladó kiszolgálja Vevőt, Vevő 

eseti megrendelésének megfelelően a V>120 km/h sebességre kiépített vágányba 

beépítésre alkalmas zúzottkővel a keretszerződés 4.1. pontjában rögzített nettó 

egységáron.  

 

Vevő vállalja, hogy a jelen keretszerződés tárgyát szerződésszerű teljesítés esetén átveszi, 

és azok ellenértékét jelen keretszerződés 5. pontja szerint megfizeti.  

A Vevő saját belátása szerint határozza meg – a kötelezően vállalt lehívási minimum 

keretösszeg teljesítését szem előtt tartva - az egyes lehívások mennyiségét, egyenletes, 

vagy kötelező minimális/maximális lehívásokra nem kötelezett.  

 

Eladó köteles az átadási helye(ke)n az esetleges szolgáltatási zavarok elkerülése érdekében 

3000 tonna tartalékkészletet (továbbiakban: „Tartalékkészlet”)  képezni, melynek meglétét 

a jelen szerződés 7. pontja szerinti mintavétel során a MÁV Központi Felépítményvizsgáló 

Kft. (továbbiakban: MÁV KFV Kft.) ellenőrzi. 

 

2.  A szerződés hatálya, a teljesítés határideje 

 

 

 

A Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés Felek általi aláírásának a napja. 

Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás 

napján lép hatályba a Szerződés. 

 

A 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. 

 

A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés a) vagy b) 

pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró 

tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a Kormányrendelet 13. § (3) 

bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő 

eredménytelen eltelte.  

 

Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Szerződés aláírását 

követően közli Vevővel, a Szerződés a Felek általi aláírás napjától érvényes, azonban a 

hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.   

 

Amennyiben a fentiek alapján a Szerződés a Felek általi aláíráskor még nem lép hatályba, 

e körülményről, valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról Vevő az Eladót 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. 
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A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

Jelen Szerződés a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű 

teljesítésével szűnik meg. 
 

 

Felek a szerződést határozott időtartamra, a szerződés hatálybalépésétől számított 24 

hónapra, vagy - amennyiben ezen időtartam lejárta előtt következik be - a jelen szerződés 

4.3. pontjában rögzített keretösszeg kimerüléséig kötik.  

 

Jelen szerződés a 4.3. pontban rögzített keretösszeg kimerülése napjáig, illetve a szerződés 

hatálybalépésétől számított 24. hónap végéig leadott utolsó megrendelés szerződésszerű 

teljesítéséig hatályos.  

 

 

A Vevő minden hónap 20. napjáig írásban, levélben vagy e-mailben (kézbesítési 

igazolással vagy faxon megerősítve) megküldi Eladó részére a következő havi eseti 

megrendelését, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi adásvételi szerződés létrejön, 

és egyúttal kötelezettség keletkezik az Eladó oldalán annak teljesítésére. Eladó köteles az 

eseti megrendelések beérkezéséről 5 munkanapon belül Vevőnek írásban visszaigazolást 

küldeni. Amennyiben az eseti megrendelésekben változás történik, azt a Vevő 

haladéktalanul köteles rövid úton szóban, illetve egyidejűleg ezt megerősítendő írásban is 

jelezni az Eladónak. A teljesítés pontos idejéről Eladó a jelen szerződés 7. pontjában 

meghatározott mennyiségi átvevőt 72 órával a szállítás előtt köteles értesíteni. 

Az eseti megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell az SAP számot, közúti szállítás 

esetén a felhasználás pontos helyét is (EKAER bejelentéshez – irányítószám, település, 

utca, házszám vagy helyrajzi szám), továbbá a megrendelés számát, a teljesítési határidőt, a 

megrendelt mennyiséget, a megrendelt termék egységárát, valamint a megrendelés nettó 

összértékét. 

 

Amennyiben Vevőnek haladéktalanul intézkednie kell vészhelyzet megszüntetése, 

valamint üzemzavar, vagy baleset esetén, a Tartalékkészlet erejéig az előző bekezdésben 

meghatározott határidőtől eltérő időpontban is küldhet rendkívüli eseti megrendeléseket 

Eladó részére. Eladó köteles a rendkívüli eseti megrendelések beérkezéséről 4 órán belül 

Vevőnek írásban visszaigazolást küldeni. Amennyiben a rendkívüli eseti 

megrendelésekben változás történik, azt a Vevő haladéktalanul köteles rövid úton szóban, 

illetve egyidejűleg ezt megerősítendő írásban is jelezni az Eladónak. A teljesítés pontos 

idejéről Eladó köteles a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott mennyiségi átvevőt 

haladéktalanul értesíteni. 

