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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZ ŐDÉS
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I. SZERZŐDŐ FELEK 
 
egyrészről a 
 
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
levelezési címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2/d. 
számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 
számlaszáma:  10200971-21521542-00000000 
számla beküldési címe: 1426 Budapest, Pf.: 24. 
adószáma: 11267425-2-16 
cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg.16-09-002819  
képviseli:     Filó Gábor ügyvezető / Dobos Attila műszaki igazgató 
     és Berényi Györgyi gazdasági igazgató együttesen  
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
másrészről a 
 
[CÉGNÉV] 
székhely: [ADAT] 
levelezési címe:  [ADAT] 
számlavezető pénzintézete:  [ADAT] 
számlaszáma:  [ADAT] 
számlázási cím:  [ADAT] 
adószáma:  [ADAT] 
cégbíróság és cégjegyzék száma:  [ADAT] 
képviseli:   [ADAT] 
 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a továbbiakban együttesen: a szerződő felek) 
 
az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel vállalkozási keretszerződést kötnek. 
 
II. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a IV. pontban meghatározott eseti megrendelő kiál-

lításával a Megrendelő időről időre az alábbi eszközök [tisztítását] rendeli meg Vál-
lalkozótól (a továbbiakban: Munka). 

 
• Split klíma kültéri egység  
• Split klíma beltéri egység 

 
2. A Vállalkozó a következők szerint végzi el a Munkát: 
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a. A beltéri helyiségekbe telepített oldalfali, és parapet split beltéri egység áramta-
lanítása, bontása, a bennük található kalorifer és ventilátor vegyszeres előkezelés 
utáni tisztítása kompresszor és porszívó segítségével, speciális fúvókákkal. Szükség 
esetén a sérült lamellák kifésülése lamella fésűvel, a jobb hőátadás és légáramlás 
érdekében, majd a berendezés fertőtlenítése Henkel Incidin Extra (vagy Nanosept) 
fertőtlenítőszerrel, és a lapszűrő tisztítása. 

 
b. A kültéri egységek áramtalanítása után, a burkolat és ventilátor szükség szerinti le-

bontása, majd a lamella blokk tisztítása vegyszeres előkezelés után kompresszor és 
porszívó segítségével, szükség esetén a sérült lamellák kifésülése a jobb hőátadás 
érdekében. 

 
c. A  munkákelvégzéséhez szükséges felhasználandó anyagok biztosítása Vállalkozó 

feladata és költsége. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
III. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA 
 
1. A jelen keretszerződés időbeli hatálya annak mindkét fél általi aláírása napjától 

határozatlan időre  szól. 
 
IV. AZ ESETI MEGRENDEL Ő 
 
1. Megrendelő a Munkákat a jelen szerződés mellékletét képező eseti megrendelő kiál-

lításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XV. pontban meghatározott 
személyek jogosultak. 

 
Megrendelő külön eseti megrendelővel rendeli meg: 
 
− az eszközök tisztítását; 
 
2. Az eseti megrendelőt telefaxon, vagy szkennelve, elektronikus úton kell megküldeni a 

XV. 1. pontban megjelölt Vállalkozói kapcsolattartónak a hivatkozott pontban meghatáro-
zott szabályok szerint. A Megrendelő megőrzi az eseti megrendelő két eredeti példányát; a 
Vállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi meg. A faxon, 
illetve 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 telefaxon, vagy szkennelve elektronikus úton 
visszaigazolni. 

 
4. A Vállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt csak egy újabb eseti megren-
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delővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben jelezni kell a módosítani kívánt 
megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését. 

 
V. A MEGRENDEL Ő JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Munka elvégzéséért a IX. pontban meghatározott 

vállalkozói díjat megfizetni. 
 

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 ké-
sedelmes teljesítésével a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megté-
ríteni. 
 

3. Megrendelő köteles a munkákhoz biztonságos munkaterületet, valamint villamos energiát, 
vizet, zárható tárlóhelyet térítésmentesen biztosítani. 
 

4. Megrendelő köteles a Vállalkozó képviselőjét a helyi munkavédelmi sajátosságokról ki-
oktatni, és ennek megtörténtét írásban rögzíteni. 
 

 
VI. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a II. 2. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vál-

lalkozó a IX. pontban meghatározott vállalkozói díjra tarthat igényt. 
 
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gaz-

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

esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. 
 
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 értesíteni. 

 
5. Vállalkozó köteles a szálló por elleni védelemről gondoskodni porképződéssel járó 

munkák esetén. 
 

