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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

 
I. SZERZŐDŐ FELEK 

 

egyrészről a 

 

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített elnevezés:    MÁV FKG Kft. 

székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

levelezési címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2/G. 

számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 

számlaszáma:  10200971-21521542-00000000 

számla beküldési cím: 1426 Budapest, Pf.: 24. vagy eszamla@mav.hu  

adószáma: 11267425-2-16 

statisztikai számjel: 11267425-4212-113-16 

cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg.16-09-002819  

képviseli:     Sejkóczki András ügyvezető önállóan 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 

másrészről a 

 

… 

rövidített elnevezés:    … 

székhely: … 

levelezési címe:  … 

számlavezető pénzintézete:  … 

számlaszáma:  … 

számla postázási címe:  … 

adószáma:  … 

statisztikai jelzőszáma: … 

cégbíróság és cégjegyzékszám:  … 

 Cg. … 

képviseli:   … 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó vagy …); 

 

között (a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen: a Felek, a Szerződő Felek, külön 

említésük esetén: a Fél) 

 

az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel. 

 

 

II. PREAMBULUM 

 

mailto:eszamla@mav.hu


Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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Megrendelő ….. iktatószámon „…..” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó, mint 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mely az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb 

ajánlatnak minősült, így Megrendelő Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A fentiekre tekintettel Felek az alábbi Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

 

III. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés V. pontjában meghatározott eseti 

megrendelő kiállításával a Megrendelő a KINZLE 1318 típusú tachográfok általános 

karbantartását és nem garanciális javításának teljes körű elvégzését rendeli meg 

Vállalkozótól, (a továbbiakban: Munka) a jelen Keretszerződés X. 2. pontjában rögzített 

egységárakon. 

 

2. A javítás műszaki tartalma: 

 

Vállalkozó a részére azonosíthatóan átadott KIENZLE 1318 típusú tachográfok előzetes 

hibafelvételezése és árajánlata alapján megrendelt javítás elvégzése jelen szerződés X. 2. 

pontjában megadott munkák elvégzésével. 

 

A javítást Vállalkozó saját telephelyén végzi. Az eszközök szállítása a Megrendelő 

telephelyéről és visszaszállítása a telephelyre Vállalkozó feladata és költsége. 

 

A javított eszközök, a végzett javítás dokumentálása Vállalkozó feladata és költsége. 

 

Jelen szerződés X. 2. pontjában megadott egységárak a szállítási költséget valamint a szükséges 

dokumentálások költségét tartalmazzák. 

 

Vállalkozó a javítási feladat ellátását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 

Megrendelő gazdasági és szakmai érdekeinek szem előtt tartásával köteles végezni. 

 

A tachográf javítási tevékenységének személyi és tárgyi feltételeit az 1/1990 (IX.29,) KHVM 

rendelet, a 124/2005.(XII.29) GKM rendelet illetve a 44/2015.(VII.20) NFM rendeletek 

szabályozzák. 

 

3. A Vállalkozó a következők szerint végzi el a Munkát: 

 

 Vállalkozó a Szolgáltatást, ütemezetten, Megrendelővel előre egyeztetett időpontban 

végezheti,  

 A megrendelési igénynek tartalmaznia kell a Szolgáltatással érintett eszköz gyártmányát, 

típusát, gyári számát, a meghibásodás okát, jellemzőit.  

 Vállalkozó a Megrendelő fentiek szerinti írásbeli megkeresésében foglaltak szerint köteles 

az eszközöket elszállítani. A javítás megkezdése előtt Vállalkozó részletes javítási 

árajánlatot küld Megrendelő XVI.1. pontban meghatározott kapcsolattartójának.  

 A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a javítás díját, és a javítás befejezésének 

várható határidejét. 

 Amennyiben Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőt, a javítási árajánlatot elfogadja, úgy 

eseti megrendelést bocsát ki Vállalkozó részére az V. pontban meghatározottak szerint. 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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 A Megrendelő által valamely Szolgáltatásra vonatkozó írásbeli megrendelést – Vállalkozó 

általi írásos visszaigazolás elmaradása esetén – Megrendelő jogosult a megküldést követő 

48. órától visszaigazoltnak tekinteni. 

 

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

megrendelési kötelezettség, azaz az eseti megrendelők kiállításáról és így a Vállalkozó 

tevékenységének igénybevételéről Megrendelő szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. Ebből 

következően Felek rögzítik, hogy az ebből eredő bevételkiesés a Vállalkozó kockázata, mellyel 

kapcsolatban Megrendelő felé semmilyen jogcímen igénnyel fellépni nem jogosult. 

 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Vállalkozót nem illeti meg 

kizárólagos jog a Megrendelő oldalán felmerülő, a jelen keretszerződés tárgyát képező munkák 

elvégzésére, azaz a Megrendelő jogosult a felmerülő munkákat más vállalkozóval elvégeztetni. 

 

 

IV.  A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A jelen keretszerződés hatályba lépésének feltétele Felek cégszerű aláírása azzal, hogy a jelen 

keretszerződés hatályba lépése legkorábban 2022. január 01. napján történik meg és Felek azt 

2023. december 31. napjáig, vagy - amennyiben az korábban következik be - a X. 1. pontban 

meghatározott teljes keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időre kötik. 

 

 

V.  AZ ESETI MEGRENDELŐ 

 

1. Megrendelő a Munkákat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező eseti megrendelő 

kiállításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XVI. pontban meghatározott 

személyek jogosultak. 

 

2. Az eseti megrendelőt elektronikus úton – vissszaigazolható módon - kell megküldeni a XVI. 1. 

pontban megjelölt Vállalkozó által jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartója részére, a 

hivatkozott pontban meghatározott szabályok szerint. A Megrendelő megőrzi az eseti 

megrendelő két eredeti példányát; a Vállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett 

kérésére küldi meg. Az elektronikus úton megküldött eseti megrendelőnek az eredeti példánnyal 

való egyezőségéért Megrendelő felel. 

 

3. Megrendelő köteles az eseti megrendelőt a Vállalkozó részére legalább 5 munkanappal a Munka 

megkezdésének napját megelőzően megküldeni, Vállalkozó pedig köteles azt a kézhezvételt 

követő 1 munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolni. 

 

4. A Vállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt – ideértve a pótmunka megrendelésének 

esetét is – csak egy újabb eseti megrendelővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben 

jelezni kell a módosítani kívánt megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését. 

 

5. Alvállalkozó a Munka elvégzését csak tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. vis 

maior) fennállásra alapozva tagadhatja meg. Amennyiben Vállalkozó a Munka teljesítését 

jogosulatlanul tagadja meg, köteles a Megrendelőnek a Munka megtagadásával okozott igazolt 

kárát, különösen a más alvállalkozó (közreműködő) bevonása miatt keletkező díjtöbbletet 

megtéríteni. 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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VI. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a megrendelt Munka elvégzéséért a jelen Keretszerződés 3. 

számú mellékletben rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjat 

megfizetni a jelen szerződés X. pontjában meghatározott keretösszeg erejéig. 