 

 

3. A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye: magyarországi teljesítési hely (ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő): 

A teljesítés közúti szállítás esetén: ………………. (név) ……………………. (cím) 

A Vevő által biztosított közúti tehergépjárműbe mérlegelten rakva, vagy rakodás után 

helyszínen történő hivatalos közúti mérlegeléssel átadva történik a teljesítés. 

A teljesítés vasúti szállítás esetén: ………………… rakodó állomása         
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A Vevő által biztosított vasúti kocsiba mérlegelten rakva, vagy rakodás után helyszínen 

történő hivatalos vasúti mérlegeléssel átadva történik a teljesítés. 

 

A szállítás az Eladó kötelezettsége, amely magában foglalja a teljesítési helyre történő 

fuvarozást és annak költségeit is (pl. e-útdíj). A rakodás nem Vevő kötelezettsége. 

 

 

4. A szerződéses keretösszeg és az egységár 

 

4.1. A szerződés 1. pontjában meghatározott termék egységára: 

 

Vasúti zúzottkő termék 

megnevezése 

Mennyiségi 

egység 

Egységár (nettó 

Ft/tonna) 

V>120 km/h paraméterrel 

rendelkező zúzottkő 

tonna 
………… Ft/t 

 

4.2. Az egységár tartalmazza a termékkel kapcsolatos összes költséget és díjat, így 

különösen a szállítási, rakodási és csomagolási költségeket, a minőségi átvétel költségét, az 

esetleges vámköltséget. 

 

4.3. A 4.1. pontban meghatározott termékek vonatkozásában meghatározott szerződéses 

keretösszeg 24 hónapra összesen: ……………………….,- Ft + mindenkor hatályos 

ÁFA, azaz …,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, melyből a Vevő ………………..,- Ft + 

ÁFA, azaz … Ft + ÁFA keretösszeg lehívására vállal kötelezettséget (lehívási 

minimumösszeg). 

 

Az eseti megrendelések tekintetében a termékek konkrét nettó egységárát a 4.1. pont 

tartalmazza. A 4.1. pontban megjelölt nettó egységár a keretszerződés hatálya alatt nem 

emelhető. 

 

Felek megállapodnak és Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a keretszerződés 

keretjellegéből adódóan Vevő kizárólag a jelen pontban meghatározott lehívási 

minimumösszegre vállal lehívási kötelezettséget, tehát Vevő nem köteles a jelen pont 

szerinti teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű termék megrendelésére. 

 

4.4. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg előbbiekből adódó, nem teljes mértékű lehívásából 

eredő bevételkiesés Eladó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem 

jogosult Vevő felé igénnyel fellépni. 

 

4.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvényben valamint az 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben (továbbá a kapcsolódó 

jogszabályokban és azok módosításaiban) meghatározott- közúti fuvarozási 

tevékenységhez kapcsolódó- ún. EKÁER szám (EKÁER: Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) bejelentési kötelezettség fennáll, az EKÁER számra 

vonatkozó adminisztrációs és egyéb jogszabályi kötelezettség Eladót terheli. Az Eladó 

ezen kötelezettséggel kapcsolatos mulasztásból eredő, Vevőt érő minden kárért Eladó 

teljes felelősséggel tartozik.
3
 

 

A szállítás közúton és vasúton is Vevő megbízásával történik. 

                                                 
3
 Belföldről történő szállítás esetén alkalmazandó. 
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Eladó részéről az anyagkiadás feltétele összhangban az eseti megrendeléssel: 

- Közúti szállítás esetén a szállítást végző gépjárművezető részéről a pontos szállítási 

(felhasználási) cím és SAP szám közlése 

- Vasúti szállítás esetén a kőátvevő részéről a szállítási (felhasználási) cím és SAP 

szám közlése 

 

Eladó vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben 

rögzítetteknek megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőben leszállítja. A 

teljesítés (szállítás) várható időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. §-a és az 5/2015 (II.27.) NGM rendelet 

alapján a Vevő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és 

információkról az Eladó legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a 

Vevő jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések alapján a Vevőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn.
4
  

 

5. Számlázási és fizetési feltételek 

 

5.1. A számlázás alapja a teljesítés helyén (jelen szerződés 3. pontja szerint) szállítólevélen 

átvett, mérlegjeggyel alátámasztott mennyiség. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési 

időpontnak meg kell egyeznie a teljesítésigazoláson (szállítólevélen) feltüntetett teljesítés 

időpontjával. [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(továbbiakban: Áfa tv.) 55.§]. 

 

5.2. Vevő a szerződésszerűen kiállított és a Vevő képviselője által igazolt számla összegét 

a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel alapján 

átutalással egyenlíti ki az Art. 36/A § szerinti feltételek teljesülése esetén, tekintettel a Kbt. 

135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakra. Eladó számlája azon a napon számít 

pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Vevő bankszámláját számlavezető pénzintézete a 

számla összegével megterheli. 