 

2. Megrendelő a keretszerződés teljesítése során a Keretszerződés teljesítése szempontjából 

lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. 

Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes 

teljesítésével a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni. 

 

 

VII. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a III. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a X. 

2. pontban rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjra tarthat igényt. 

 

2. Vállalkozó köteles a munkavégzést – a munkavédelmi szabályok betartásával - úgy 

megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos, biztonságos és gyors befejezését. 

 

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

esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés 

időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, 

felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek 

folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. 

 

4. Vállalkozó a Munka elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a 

munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt telefonon és írásban (e-mail) értesíteni.  

 

5. Amennyiben a teljesítés során – a legnagyobb fokú szakmai gondosság tanúsítása mellett – előre 

nem látható, a jelen Keretszerződésben meghatározott tételekhez képest bárminemű többlet 

javítási igény merül fel, erről Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelő jelen 

Keretszerződés XVI. 1. pontban meghatározott kapcsolattartóját.  

 

6. A Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV-

Volán-csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. 

 

7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. 

Biztonsági Főigazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni 

ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Főigazgatóság részére biztosított ellenőrzési 

jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül. 

 

8. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni. 

 

9. A beépített vagy vásárolt alkatrészek tekintetében csak új, eredeti egységeket szerelheti be 

Vállalkozó Megrendelő erre felhatalmazott, jogosult képviselőjének írásos, az adott 

megrendelésen rögzített engedélye szerint. 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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VIII. A MUNKAVÉGZÉS HELYE 

 

1. A munkavégzés pontos helyszíne: 

 

… 

 

2. Az eszközök Megrendelő telephelyén való átadása-átvételének megszervezése a Megrendelő 

feladata, ennek költségét (az eszközök szállítását kivéve) Megrendelő viseli. 

 

3. Az átadás-átvételről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik leigazolnak. 

 

4. A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről a jelen Keretszerződés XVI. 1. pontjában 

megjelölt személy jogosult. 

 

5. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjában köteles a munkával kapcsolatos összes 

dokumentumot a Megrendelő részére papíralapon, illetve digitális formátumban átadni. A 

sikeres műszaki átadás-átvétel csak e dokumentumok átadásával együtt valósul meg.  

 

 

IX. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

1. A megrendelt munkát Vállalkozó a megrendeléstől számított 2 héten belül köteles elvégezni, 

melytől az eseti megrendelőben rögzítettek alapján el lehet térni. 

 

2. Megrendelő a határidő lejártakor a Megrendelő telephelyén veszi át az eszközt. Megrendelő 

előteljesítést is elfogad. 

 

 

X. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

1. A jelen keretszerződést felek ……………… Ft + ÁFA azaz ………………… forint + ÁFA 

keretösszegre kötik, amely elérése esetén a szerződés automatikusan, felmondás, vagy egyéb 

megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. 

 

2. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából a 3. számú mellékletben található 

egységes alapú díjtételekben állapodnak meg. Felek megállapodnak, hogy a jelen 

keretszerződés hatálya alatt Vállalkozó a 3. számú mellékletben rögzített egységárakat nem 

emelheti. 

 

3. A nettó vállalkozási díj, illetve az egyedi árajánlat alapján adott teljes díj magában foglalja a 

bevizsgálás, illetve a javítás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, 

anyag- és egyéb költséget, valamint az eszközök Vállalkozó székhelyére történő, illetve a 

Megrendelő telephelyére történő szállítás költségét. 
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződés keretjellegéből adódóan 

Megrendelőnek a X. 1. pontban meghatározott Keretösszeg tekintetében nincs megrendelési 

kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű teljesítés 

megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés előbbiekből adódó nem 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban 

semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé megtérítési igénnyel fellépni. 

 

 

XI. AZ ALVÁLLALKOZÓ 

 

1. A Munkát Vállalkozó saját erőforrásból köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 

valamelyik eseti megrendelést saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor a Megrendelő 

előzetes, írásbeli jóváhagyásával alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó igénybevételének 

jóváhagyására a XVI. 4. pontban meghatározott személy jogosult. 

 

2. Vállalkozó csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, aki a jelen Keretszerződés alapján a 

Vállalkozót terhelő kötelezettségeknek eleget tesz. 

 

3. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie a Vállalkozó által tett Összeférhetetlenségi 

Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért 

Vállalkozó felel. Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. 

és a MÁV-Volán-csoport munkavállalóját, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban 

beleegyezett. 

 

4. Megrendelő jogosult az alvállalkozó tevékenységét a Vállalkozóra vonatkozó rendelkezések 

szerint ellenőrizni, Vállalkozó pedig köteles biztosítani Megrendelő ellenőrzési jogának 

érvényesülését. 

 

5. Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a Munkát 

maga végezte volna el. Alvállalkozó Megrendelő engedélye nélküli igénybe vétele esetén 

Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem 

következett volna be. 

 

6. Az alvállalkozó Megrendelő irányában nem számlázhat, további közreműködőt pedig a 

Vállalkozó előzetes, írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. A közreműködő igénybevételének 

jóváhagyására a XVI.4. pontban meghatározott személy jogosult. Vállalkozó köteles biztosítani, 

hogy az általa igénybe vett alvállalkozó ezen rendelkezést betartsa. 

 

 

XII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Eseti megrendelésenként a Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, 

amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni. 

 

2. Vállalkozó a megrendelt és teljesítésigazolással alátámasztott teljesítések díjait jogosult 

kiszámlázni. 

 

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

elvégzését követően és a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított 

számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. 

 

Számlavezető pénzintézet:   … 

Bankszámla száma:    … 



Iktatószám Megrendelőnél:  

Iktatószám Vállalkozónál:  
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4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni az eseti megrendelő másolatát 

és a Megrendelő képviselője által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a 

teljesítésigazolást. 

 

5. A számlán fel kell tüntetni a jelen Keretszerződés számát, az eseti megrendelő iktatószámát, 

valamint az érintett eszközök adatait (típus, darabszám), illetve a X. 2. pontban meghatározott 

díjtételeket. Ezen adatok, illetve a XII. 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő 

jogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A 

Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a Keretszerződés szerint kiállított számlával 

szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a Keretszerződés szerint 

kiállított számla kézhezvételének, vagy a XII. 4. pontban meghatározott összes melléklet 

Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. 

 

A számla benyújtásának helye: 

 

Kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható az eszamla@mav.hu e-mail címen. 

Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 

175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 7. számú mellékletében meghatározott 

követelményeknek. Az Alvállalkozónak elektronikus számla benyújtására előzetes 

adategyeztetést követően van lehetősége a 7. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

VAGY  

 

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

 1426 Budapest, Pf.: 24. 

 

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

teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó számlavezető pénzintézete a 

számla összegével megterheli. 

 

7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § - ában meghatározott mértékű késedelmi 

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

alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb 

elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a 

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

jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a 

Szerződő Felek elévültnek tekintik. 

 

8. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (beleértve annak faktorálását 

is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni követelése zálogjog alapítása kizárólag a 

Megrendelő előzetes írásos engedélyével történhet, ellenkező esetben a Vállalkozó 

szerződésszegést követ el és kártérítési kötelezettség terheli. 

 

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, fizetési 

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

 

 

 

mailto:eszamla@mav.hu
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XIII. JÓTÁLLÁS 

 

1. Vállalkozó 6 hónap jótállást vállal az elvégzett javításért. A javítás során Vállalkozó kizárólag 

új alkatrészeket építhet be, amelyekért 1 év jótállást vállal, amennyiben pedig, az alkatrész 

gyártója ennél hosszabb jótállási időt vállal, akkor Vállalkozó is ennek megfelelő időre vállalja 

a jótállást 
 

2. Vállalkozóval szemben nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hiba oka: 

 

 nem megfelelő szállítási feltételek; 

 helytelen üzemeltetés, nem rendeltetésszerű használat; 

 rendellenes kopás, idő előtti elhasználódás (kivéve, ha ennek oka a javítás, vagy a beépített 

alkatrész nem megfelelő minőségére vezethető vissza); 

 Megrendelő általi helytelen szerelés és ellenőrzés; 

 baleset 

 rongálás, eltulajdonítás. 

 

 

XIV. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

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

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó 

szerződési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. 

 

2. A kötbér mértéke: 

 késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%; 

 nem teljesítés esetén 20%; 

 hibás teljesítés esetén 15%. 

 

3. Amennyiben a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a 

Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a szerződésszegésért való 

felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette. Vállalkozó póthatáridő tűzése esetén 

köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Megrendelő 

kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Megrendelő a hibás 

teljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és a Vállalkozó a póthatáridőn belül a hibát 

kijavítja, Megrendelő csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben a Vállalkozó a 

póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Megrendelő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő 

teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet. 

 

4. A kötbér esedékessé válik: 

 késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt; 

 hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a 

Vállalkozónak bejelentette; 

 nemteljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő az elállási szándékát a Vállalkozónak 

bejelentette. 
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5. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Vállalkozó által kiállított számlák bármelyikével szemben 

beszámítani. 

 

6. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a 

jogszabályból és jelen Keretszerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény 

érvényesítésének lehetőségét. 

 

7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a kárát, amely 

abból származott, hogy a Vállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás miatt 

harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Megrendelővel szemben érvényesítette. 

 

8. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Munka elvégzése annak megkezdését követően meghiúsul, 

vagy az elfogadott eseti megrendelővel vállalt Munkát a Vállalkozó saját hibájából az előírt 

időpontban meg sem tudja kezdeni és Megrendelő csak más vállalkozó igénybe vételével tudja a 

Munkát lebonyolítani, akkor Vállalkozó köteles Megrendelő igazolt kárát megtéríteni (pld. a 

magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség). 

 

9. Amennyiben Vállalkozó a XI. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül vesz 

igénybe alvállalkozót vagy az alvállalkozó a XI. 6. pontban meghatározott előzetes írásbeli 

jóváhagyás nélkül vesz igénybe közreműködőt, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 

100.000,- forint kötbért fizetni. 

 

10. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint a Vállalkozó által 

Megrendelőnek okozott igazolt károk összegét levonhatja a Vállalkozónak fizetendő esedékes, 

vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49 §, Ptk. 6:50 §, valamint Ptk. 6:52 § szerinti 

beszámítás). 

 

11. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése 

nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a 

szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 

szerződésszegésről tudva elfogadta vagy a Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem 

jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 

 

 

XV. VIS MAIOR 

 

1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis 

maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Keretszerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 

maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 

körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), 

amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a 

szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik Szerződő Fél kérésére a vis maior 

tényéről az érintett Fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete 

által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. 

 

2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior 

időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem áthárítható 

kárukat a Szerződő Felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a már 
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megkezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a 

vállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény az eseti megrendelő 

visszaigazolása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a Vállalkozó addig felmerült 

költségeit a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik. 

 

3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a 

Keretszerződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos 

jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a Keretszerződés alapján 

nem lenne jogosult. A Keretszerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni 

a Keretszerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet 

eredményre, megnyílik a Keretszerződés felmondásának lehetősége. 

 

4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Szerződő 

Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis 

maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért 

felelős Fél felel. 

 

 

XVI. KAPCSOLATTARTÁS 

 

1. Jelen Keretszerződés teljesítése során a Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek: 

 

Megrendelő részéről: 

 

Mészáros László,  gépészeti főmérnök 

Telefonszám:  +36 30/ 362 5562 

E-mail:   meszaros.laszlo11@fkg.hu  

Vállalkozó részéről: 

 

…  … 

Telefonszám:  … 

E-mail:  … 

 

2. A Megrendelő 1. vagy 4. pontban megjelölt képviselője jogosult a Vállalkozó részére kiállítani 

az eseti megrendelőket. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a 

Keretszerződés módosítására, kivételt képez a rendelkezés alól, ha a Szerződő Felek 

kapcsolattartói megegyeznek a társaságok cégszerű aláírásra jogosult képviselőivel. 

 

3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv leigazolására a Szerződő Felek erre szervezetileg felhatalmazott 

megbízottja (pl. gépkocsivezető) is jogosult. Kétség esetén az érintett Fél köteles igazolni a 

megbízott jogosultságát. 

 

4. Az alvállalkozó, illetve közreműködő engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője 

jogosult: 

 

Kocsor László   műszaki igazgató 

Telefonszám:  06 30 633 2155 

E-mail:  kocsor.laszlo@fkg.hu  

 

mailto:meszaros.laszlo11@fkg.hu
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5. 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 elektronikus úton (e-

mail, kézbesítési és olvasási visszaigazolással ellátva) 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. 

 

6. A Szerződő Felek kötelesek minden, a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos iratot (pl. 

gépüzemnapló, eseti megrendelő 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. 

 

7. 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. 

 

„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.” 

 

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó az eseti megrendelő és a gépüzemnapló esetében. 

 

8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) 

bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a Szerződő Felek kötelesek a 

másik Féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség 

elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó 

Felet terheli a felelősség. 