 

 

Vevő a számla Eladó általi hibás, illetve a késedelmes kiállításából eredő fizetési 

késedelemért nem felelős. 

 

Eladó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Vevő 

számlavezető pénzintézete a Vevő fizetési számláját az Eladó számlájának összegével 

megterhelte. 

 

A számlán az Áfa tv.-ben előírtakon túl a következő adatokat fel kell tüntetni:  

 nettó egységárat (HUF/t),  

 mennyiséget (tonna), 

 a szerződés számát (………/2017/ MAV(AKF)), és az elektronikus megrendelés 

(SAP) számát.  

 

Eladó köteles feltüntetni a számlán a Vevőtől kapott Megrendelés számát, és a számlához 

mellékelni kell a Vevő által aláírt szállítólevelet. Amennyiben az Eladó által kiállított 

számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, 

vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott előfeltételei nem teljesülnek, Vevő 

                                                 
4
 Külföldről történő szállítás esetén alkalmazandó. 



  13006/2017/MAV(AKF) 

6 

 

jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására Eladót írásban felszólítani. Az 

Eladó által ismételten, szabályosan megküldött számla kiegyenlítésére a Vevő részére 

nyitva álló, jelen keretszerződés 5.2. pontjában rögzített határidő újrakezdődik. A 

keretszerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított és hiánytalan számla Vevő 

általi kézhezvételétől számítandó. Az SAP rendelésszám illetve mellékletek hiányából 

eredő késedelmes fizetés esetén az Eladó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 

 

5.3. Vevő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek nem terhelik. 

 

5.4. Eladó jelen szerződés terhére a teljesítés igazolását követően benyújtható számláján a 

jelen keretszerződés 4. pontjában meghatározott díjon (nettó érték + áfa) kívül egyéb díj, 

költség felszámítására nem jogosult. 

 

5.5. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a fizetési esedékességet 

követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő 

mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 

 

5.6. Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 

is), illetve Vevővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. 

előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli 

engedményezéssel, zálogjog alapítással az Eladó szerződésszegést követ el a Vevővel 

szemben, melynek alapján az Eladót kártérítési felelősség terheli. 

 

A számlázási adatok: MÁV Zrt. 

 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

 Adószám: 10856417-2-44 

A számla postázási címe: 1426 Budapest, Pf. 24. 

 

5.7. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá 

Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

5.8. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül.
5
 

 

5.10. Amennyiben a Vevő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű 

visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően 

a Vevő az Eladóval szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, 

kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 

 

 

                                                 
5 Külföldi adóilletőségű Eladó esetében alkalmazandó szerződéses elem 

 



  13006/2017/MAV(AKF) 

7 

 

6. Szavatosság, jótállás 

 

6.1. Eladó kellék és jogszavatosságot vállal az általa szállított termékekre. 

 

6.2. Jogszavatosság alapján Eladó felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek a 

keretszerződés tárgyán nincs olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését, birtoklását vagy 

használati jogát akadályozza, vagy korlátozza. Ennek megszegése esetén Eladó Vevő felé 

felelősséggel tartozik. Kellékszavatosság keretében Eladó szavatol azért, hogy a leszállított 

termék kifogástalan minőségű, szerződésszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

továbbá a közbeszerzési dokumentációban meghatározott és az ajánlatban vállalt 

minőségű, hiba és hiánymentes továbbá megfelel a vonatkozó szabványnak, a 

munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, valamint 

rendeltetésének megfelelő felhasználásra alkalmas. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított 

termék megfelel a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban rögzített 

előírásoknak. 

 

6.3. A leszállított termékek vonatkozásában az Eladó a 7.1. pont szerinti szállítólevél 

kiállításától számított (legalább) 1 évre vállal jótállást. 

 

Amennyiben jogszabály a jótállásra hosszabb időszakot határoz meg, vagy a termék 

gyártója hosszabb időszakot vállal, úgy ezt a hosszabb jótállási időszakot kell irányadónak 

tekinteni. 

Amennyiben jogszabály a rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír 

elő, ez esetben a jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági idő 

érvényes. 

 

6.4. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a 

Vevőt megillető polgári jogi igény érvényesítését. 

 

7. Minőségi és mennyiségi átvétel 

 

 

A minőségi átvétel a termék vizsgálati/átvételi jegyzőkönyv másolati példányával történik, 

amely a megrendelt termék minőségi azonosítását jelenti. Eladó a szállítólevelet csak a 

termék vizsgálati/átvételi jegyzőkönyvének birtokában állíthatja ki. A szállítólevél a Vevő 

által megrendelt termék mennyiségi azonosítását jelenti. A termék tulajdonjoga és az azzal 

kapcsolatos kárveszély az átvétel helyén és az átadás-átvételi bizonylat (szállítólevél) 

kiállításának időpontjában száll át Vevőre. 