 

9. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen Keretszerződésben feltüntetett adatainak kezelése 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), b) 

és c) pontja alapján történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja a Felek 

Keretszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a 

Keretszerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás 

biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Felek 

kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen Keretszerződés szerinti kapcsolattartóik a 

Keretszerződésben feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. Felek megállapodnak, hogy 

az adatokat kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége 

összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az adatkezelés céljának 

eléréséig, de legfeljebb a szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezelik. 

 

 

XVII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Jelen Keretszerződés megszűnik a IV. 1. pontban és a X. 1. pontban rögzített valamely feltétel 

bekövetkeztével, ezen túlmenően azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a Szerződő Felek 

közös megegyezésével szüntethető meg. 
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2. A Keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik Fél a 

Keretszerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi, és azt a másik Fél 

megfelelő határidőt biztosító felszólítására sem orvosolja. 

 

3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi 

rendelkezésekben foglaltakat megsérti: 

 

VII. 2– 6. pontok; 

IX. 1. pont; 

XI. 2. – 4. pontok és 6. pont; 

XII. 8. pont; 

XV. 4. pont; 

XVI. 3. pont; 

XVI. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén). 

 

4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás teljesítés, 

vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetetlenülése, 

valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.  

 

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

banki napot meghaladóan, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, 

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

 

6. A jelen Keretszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik Féllel szemben indított 

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

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 Keretszerződést 30 napos felmondási határidő betartásával felmondhatja. 

Vállalkozó elállásra, illetve a Keretszerződés rendes felmondással történő megszüntetésére nem 

jogosult. 

 

8. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét 

megfizetni és a Keretszerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 

kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

 

9. Felek megállapodnak arról, hogy a Keretszerződés megszűnése esetén Vállalkozó 

haladéktalanul köteles valamennyi – a Keretszerződéssel teljesítésével összefüggésben 

birtokába jutott – okiratot, adatot, dokumentációt, stb. a Megrendelő részére saját költségen 

visszajuttatni. 

 

 

XVIII. 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. Nem minősül szerződésmódosításnak a 
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Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és 

teljesítés során eljáró kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról 

az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 

napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni. 

 

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. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, 

mint a sajátjukat. Minden, a jelen Keretszerződés alapján átvett bizalmas információt – 

beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos 

rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi 

esetekben: a Keretszerződés hatályát veszti, a Keretszerződés megszűnik, az 

információtulajdonos azt megkívánja. 

 

5. 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 2016. évi CXXX. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, 

illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

6. A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/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. 

 

8. 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. 

 

9. 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 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/etikaikodex.pdf
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a jelen Keretszerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga 

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. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az 

aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen 

következménye a Megrendelőt nem terheli. 
 

10. A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. sz. melléklet:   Eseti megrendelő 

2. sz. melléklet  Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

3. sz. melléklet:   Egységes alapú díjtételek 

4. sz. melléklet:   Munkavédelmi melléklet 

5. sz. melléklet:   Környezetvédelmi melléklet 

6. sz. melléklet:  Idegen személyek és külső vállalkozók a MÁV FKG Kft. területén 

történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételei 

7. sz. melléklet:  Elektronikus számla feltételei 

 

A jelen Keretszerződést a Szerződő Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti 

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

írták alá. 

 

Budapest, 2021. …, 2021. 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 

Képviselője: 

Sejkóczki András  

Ügyvezető  

Vállalkozó 

…. 

Képviselője: 

… 

… 
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1. számú melléklet 

 

 

 

Cégnév Iktatószám: 

Székhely Basware szám 

Utca SAP CO rendelésszám 

Irányítószám Hivatkozási számuk 

 Melléklet 

Címzett Ügyintéző 

Beosztás Telefon 

 Dátum 

 

 

ESETI MEGRENDELŐ - MINTA 

…/2021/FKG. sz. KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN 

Tisztelt Cím! 

 

A felek között létrejött …/2021/FKG. számú és  (év) (hónap) (nap)-ig hatályos Keretszerződés (a 

továbbiakban: Szerződés) IV. pontjában foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek 

eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük az alábbi munkadarabok fogazását/fogköszörülését. 

 

Tevékenység meghatározása: 

Fajta:  

Darabszám:  

Tevékenység:  

Munkavégzés helye:  

Teljesítés határnapja  

(konkrét időpontja) / 

határideje: 

 

 

 

Tevékenység 

(Szerződés  2. sz. melléklete szerint) 

Díjtétel 

(Szerződés  2. sz. melléklete szerint) 

( Ft / db + ÁFA ) 
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Megbízó  kapcsolattartója:  A teljesítésigazolás kiállítására jogosult: 

……………………. 

E-mail: …………………. 

Telefon:…………………. 

…………………………….. 

E-mail: ……………………… 

Telefon: ……………………………… 

 

 

 

Különös rendelkezés / utasítás: 

 

 

 

Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.  

 

 

Kelt: 

 

 

_____________________________ 

MÁV FKG Kft. 

Megrendelés kiadására jogosult 
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2. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

Összeférhetetlenségről 

 

 

Cég neve: … 

Cég adószáma: … 

Cég székhelye: … 

 

 

A …/2021/FKG számú szerződésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft-nél az 

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

FKG Kft. versenytilalmi szabályait megszegné. 

 

Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. 

 

 

 

…, 2021. 

 

 

 

 

Vállalkozó 

... 

Képviselője: 

… 

… 
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3. számú melléklet 

 

Egységes alapú díjtételek 
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4. számú melléklet 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET 

mely a […] számú Vállalkozási Szerződés  

elválaszthatatlan részét képezi. 
 

Preambulum 

 

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, 

megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit 

tartalmazza. 

 

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény 

 

 

77/2020. (VII. 3. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a felügyeleti 

igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 

használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről (a továbbiakban: együtt 

munkabiztonsági szabályok)  

 

Az alábbiakban felsorolt munkavédelmi szempontú kötelezettségek kiterjednek mind a 

Vállalkozóra, a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése 

érdekében a MÁV FKG Kft. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”).  

 

Vállalkozóra -vonatkozó, betartandó jogszabályok: 

 

-  1993 évi XCIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26) MüM rendelet 

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 

- 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet 

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 

- 4/2002.(II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet  

- 3/2002.(II.8) SZCSM-EÜM együttes rendelet  

- 2000. évi XXV. törvény 

- 25/2000 (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet 

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 

- 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet  

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A Vállalkozó a munka biztonságos elvégzéséhez, megfelelő szakképzettségű és számú 

munkavállalót biztosít. 

 

1.2. A Vállalkozó a munka jellegének megfelelő, egyéni védőeszközöket biztosítja. 
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1.3. A Vállalkozó munkakezdést megelőzően, tájékoztatja az adott Terület vezetőjét. A 

munkavégzés feltételeiről egyeztetnek, és tájékoztatják a MÁV FKG Kft. munkavállalóit a 

szükséges óvintézkedések megtételéről. 