 

7.1. Minőségi átvétel: 

A szerződésben foglalt termékre vonatkozó műszaki, minőségi előírásokat az MSZ EN 

13450:2003 szabvány és a MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Pálya-, Híd- és Magasépítményi 

Főosztály 102345/1995. 4. számú, P-10813/2009. számon módosított utasítása tartalmazza. 

 

A vizsgálatok teljes költsége Eladót terheli. 

 

A vizsgálatokat kizárólag NAT tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium végezheti. 

 

Negyedévente, azaz évente összesen 4 alkalommal kell vizsgálatot végezni, melyből 2-t az 

Eladó végez/végeztet az általa megbízott laboratóriummal, illetve 2-t a Vevő által 

megbízott MÁV KFV Kft. végez. 
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A MÁV KFV Kft. által végzett vizsgálatok költsége: nettó 486.285 Ft/vizsgálati alkalom 

 

A mintavételezés a kiszolgáló szalagról történik. A MÁV KFV Kft-t által végzett vizsgálat 

esetén közös mintavétel történik. 

 Az alább felsorolt vizsgálatokat kell elvégezni: 

- Szemszerkezet, szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat. – MSZ EN 933-1: 2012; 

- Szemalak meghatározása. Szemalaktényező (SL). – MSZ EN 933-4:2008; 

- Szemalak meghatározása. Lemezesség (FI). – MSZ EN 933-3:2012; 

- Aprózódással szembeni ellenállás meghatározása (vasúti Los Angeles vizsgálat) (LA) – 

MSZ EN 1097-2:2010; 

- Kopásállóság vizsgálat (vasúti micro-Deval vizsgálat) (MDE) – MSZ EN 1097-1:2012. 

 

A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti vizsgálatokon felül minden átadásra 

felajánlott termékből mintát vegyen és a terméket vagy a mintát külön minőségi 

vizsgálatnak vesse alá. Ebben az esetben a mintavételezést a Vevő által a mintavételezésre 

kijelölt MÁV Központi Felépítmény-vizsgáló Kft. végzi, az Eladó képviselője igény esetén 

jelen lehet. Az átadásra felajánlott terméket érintő Vevői vizsgálat esetén a minőségi 

átvétel a vizsgálattal fejeződik be. Hibás termék szállítása esetén Eladó köteles a Vevő 

kárát megtéríteni és az ellenőrző vizsgálat költsége is Eladót terheli.  

 

Ha a Vevő szabványtól, műszaki előírástól való eltérést tapasztal, arról haladéktalanul, de 

legkésőbb a tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül értesíti az Eladót. A 

szállítmányban fellelt esetleges minőségi vagy mennyiségi hibát az ellenkező bizonyításáig 

a teljes szállítmányban meglévő hibának kell tekinteni. Az ellenkező bizonyítása az Eladó 

kötelezettsége. 

 

A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesülésének feltételeit bármikor, 

személyesen ellenőrizze. 

A minőségi átvétel díját az Eladó az ajánlati árban jogosult érvényesíteni, azt külön nem 

számíthatja fel. 

 

7.2 Mennyiségi átvétel: 

 

Mennyiségi átvételnél a mérlegjegyet a mennyiségi átvevőnek át kell adni, ennek 

hiányában a számlához kell csatolni, vagy amennyiben az Eladó nem rendelkezik saját 

hitelesített mérleggel, a hivatalos vasúti mérlegelés költségei az Eladót terhelik.  

 

A Vevő fenntartja a jogot az átadott rakomány fuvarlevél kiállítása előtti ellenőrző 

hivatalos tömeg megállapítására, újramérlegelésre. Amennyiben az újramérlegelés során 

negatív mennyiségi eltérés mutatható ki, a mérlegelés költségei és a hiányzó mennyiség 

miatt keletkező károk megtérítése Eladót terhelik, ellenkező esetben az újramérlegelés 

költségeit Vevő viseli. Újramérlegelés esetén az ellenőrző mérlegeléskor kapott 

mérlegjegyet és a fuvarlevél eredeti példányát Vevő megküldi az Eladó részére 5 

munkanapon belül. Az Eladó csak az ellenőrző mérlegeléssel megállapított mennyiséget 

számlázhatja a Vevőnek. 

 

Az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról Vevő az 

Eladó részére haladéktalanul írásbeli értesítést küld. Eladó köteles Vevő panaszait 

kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 

minőségi kifogás alapos, Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti 

jótállási, illetve szavatossági jogait. Az átvételt követően észlelt hiba esetén a termék 
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visszaszállítása Felek megállapodása alapján történik. A visszaszállítás költsége Eladót 

terheli. 

 

(ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő) Közúti szállítás esetén: …………………. (név) 

………………………….(cím) 

A Vevő által biztosított közúti tehergépjárműbe mérlegelten rakva, vagy rakodás után 

helyszínen történő hivatalos közúti mérlegeléssel átadva történik a teljesítés. 

 

Vasúti szállítás esetén: …………………….. (cím)         

A Vevő által biztosított vasúti kocsiba mérlegelten rakva, vagy rakodás után helyszínen 

történő hivatalos vasúti mérlegeléssel átadva történik a teljesítés. 

A mérlegelés és a rakodás költsége az Eladót terheli. 

 

8. Szerződésszegés, kötbér 

 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármely fél a jelen Keretszerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét 

megsérti. 

Eladó a jelen keretszerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a 

szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és 

az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt 

vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a 

vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, 

fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a 

jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek 

elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó 

vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő 

valamennyi kárt. 

 

8.2. A szerződő Felek Eladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett 

nettó érték. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. Az Eladó a 

terhelőlevél kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a megállapított kötbért megfizetni, 

mely határidő nem érinti a 8.4. pont szerinti esedékességet. A Vevő a közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 

csak az Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.  

 

8.3. A kötbér mértéke:  

- késedelem esetén: minden késedelemben megkezdett nap után a szerződésszegéssel 

érintett nettó szerződéses érték 0,5 %-a, maximum a szerződésszegéssel érintett nettó 

szerződéses érték 20 %-a, 

- nem teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték  20 %-a,  

- hibás teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték  15 %-a. 

 

A Felek szerződésszegéssel érintett nettó érték alatt az alábbiakat értik: 

- eseti megrendelés tekintetében az eseti megrendelés nettó ellenértékét; 

- a teljes keretszerződés tekintetében 4.3. pont szerinti lehívási minimumösszeg már 

teljesített lehívásokkal nem érintett részének nettó összegét; 

- eseti megrendelés egy része esetén annak a résznek a nettó ellenértékét, amely 

szerződésszegéssel érintett. 
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8.4. A kötbér esedékessé válik: 

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

mértéke a maximumot eléri, 

- hibás teljesítési kötbér és a 8.14. pont szerinti kötbér esetén, ha Vevő a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igényét Eladónak bejelentette, 

- nem teljesítési kötbér esetén, ha Vevő a felmondását, elállását Eladónak bejelentette. 

 

8.5. Ha az Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. 

Amennyiben nem kerül sor Vevővel egyeztetett póthatáridő kitűzésére (Vevő nem köteles 

a késedelmes határidőt elfogadni), vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül 

telik el, a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. A póthatáridő kitűzése nem mentesíti 

Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, nem minősül kötbérmentes 

időtartamnak. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a 8.3. pontban meghatározott 

maximumot a Vevő jogosult választása szerint jelen keretszerződést, vagy az eseti 

megrendelést felmondani. 

 

8.6. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás 

teljesítés), úgy kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 15 %-a. 

Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Eladó 

szerződésszegése okán: 

 a 7.1. pont szerinti vizsgálati módszerrel megállapított, minőségileg hibás termék(ek)et 

tehát szabványtól, műszaki előírástól eltérő termékek (a továbbiakban együtt: minőségileg 

hibás termék) szállít; 

 a 7.2. pont szerinti vizsgálati módszerrel megállapított, mennyiségileg eltérő 

termék(ek)et szállít. 

 

A jelen 8.6. pont alpontjaiban felsoroltakon kívül hibás teljesítésnek minősül minden olyan 

eset, amikor Eladó teljesítése nem felel meg a jelen Keretszerződésben és annak 

Mellékleteiben foglalt előírásoknak. 

  

Ha Vevő hibás teljesítés esetén kicserélést kér, abban az esetben Vevő az érintett 

mennyiségre a kicserélés napjáig minden nap után a késedelmi kötbérrel megegyező 

mértékű kötbért érvényesíthet. Amennyiben Eladó a kicserélési kötelezettségének a 

kicserélésre megszabott határidőn belül nem tesz eleget, a hibával érintett, ki nem cserélt 

mennyiséget nem teljesítettnek kell tekinteni és Eladó köteles a szerződésszegéssel érintett 

rész nettó értéke után nem teljesítési kötbért megfizetni. 

 

Amennyiben a negyedéves vizsgálatok eredménye alapján az kerül megállapításra, hogy az 

adott minta nem felel meg a műszaki követelményeknek, a mintavétellel érintett depóból 

történő kiszolgálás felfüggesztésre kerül a megfelelőség újbóli igazolásáig, de ez nem 

érinti Eladó az adott eseti megrendelésre és a keretszerződésre vonatkozó teljesítési 

kötelezettségét. Amennyiben a minőségileg hibás teljesítés esetén Vevő kicserélést kér, az 

előző bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.  