 

1.4. A Vállalkozó betartja a munkavégzéshez szükséges technológiai előírásokat.  

 

1.5. A Vállalkozó tájékoztatja előzetesen a Megrendelőt (MÁV FKG Kft.) az adott 

munkafolyamatok veszélyeiről. 

 

1.6. A Vállalkozó felügyeli, hogy a munkaterületen csak az oda beosztott, kioktatott munkavállalók 

tartózkodnak.  

 

1.7. A munkavégzése során nem veszélyeztetheti a MÁV FKG Kft. munkavállalóit, valamint egyéb 

személyeket pl. a járókelőket, utasokat, látogatókat, stb.  A kollektív védelem kialakításáról 

gondoskodnia kell.  

 

1.8. Vállalkozó a munkaeszközt/ munkagépet csak a rendeltetésének és a használati utasításának 

megfelelően használhatja, valamint csak üzembiztos megfelelő műszaki állapotban lévő gép/eszköz 

használható, amelyről meggyőződik. 

 

1.9. A Vállalkozó, csak olyan munkaeszközt, berendezést használhat, amely üzemeltetés során nem 

jelent veszélyt a munkavállalókra illetve a környezetre.  

 

1.10. Vállalkozó helyszíni megbízottja, munkavégzés előtt és közben meggyőződik arról, hogy 

senki sem tartózkodik a veszélyes térben. 

 

1.11. A Vállalkozó a felhasznált vegyi anyagokat csak a biztonsági adatlapjuk ismeretében 

használhatja. A biztonsági adatlapok -vonatkozó előírásait betartja és érvényesíti. 

 

1.12. A Vállalkozó az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezések megközelítésekor, valamint 

az áramütés közvetlen vagy közvetett veszélye esetén betartja a -vonatkozó megközelítési 

távolságokat (biztonsági távolságot). Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az 

érintett vezeték, berendezés feszültségmentesítése után, esetleg szakfelügyelet jelenlétében, 

végezheti. 

 

1.13. A Vállalkozó, magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív 

műszaki védelem biztosításával végezheti. 

 

1.14. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat 

betartja. 

 

1.15. Vállalkozó köteles betartani a munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi 

munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés 

stb.) foglalt követelményeket. 

 

1.16. Vállalkozó köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV 

FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével. 

 

1.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi 
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követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, 

megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a 

MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy 

szolgáltatást. 

 

1.18. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, 

biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a 

Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri 

alkalmasság, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a 

Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt  ismeri – ideértve a 

munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására 

aláírásával kötelezettséget vállal. 

 

1.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból 

megfelelő állapotban lévő, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési 

dokumentációk megléte stb.) használ, alkalmaz. 

 

1.20. Amennyiben a Vállalkozó tűzveszélyes tevékenységet végez, kötelezettséget vállal arra, hogy 

annak feltételeiről és folyamatos ellenőrzési kötelezettségéről gondoskodik.  

 

1.21. Az eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni. 

 

1.22. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, 

megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik. 

 

1.23. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények 

biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek 

teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért. 

 

1.24. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból 

ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal 

köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában 

várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – 

módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni. 

 

1.25. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén is –a Vállalkozó részére 

adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza. 

 

 

2. Vasúti munkaterület 

 

2.1. Vasúti vágányok valamint azok közelében végzett munkavégzés során, a Vállalkozó- az egyes 

veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló- 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. 

számú és 2. számú melléklet és a vonatkozó MÁV utasítások szerint köteles eljárni. 

 

 

3. Munkavégzés 
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3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak 

írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. 

villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál). 

 

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai 

(technológiai) utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban 

meghatározott biztonsági követelményektől nem tér el. 

 

3.3. A vállalkozó köteles a részére átadott munkaterületet elhatárolni (jelölni), és ott a 

munkabiztonsági- szervezési feltételekről gondoskodni.  

 

 

4. Ellenőrzés 

 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet 

ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló 

előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

 

4.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet 

munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni. 

 

4.3. A Vállalkozó az 4.1. és 4.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve 

alvállalkozó tudomására hozni. 

 

 

5. A munkavégzés felfüggesztése 

 

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

hiánya személyi biztonságot, vasúti közlekedés biztonságát, illetve vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított 

munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. 

 

5.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni. 

 

5.3. A Vállalkozó képviselője (név: […], mobiltelefon: […], levelezési cím: […]) köteles a 

munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni. 

 

 

6. Oktatás 

 

6.1. Az alvállalkozó- helyszíni vezetőjét a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem szervezete a 

tevékenységhez kapcsolódó veszélyekből, helyi sajátosságokból kioktatja. 

 

6.2. A munkavégzés tényleges megkezdése előtt legalább 10 munkanappal értesíteni kell a 

Biztonság és Védelem Szervezetet annak érdekében, hogy az oktatások végrehajtásra 

kerüljenek.(kiss.karoly@fkg.hu)  

 

6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó 
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munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági 

szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem 

Szervezet által megtartott oktatás tárgyát. 

 

6.4. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Védelmi Vezetője (Kiss Károly, tel.: +36 30 

638 8907, e-mail: kiss.karoly@fkg.hu) jelöli ki. 

 

6.5. A Vállalkozó, az adott munkafolyamatokra vonatkozó munkavédelmi oktatásokat saját 

munkavállalói részére megtartja, arra kötelezettséget vállal. 

 

6.6. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók) munkavédelmi 

oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a 

Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére 

rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói 

munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem 

Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben 

kell meghatározni.  

 

 

7. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. MÁV Zrt. üzemi 

területén 

 

7.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési 

vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból 

történő összehangolásáért az Vállalkozó helyszíni vezetője felel. 

 

 

8. Balesetek, rendkívüli események 

 

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kárral járó 

baleseteket a azonnal bejelenteni.  

 

8.2. A Vállalkozó a vasúti közlekedés biztonságát, illetve személyi biztonságot veszélyeztető 

eseményeket is köteles jelenteni a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére. .  

 

8.3. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, 

amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot 

végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők 

rendelkezésére bocsátani. 

 

 

9. Záró rendelkezések  

 

9.1. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint -a tervekben és a hatósági 

határozatokban foglalt- munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a 

MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel. 

 

9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.-nek – 
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a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó 

érdekkörében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV 

FKG Kft. a Vállalkozóra hárítja. 

 

9.3. Vállalkozó az ad-hoc látogatók (ellenőrzés, stb.) számára olyan egyéni védőruházatot köteles 

biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható. 

 

9.4. A Vállakozó vállalja, hogy az adott munkaterületre vonatkozó kockázatértékelést elvégzi, és a 

benne foglalt- megelőző intézkedésekről gondoskodik. 