  

8.7. Amennyiben az eseti megrendelés alapján teljesített minőségileg hibás termékek 

mennyisége meghaladja a leszállított részmennyiség 5 %-át, úgy Vevő jogosult az eseti 

megrendelésétől elállni. Ez esetben Eladót kártérítés nem illeti meg, azonban Eladó köteles 

Vevő valamennyi írásban igazolt kárát megtéríteni (pld. magasabb áron történő beszerzés). 

 

8.8. Ha Eladó eseti megrendelés alapján nem a 8.5. pont alapján kikötött határidőre 

szállítja a Keretszerződés 1. pontjában meghatározott termékeket, úgy Vevő jogosult az 
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eseti megrendeléstől Eladó szerződésszegése alapján azonnali hatállyal elállni. Eladót ezen 

esetben kártérítés nem illeti meg, azonban Vevő a meghiúsulási kötbéren túlmenően 

jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült kárát (például a magasabb áron történő 

beszerzés) érvényesíteni. 

 

8.9. Amennyiben az eseti megrendelések alapján teljesített minőségileg hibás, termékek 

mennyisége a szerződés hatálya alatt meghaladja a teljes szerződéses mennyiség 5 %-át, 

vagy az egy éven belül több, mint két alkalomnál minőségileg hibás terméket szállít, úgy 

Vevő jogosult a Keretszerződéstől elállni, vagy döntése szerint azonnali hatállyal 

felmondani a Keretszerződést . Ezen esetben Eladót kártérítés nem illeti meg, azonban 

Eladó köteles Vevő valamennyi kárát megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés). 

 

8.10. Ha Eladó eseti megrendelés alapján ismételten nem a kikötött határidőre szállítja a 

szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket, vagy az eseti megrendelés nyomán 

létrejött szerződés az Eladó nem teljesítése miatt ismételten meghiúsul, úgy Vevő jogosult 

a szerződéstől Eladó szerződésszegése alapján azonnali hatállyal elállni, vagy döntése 

szerint azt azonnali hatállyal felmondani. Eladót ezen esetben kártérítés nem illeti meg, 

azonban Vevő a meghiúsulási kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés kapcsán 

felmerült kárát érvényesíteni. 

 

8.11. Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegésért való felelősség jogkövetkezményei 

alól, ha a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen kimentik magukat. 

 

8.12. Vevő jogosult jelen pont szerinti kötbéreket meghaladó kárainak és 

szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. Meghiúsulási kötbér 

érvényesítése esetén a szállítás nem követelhető. 

 

8.13. Ha Eladó a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény 

felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja Vevőt, úgy az értesítés 

elmulasztása miatti kötbérként felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses 

érték 10 %-át kötik ki, illetve abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez 

kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000 Forint/alkalom. Az értesítés elmulasztása 

miatti kötbér akkor is jár, ha a fél azon szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést 

kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. A kötbér a Vevő ezzel kapcsolatos 

igényének bejelentésekor válik esedékessé. 

 

9. Szerződés megszűnése, megszüntetése  

 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés és/vagy a Megrendelés 

az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy 

teljes egészében szüntethető meg.  

 

9.2. Rendkívüli felmondási okok a Vevő részéről különösen, de nem kizárólagosan:  

 

a.)Vevő jogosult jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

Eladó Vevő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre Vevő 

által meghatározott ésszerű – de legfeljebb 15 munkanapos – póthatáridőn belül sem 

teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit; 
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b.) Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést, ha Eladó 

együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

c.)Vevő jogosult jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani Eladó által Vevő 

vagy Vevő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti 

kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén; 

d.) Vevő jogosult azonnali hatállyal, az Eladó ellen indult csődeljárás időtartama alatt 

bármikor felmondani a jelen keretszerződést, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével, tehát a 

csődeljárás alatt, kivéve a fizetési moratórium időszakát. 

e.) Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen keretszerződést abban az esetben, 

ha az Eladó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli 

el, és ennek következtében Vevő megítélése szerint bizonytalanná válik Eladó további 

szerződésszerű teljesítése; 

f.) Vevő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a keretszerződés 8. 

pontban foglaltak bekövetkezte esetén. 

 

Fenti esetekben Eladót kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg és Eladó köteles a 

meghiúsulási kötbéren túlmenően Vevő valamennyi kárát megtéríteni. A Ptk. 6:141. §-

ában foglaltakra is tekintettel Vevő – a teljesítés igazolt megkezdéséig való elállása vagy 

felmondása esetén - a Keretszerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas 

szerződést köthet, és követelheti az Eladótól a Keretszerződésben és a fedezeti 

szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés 

megkötéséből eredő költségek megtérítését. 

 

9.3. Rendkívüli felmondási okok az Eladó részéről különösen: 

 

a.) Eladó jogosult jelen Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, 

ha Vevő Eladó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre 

Eladó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 naptári napos – póthatáridőn belül 

sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.  

b.) Eladó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Keretszerződést abban az 

esetben, ha Vevő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 

rendeli el, és ennek következtében bizonytalanná válik a teljesítés elfogadása és annak 

ellenértékének Vevő, illetve Vevő képviseletét a későbbiekben ellátó felszámoló által 

történő megfizetése. 

c) Eladó jogosult azonnali hatállyal, a Vevő ellen indult csődeljárás időtartama alatt 

bármikor felmondani a jelen keretszerződést, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével, tehát a 

csődeljárás alatt, kivéve a fizetési moratórium időszakát. 

 

9.4. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés 

emiatt a Vevőnek már nem áll érdekében, a Vevő elállhat az eseti szerződéstől. 

 

9.5. Felek rögzítik, hogy Vevő eltérő rendelkezése hiányában a keretszerződés 

felmondása nem érinti a már szerződésszerűen teljesített lehívásokat.   

 

9.6. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek 

jelen keretszerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. 



  13006/2017/MAV(AKF) 

13 

 

jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért 

való felelősség). 

 

9.7. Felek megállapodnak, hogy jelen keretszerződés megszűnése esetén az Eladó 

haladéktalanul köteles a jelen keretszerződés teljesítésével összefüggésben birtokába 

jutott valamennyi okiratot, adatot, információt saját költségén a Vevő részére 

visszajuttatni.  

 

9.8. Vevő jogosult és egyben köteles a keretszerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha 

  

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; vagy  

 

- Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

9.9. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni 

a közbeszerzési eljárásból. 

 

 

10.  Vis maior 

 

10.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés 

elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Ha a vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét 

Fél köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyiben az ésszerűen elképzelhető. 

 

10.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, 

amely a felek érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan. 

 

10.3. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a 

vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy 

egyéb hiteles módon igazolni kell. Vis maior bekövetkezte esetén a Fél szerződéses 

kötelezettségének teljesítésére megadott határidő meghosszabbodhat a vis maior 

időtartamával, amennyiben erről a Feleknek írásban megállapodást kötnek. 

 

10.4. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek 

egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. Az esemény körülményeit, okát és 

feltehetően várható időpontját a tájékoztatásban meg kell jelölni. Az értesítés 

elmaradásából vagy késedelméből származó kárért az értesítésre kötelezett Fél felel. A 

fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó 

kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 
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11. Bejelentési kötelezettségek 

 

11.1. A Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során 

a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a keretszerződés teljesítése 

szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni. 

 

11.2. A felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon 

belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy 

késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.  

 

11.3. A keretszerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű 

nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki 

joghatását, ha a Felek azt a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartók illetve az általuk 

kijelölt személyek részére kézbesítik.  

Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak 

szerint:  

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,  

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,  

- ajánlott- tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi 

időpontban,  

- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,  

- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási 

visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, 

kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében. 

 

11.4. Eladó az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban a Kbt. 138. § alapján jár el. 

 

 

12. Szerződésmódosítás 

 

12.1. Jelen keretszerződés módosítása csak a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a 

Kbt. 141. § és a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 22.§ feltételei szerint lehetséges. 

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem 

hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének 

tekintendő. Nem minősül a keretszerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás.  

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. 

 

12.2. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes 

átruházáshoz a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Kivételt képez ez alól a 

jelen szerződés 16.5. pontjában megfogalmazott eset.  
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13. Eljárás jogvita esetén 

 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő 

felek kötelezik magukat, hogy a jogvitát a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény szabálya szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróság előtt rendezik. 

 

14. Titoktartás 

 

A Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra 

azon adatokat, információkat, amelyekhez a jelen Keretszerződés teljesítése érdekében, 

illetve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a 

nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a jelen Keretszerződés 

teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet. 

 

E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, 

- amelyeket Felek képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel; 

- amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági 

határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi; 

- amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára. 

 

Az a Fél, aki a jelen Keretszerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik 

Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik 

helytállni. 

 

Jelen Keretszerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Keretszerződés megszűnését 

követő 3 (három) évig fennmarad. 

 

 

15. Jogszabályok 

 

A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a közbeszerzésekről szóló  törvény, a 

Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos 

rendelkezései irányadóak. 

 

 

16. Egyéb rendelkezések  

 

16.1. Eladó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét 

(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a 

jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset 

felmerülésekor a Vevő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, 

hogy a Vevő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a 

Vevő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 

16.2. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során nem tanúsítanak olyan 

magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetnék. Ide tartozik a szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik 

munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. 