 

 

Budapest, 2021.  ___________________    ………….., 2021.  

 

 

 

 

 

Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 

Képviselője: 

[…] 

[…] 

 Vállalkozó 

[…] 

Képviselője: 

[…] 

[…] 
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5.  számú melléklet 

KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET 

 

1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma 

 

1.1 Vállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel  (továbbiakban: 

Megrendelő) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses 

jogviszonyban álló további alvállalkozókkal (továbbiakban: alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében 

végeztet munkát, vagy szolgáltatást. 

 

2. A szerződést kötő egyéb feladatai 
 

a. Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések 

végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből adódó - kötelezettségükről 

tájékoztatni. 

b. Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti egység 

vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése 

közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.  

c. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó engedélyének 

meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni. 

d. Szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a 

Szerződést kötőnek az engedélyt Megrendelőtől kell megkérni. 

3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok 

Általános előírások 

3.1 Szerződést kötő a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi 

környezetvédelmi előírást betartani. Szerződést kötő által okozott környezetvédelmi károkért a teljes felelősség - 

az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság 

stb. - a Szerződést kötőt terheli. 

3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül 

be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, kormányrendeleteket). 

3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően 

Szerződést kötő vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és 

Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezete oktatást tart, emellett a Szerződést kötő a 

környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban 

részesíteni.  

3.4 Szerződést kötő köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat 

(KÜJ, KTJ) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie. 

3.5 Szerződést kötő köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket 

tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a 

tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás 

megelőzése érdekében. 

3.6 Szerződést kötő köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb 

módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben 

(vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi 

állagát a Szerződést kötőnek meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek 

részére meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozatban” kell Szerződést kötőnek nyilatkoznia a 

munkakezdést megelőzően. 
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3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a 

Szerződést kötőnek folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV FKG Kft.-vel. 

A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt 

bírságok, amelyek Szerződést kötő közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a 

Szerződést kötőt terhelik. 

3.8 Szerződést kötő köteles a MÁV FKG Kft. részéről eljáró megrendelő szervezetének a környezetvédelmi 

hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni. 

3.9 Amennyiben Szerződést kötő nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó 

szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási 

Üzletág környezetvédelem és energia szervezetének javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően 

intézkedni. 

3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Szerződést kötő, mint környezethasználó köteles a hatályos 

környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV FKG Kft. 

Biztonsági és védelem és a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem 

és energia szervezetét is értesíteni kell.  

3.11 Szerződést kötőnek meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 

szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és 

folyamatosan el kell távolítania. 

3.12 A munkák befejezésekor Szerződést kötő köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, 

hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG Kft. részére átadni. 

3.13 Szerződést kötő köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, 

kötelezettségeket betartotta. 

3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik 

be, arról a Szerződést kötő azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. képviselőjét, valamint a MÁV SZK Zrt. 

Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezetét.  
 

Levegőtisztaság védelem 

3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan a Szerződést kötő kötelessége.  

3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell 

megakadályozni. 

3.17  Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni. 
 

Vízminőség védelem 

3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére 

vonatkozóan a Szerződést kötő kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-

bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak 

engedélyezéséről, karbantartásáról Szerződést kötőnek gondoskodnia kell. 

3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Szerződést kötő feladata. 

3.20 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra. 

3.21 Az építéssel érintett területen a Szerződést kötőnek gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak 

szerinti elvezetéséről. 
e.  

Talaj-és földtani közeg védelme 

3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen olyan anyag 

helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik. 

3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, illetve egyedi 

műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni a talaj szennyezését. 

3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas anyagok 

használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.) 

3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a Szerződést kötő köteles a megrendelőt 

értesíteni, és a megrendelővel egyeztetett mentesítést elvégezni. 
 

 Zaj-és rezgésvédelem 

3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan 

Szerződést kötő kötelessége. 

3.27 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a 

kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul 
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teljesüljenek.  

3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.  

3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által 

meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek. 
 

 

 Hulladékgazdálkodás 

3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, 

mérlegjegyek, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. megbízott képviselője, vagy 

megbízásából a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és 

energia szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani. 

3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes hulladék 

tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani. 

3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 előírásait kell 

betartani. 

3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni. 

3.34 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok 

megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a 

hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési 

technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő 

Szerződést kötő kötelezettsége. 

3.35  A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, 

ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Szerződést kötő saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági 

engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a 

megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a 

Szerződést kötőnek nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének 

szándékáról. 

3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, 

befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. megbízott képviselője, vagy megbízásából a MÁV SZK 

Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezete jogosult 

ellenőrizni. 

3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a 

bontásból származó hulladékokat.  

3.38 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól 

elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni. 
 

Természetvédelem 

3.39 Szerződést kötő köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az 

érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.  

3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság 

engedélyével végezhető. 

3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a növényvédelmi 

jogszabályok alapján kell végezni. 

3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni. 
 

4.  Ellenőrzés 
 

4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi 

ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet befolyásoló előírások betartását jogosult 

ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen. 

4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések betartásának 

hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, általa 

vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni 

köteles a környezeti károk megelőzése érdekében. 

4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Szerződést kötő tudomására kell hozni. 

4.4. Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát köteles saját 

                                                 
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás 
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munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

 

5. Vállalkozók közötti jogviszony 
 

5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Vállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a 

munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés 

környezetvédelmi szempontból történő összehangolásáért a Szerződést kötő helyszíni vezetője felel. 
 

6.  Balesetek, rendkívüli események 
 

6.1. Szerződést kötő köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és 

veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a 

MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a MÁV 

közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG Kft. alkalmazottainak személyi biztonságát 

veszélyezteti. 

6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a 

másik szerződő fél köteles eleget tenni. 

6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Szerződést kötő - távolléte esetén is - köteles a 

vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 
 

7. Kártérítési felelősség 
 

7.1.  A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények 

nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás 

megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett 

kártérítés, stb.) a Szerződést kötő felel. 

7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet 

igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Szerződést kötő képviselői minősülnek környezethasználónak. A 

tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás 

költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek 

ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi. 

7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Szerződést kötő képviselői a MÁV Zrt.-vel 

együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -

ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos 

valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Szerződést kötőt terheli. 

 

8. Vegyes rendelkezések 
 

8.1. Szerződést kötő az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy a munkát 

környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben foglaltak szerint végezteti 

dolgozóival és ugyanezt megköveteli az alvállalkozóitól is. 

8.2. Megrendelő a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka 

befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a kommunális 

hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.  

8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az irányadó. 