Ennek biztosítása érdekében Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel 

összefüggésben, annak teljesítése során sem Vevőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem 

foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Vevő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály 

megsértése szándékos károkozásnak minősül és az Eladót teljes kártérítési felelősség 

terheli. A rendelkezés betartását Vevő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

 

16.3. Vevő és Eladó a Keretszerződés 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. 

 

16.4. Eladó a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen 

Keretszerződés alapján végzett tevékenységét olyan módon teljesíti, amely megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, a tevékenysége jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott 

szakmai normáknak és szokásoknak. 

 

16.5. Eladó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást 

kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét, vagy a szerződés szempontjából 

releváns tevékenységét a keretszerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy 

ezen gazdasági társaság az Eladó külön hozzájárulása nélkül jogosult a keretszerződésbe – 

a Kbt. rendelkezéseivel összhangban –  a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak 

kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses 

jogutódlás az Eladó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi 

terhesebbé. 

 

16.6. Eladó jelen keretszerződést 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 

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. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás 

megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Vevővel szemben 

nem hatályos és annak semmilyen következménye a Vevőt nem terheli. 

 

16.7. Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 67.§ (3) bekezdés vonatkozásában az ajánlatban becsatolt 

nyilatkozatnak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezet (személy) tudomásul veszi, hogy 

a Kbt. 65.§ (8) bekezdés értelmében a törvény erejénél fogva a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak 

szerinti kezesként felel a Vevőt az Eladó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
6
 

 

16.8. Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé 

történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen 

díj- költség vagy egyéb követeléssel Vevővel szemben fellépni. Felek megállapodnak 

abban, hogy Eladó közreműködőt kizárólag a Vevő írásbeli egyetértésével vonhat be a 

teljesítésbe. A teljesítésbe bevont közreműködők teljesítésért Eladó úgy felel, mintha maga 

járt volna el. Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig Eladó felelős minden 

olyan kárért is, amely nélkül nem következett volna be. Ezzel összefüggésben Eladó 

                                                 
6
 A Kbt. 67. § (3) bekezdés szerint benyújtott nyilatkozat alapján alkalmazandó szerződéses tartalom. 
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köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló keretszerződés 

közbeszerzés megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról, hogy a keretszerződés és ennek 

teljesítése az Art. 36/A.§-a alá tartozik. 

Amennyiben fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét Eladó 

köteles viselni. Felek jelen szerződés teljesítése során alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 

4.§ 2. pontja szerinti alvállalkozót, hanem a Ptk. szerinti közreműködőt is értik. 

 

16.9. A jelen keretszerződés valamely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok 

miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a keretszerződés 

többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát. 

 

16.10 .Jelen keretszerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.  

 

 

Melléklet: 

- 1. sz. melléklet: A termék műszaki paraméterei 

- 2. sz. melléklet: A Kbt. 136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazás
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Budapest, 2017. év ……….. hó …….. napján 

 

 

… 

… igazgató  

 

 

… 

…vezető 

 

(név) 

(beosztás) 

 

MÁV Zrt. 

 Vevő nevében 

 

(társaság) 

Eladó nevében 
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1. sz. melléklet 

 

A termék műszaki paraméterei 

 

 

A szerződésben foglalt termékre vonatkozó műszaki, minőségi előírásokat az MSZ EN 

13450:2003 szabvány és a MÁV PHMFA 102345/1995. utasítás 4. számú módosítása (P-

10813/2009.) tartalmazza. Az értékesíteni kívánt terméknek rendelkeznie kell a 275/2013. 

(VII.16) Kormányrendeletben előírt tartalommal bíró érvényes NMÉ vagy ÉME 

engedélyekkel vagy teljesítménynyilatkozattal.  

 

A termék valamennyi anyagjellemzőjének teljesítenie kell fenti (MSZ EN 13450; P-

10813/2009.) szabványban és előírásban a V > 120 km/h sebességi kritériumnak való 

megfelelést, és meg kell felelnie az egyéb vonatkozó szabványoknak, továbbá a 

munkavédelmi, a tűzvédelmi, az egészségügyi és a környezetvédelmi előírásoknak. 

 

Főbb paraméterek: 

 

 

Megnevezés 

 

Sebesség 

 

Szabványszám 

Kopási 

ellenállás 

(LA) 

Használati 

ellenállás 

(MdeRB) 

Vasúti zúzottkő V>120 km/h 

MSZ EN 

13450:2003 

„A” jelű 

határgörbe 

<16 <11 

 

 

 

Nyertes ajánlattevőnek a zúzottkövet mérlegelve kell átadnia Ajánlatkérő részére. Mennyiségi 

átvételnél a mérlegelési jegyzőkönyvet a mennyiségi átvevőnek át kell adni. 

 

A rakodás során az átadásra kerülő zúzottkő nem keveredhet a depónia alatti anyaggal. 