 

Budapest, 2021.  _________________________    …….., 2021.                                                       
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6. számú melléklet 

 

A MÁV FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT. 

(MÁV FKG Kft.)  

területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételei 

 

 

A melléklet célja: 

 

Szabályozza a külső munkavállalók és más, a MÁV FKG Kft. (a továbbiakban: a Társaság, MÁV 

FKG Kft.) személyi állományába nem tartozók MÁV FKG Kft. területén, épületeiben, illetve a 

MÁV FKG Kft-től átvett munkaterületeken történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, 

azokkal kapcsolatos társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket. 

 

Meghatározza a MÁV FKG Kft.-vel egyéb szerződéses viszonyban lévő partnerek, külső 

munkavállalók és más, a MÁV FKG Kft. személyi állományába nem tartozók a MÁV FKG Kft. 

területén történő tartózkodásának és munkavégzésének üzembiztonsági, munkabiztonsági és 

vagyonbiztonsági feltételeit, azokkal kapcsolatos feladatokat, módszereket és felelősségeket. 

 

Területi hatálya: 

 

MÁV FKG Kft. területének minősül a Társaság saját tulajdonában álló, vagy bérleti jogviszony 

alapján birtokolt területei, épületei, illetve mindazon munkaterületek, melyeket a Társaság 

munkavégzés céljából átad szerződéses viszonyban lévő partnerek, külső munkavállalók számára. 

 

Területi hatálya kiterjed a MÁV FKG Kft. területén végzett felújítási, karbantartási munkavégzések, 

mérések területeire, továbbá a Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV FKG Kft. szerződéses 

partnerei vagy más munkáltatók munkavállalói munkát végeznek. 

 

Bérleti szerződésében meghatározott területekre kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági 

követelményeket (feltételeket) tartalmazza. 

  

Személyi hatálya: 

 

A MÁV Zrt. területén, a Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személy, 

aki a MÁV Zrt. engedélye alapján tartózkodik ott. 

 

Személyi hatálya nem terjed ki:  

 a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi és 

közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, 

munkavállalóira; 

 az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell biztosítani. Az 

igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról; 

 ha az előzőekben említett szervek – bejelentett - tevékenységüket a MÁV FKG Kft. kísérője 

nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket; 
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 illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági 

szabályok ismeretéről (1. sz. függelék);  

 ha a MÁV FKG Kft. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt biztonsági 

intézkedéseket (pl.: a terület feszültség-mentesítése) előírásokat nem tudja teljesíteni, ezt a 

tényt az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell; 

 azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV FKG Kft. területén nem bejelentett 

munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”). 

 

Idegen személyek MÁV FKG Kft. területére történő belépése:  

 

A MÁV FKG Kft. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából csak 

belépési engedély birtokában léphetnek be. 

 

A belépési engedély lehet csoportos is (2. sz. függelék) abban az esetben, ha a munkavégzést egy 

helyen legalább öt személy végzi. A csoportos engedélyt a külső vállalkozó helyszínen tartózkodó 

vezetője köteles magánál tartani. 

 

Azon külső vállalkozók részére, aki a MÁV FKG Kft. területén állandó jelleggel munkát végeznek 

a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatóságától kell a belépési engedélyt megkérni (3. számú függelék, 

kérésre az excel tábla megküldésre kerül). 

 

A MÁV FKG Kft. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, Divízió központok, fő-

építésvezetőségek épületeibe a be- és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő 

munkavégzés rendjét, a területet (épületet, irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos 

egyéb utasítások (pl.: vezérigazgatói utasítás) figyelembevételével szabályozni. 

 

Az ilyen épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem kötelező, de az üzemeltető a 

belépési engedélyt kötelezővé teheti. 

 

Külföldi vállalkozók MÁV FKG Kft. területén történő munkavégzésére az utasítás rendelkezéseit a 

nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni. 

 

A belépés engedélyezésére, a MÁV FKG Kft. gazdasági érdekeinek és titokvédelem szabályainak 

figyelembevételével, a szerződést kötő szervezet vezetője jogosult. 

  

A belépési engedély tényleges kiadása és visszavonása az adott munkát megrendelő (szerződéskötő) 

vagy a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott – MÁV FKG Kft. szervezeti egység 

feladata. 

  

A belépési engedélyeket írásban kell kérni. 

Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására 

jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró, 

vagy az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV FKG Kft. munkavállaló köteles 

írásban tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos ügyintézést a MÁV FKG Kft. – szerződésben 

meghatározott – munkavállalója átveheti. 
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A belépés engedélyezése indokolt esetben (pl.: nincs jogcím az ott tartózkodás megadására, a 

munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható. 

 

A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró indokolt 

esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést 

kísérő jelenlétéhez kötheti. A kísérő biztosítására az engedélyező köteles intézkedni, vagy arra az 

engedélyen rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz. 

 

A belépési engedély érvényessége, kezelése:  

 

A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni. 

A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak a 5. sz. függelék szerint kell 

nyilvántartania. 

A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben 

visszavonható.  

A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési 

engedély esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania. 

 

A munka megkezdése előtt vagyonvédelemért felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső 

vállalkozó tudtára hozni. 

 

A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák  

meg a helyszíni organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, valamint 

törmelékek tárolásának helyét és körülményeit. Bontásból visszanyert anyagok és  

a lehatárolt felvonulási terület, raktárkonténerek, vegyszertárolók megfelelő lezárása és cégtáblával 

való ellátása a Vállalkozó feladata. 

 

Beszállításkor a Megrendelő képviselőjének le kell adni az anyagok és eszközök pontos 

mennyiségét, a lista helyét rögzíteni kell. A leadott szállítólevél másolatok alapján van meg a 

lehetősége a fel nem használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának. 

 

A Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező dolgozói részére kijelölt fürdő, mosdó, öltöző 

helyiségek csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe. Az öltözőszekrények 

rendszeres és biztonságos lezárása, illetve zárva tartása, lakatok biztosítása a Vállalkozó feladata. E 

tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni kell. 

 

Az üzem területére fényképezőgépet, filmfelvevőt, videokamerát behozni vagy azt használni csak a 

Társaság külön engedélyével lehet. 

 

A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, 

csővezetékek, kábelek és egyéb szokatlan jelenségek felfedéséről a megrendelő képviselőjét azonnal 

értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából. 

 

Az átadott eszközökkel végzet munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz karbantartási 

kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve 

teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell. 

 

Közlekedés saját (vállalkozó, idegen személy) járművel: 
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A külső vállalkozó közúti járműveivel a MÁV FKG Kft. területén (közforgalom elől elzárt 

úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV FKG Kft. behajtási engedélyével közlekedhet (4. számú 

függelék, kérésre az excel tábla megküldésre kerül), melyet a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatósága 

állít ki területre vonatkozóan.  

 

A behajtási engedélyeket írásban kell kérni. 

 

Az engedély kiadására jogosult MÁV FKG Kft. szervezetet (vagy munkavállalót) a szerződésben 

meg kell határozni. 

Az engedélyt kiadó – indokolt esetben – köteles az érdekelt szakszolgálatokat az engedély 

kiadásáról tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni. 

 

A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője köteles 

magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni. 

 

Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható kell, 

hogy legyen. 

 

Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek csak az átadott, vagy 

a közforgalom számára megnyitott – a MÁV FKG Kft. területén lévő – útvonalon (területen) 

közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják 

 

Ellenőrzés: 

 

A belépési-, munkavégzési-, üzembiztonsági-, közlekedési-, technológiai előírások betartását a 

MÁV FKG Kft. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV FKG Kft. területén - az 

átadott, elválasztott munkaterületen - bármikor jogosultak ellenőrizni, a külső vállalkozó és saját 

munkavállalói, alvállalkozói kötelesek az ellenőrzésben közreműködni.   

Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

 

Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói 

tudomására hozni. 

 

A munkavégzés felfüggesztése: 

 

A MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződés szerint 

ellenőrzéssel megbízott szervezet munkavállalója, valamint szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. 

képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a 

szerződésben meghatározott kockázat esetén – a MÁV FKG Kft. egyoldalúan azonnali hatállyal 

indokolás nélkül bármikor felbonthatja: 

 

 ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések 

betartásának hiánya a MÁV FKG Kft. munkavállalóit, ügyfeleit vagy a vasúti közlekedés 

biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

 ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől eltér. 

A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni. 

 



Iktatószám Megrendelőnél:  
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A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben rögzíteni 

kell. A külső vállalkozó a MÁV FKG Kft. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját 

munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

 

Oktatás: 

 

A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját, szolgáltatási szerződés alapján MÁV SZK Zrt. 

munkavállalója, amennyiben ez nem megvalósítható, a MÁV FKG Kft. szerződést kötő (a 

szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a szerződésben 

meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, vasúti/közúti 

közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni és az oktatás 

megtartását írásban dokumentálni. 

A MÁV FKG Kft. oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A 

szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre vonatkozóan 

az érintett – oktatás megtartására jogosult - szervezeti egységgel előzetesen köteles egyeztetni. 

Ha a megnevezett munkavállaló az oktatást bármely ok miatt nem tudja megtartani (pl. betegség, 

munkaviszony megszűnése stb.), a megfelelő ismeretekkel rendelkező másik munkavállaló 

kijelöléséről a MÁV FKG Kft. oktatást végző szervezeti egysége köteles gondoskodni. 

  

A külső vállalkozó – a MÁV FKG Kft. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz a MÁV 

FKG Kft-től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, stb.) kérhet, amelyeket a MÁV FKG Kft. – eltérő 

megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani. 

 

A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak teljesítése, illetve a 

munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél részére 

visszaadni. 

 

Rendkívüli események: 

 

A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű rendkívüli 

eseményeket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV FKG Kft. szerződő szerve vagy az általa 

megbízott MÁV FKG Kft. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett tevékenységével 

összefüggésbe hozható, vagy a vasúti/közúti közlekedés biztonságát, MÁV FKG Kft. 

alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, 

amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni. 

 

A MÁV FKG Kft. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó –  

távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 
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1. számú függelék  

 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott…………………………..…. kijelentem,  hogy  a  tervezett  tevékenységemhez kísérőt 

nem kérek. A tervezett tevékenységre és az igénybe vett MÁV FKG Kft. területre vonatkozó 

biztonsági szabályokat ismerem, betartom, és – munkatársaimmal, felügyeletem, irányításom alatt 

foglalkoztatottakkal, munkavállalóimmal – betartatom. A tevékenység kezdetének, befejezésének, 

helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró MÁV FKG Kft. képviselőjét értesítem. 

  

A tevékenység területe:  .................................................................................................................  

  

A tevékenység kezdete: ………év .........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc 

  

A tevékenység befejezése: ……év ........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc 

 

A nyilatkozattételre kötelezett neve, szolgálati helye, eljárási jogosultságát igazoló bizonylat száma 

(jele):  

 

 

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.  

 

 

 

 

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

 MÁV FKG Kft. képviselő a nyilatkozatot tevő 

 olvasható neve, aláírása  olvasható neve, aláírása  



Iktatószám Megrendelőnél:  
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2. számú függelék  

 

 

CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY 

a MÁV FKG Kft. területén történő munkavégzés helyére 

 

1.) 

 

A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma: (Személyi igazolvány 

helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, 

útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)  

 

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….  

  

2.)  

  

A belépés (munkavégzés) helye:  

  

Szerződésszám:  /2020/FKG 

 

3.)  

  

Belépés célja (munkavégzés megnevezése):  ................................................................................  

 

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

  

4.)  

  

Érvényesség:    

  

………. év …………………….. hó  ……………..n-tól  

  



Iktatószám Megrendelőnél:  
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………. év …………………….. hó  ……………..n-ig  

5.) 

 

Kísérő:  

Szükséges – Nem szükséges 

 

Kísérő neve, szolgálati helye:  .....................................................................................................  

 

6.) 

 

Engedélyező neve, szolgálati helye:  

 

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

 

Az engedély a 4. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes.  

 

 

 

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.  

 

 

 

 

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

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

engedélyező aláírása, telefonszáma  
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3. számú függelék 

Partnerek, külső munkavállalók belépési engedély kérelem táblázat 



Iktatószám Megrendelőnél:   7725-/2020/FKG 

Iktatószám Vállalkozónál:  

Szerződés szám Vállalkozónál:  
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4. számú függelék 

Partnerek, külső munkavállalók járműveinek behajtási engedély kérelem táblázat 

Belépő 

személy 

neve 

Cég 

megnevezés 

Személyi 

igazolvány 

száma 

Terület 

megnevezés 

Cél/munkavégzés 

megnevezése 

Érvényesség 

kezdete 

Érvényesség 

vége 

Szakfelügyelet Kapcsolat 

tartó 

2021. évi 

belépési eng. 

Nyilv.t.sz. 
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Cég megnevezés Rendszám Terület megnevezés (munkavégzés 

helye) 

Érvényességi idő 

…-tól ...-ig 

2021. évi 

behajt.eng.nyilv.t.sz. 

Kapcsolattartó 

            

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

5. számú függelék 

Belépési engedélyek nyilvántartása 
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Sorszám 
A belépő személy A belépés A kísérő Fényképezés 

engedélyezve 

Szerződés 

száma Neve Okm. száma Helye Ideje Célja Neve Szolg. helye 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