6. Vállalkozó köteles a munkavégzése során keletkezett hulladékot összegyüjteni és saját 
költségén lerakóhelyre igazoltan elszállítani. 
 

7. Vállalkozó a napi munka végeztével köteles az épület általa használt, és a munkálatokkal 
összefüggő szennyezéssel érintett részén alaptakarítást végezni. 

 
8. A vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a 

MÁV Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. 
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9. A szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a 
MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, 
helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított el-
lenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül. 

 
VII. A MUNKAVÉGZÉS HELYE 
 
1. Vállalkozó az alábbi telephelyeken végzi el a Munkát: 
 

• Jászkisér, Jászladányi u. 10. 

• Budapest, Kőér u. 2/d. 

• Szántód, Juhász Gyula u. 9. 

 
2. Az eszközök tisztításának feltételeit Megrendelő köteles Vállalkozó részére biztosítani. 
 
3. Az átadás-átvételről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik leigazolnak. 
 
VIII. A TELJESÍTÉSI HATÁRID Ő 
 
1. Az eszközök tisztítását az átadást követően Vállalkozó az eseti megrendelőben me-

ghatározott  időpontra köteles elvégezni. 
 
2. Megrendelő a határidő lejártakor az eseti megrendelőben meghatározott helye(ke)n veszi 

át az elvégzett munkát. Megrendelő előteljesítést is elfogad. 
 
IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
1. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából az alábbi egységes alapú  

díjtételekben állapodnak meg: 
 

Eszköz Vállalkozói díj 
( Ft/darab + ÁFA) 

Split klíma beltéri egység tisztítása, fertőtlenítése  
Split klíma kültéri egység tisztítása, fertőtlenítése  

 
2. A vállalkozói díj tartalmazza felvonulás és levonulás költségeit is. A Vállalkozó biztosítja 

jelen szerződésben vállalt munkájának megvalósításához szükséges valamennyi gépet, 
szerszámot, berendezést, állványt, védőberendezést, segédeszközt, melynek költségei a 
vállalkozói díjon felül, nem érvényesíthetők a Megrendelő felé. 
 

3. A vállalkozói díj megállapított mértéke hiánytalan és hibátlan, I. osztályú, mindenben a 
szabványoknak, hatósági és szakmai előírásoknak megfelelő vállalkozói teljesítésre 
vonatkozik. A vállalkozói díjban, mint ellenszolgáltatásban minden olyan munka és 
költség benne foglaltatik, melyet e szerződés tartalmaz és amely szükséges a műszaki tar-
talomban rögzített munkák, ill. paraméterek teljes körű megvalósításához, figyelembe 
véve a helyszíni körülményeket és adottságokat is. 
 

4. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a hatósági előírásoknak megfelelő biztonsági in-
tézkedések ráfordításait, valamint a munkaterület és környékének tisztántartásához 
szükséges összes intézkedés és beszerzés költségét a csomagoló-, hulladék és maradék 
anyagok tekintetében. 
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5. A nettó vállalkozási díj, illetve az egyedi árajánlat alapján adott teljes díj (javítás + an-

yagköltség) magában foglalja a bevizsgálás, illetve a javítás szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. 

 
X. AZ ALVÁLLALKOZÓ 
 
1. A Munkát Vállalkozó saját erőforrásból köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha a Vál-

lalkozó valamelyik eseti megrendelést saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor a 
Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyásával alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó 
igénybevételének jóváhagyására a XV. 4. pontban meghatározott személyek jogosultak. 

 
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 Összeférhe-
tetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biz-
tosításáért Vállalkozó felel. Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a 
MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. Megrendelő 
kifejezetten megtiltja, hogy Vállalkozó a következő személyeket alvállalkozóként igénybe 
vegye: 

 
[SZEMÉLYEK MEGNEVEZÉSE] 

 
4. Megrendelő jogosult az alvállalkozó tevékenységét a Vállalkozóra vonatkozó rendel-

kezések 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 alvállalkozót pedig nem 

vehet igénybe. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó ezen 
rendelkezést betartsa. 

 
XI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Szerződő felek eseti megrendelésenkénti, tételes elszámolásban állapodnak meg. 
 
2. Vállalkozó a megrendelt és BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítések dí-

jait 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 banki napon belül. 

 
Számlavezető pénzintézet:   … 
Bankszámla száma:    … 
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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 BASWARE teljesítésigazolást. 

 
5. A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint az eseti megrendelő 

iktatószámát, a BASWARE számot, valamint az érintett eszközök adatait (típus, dar-
abszám), illetve a IX. 1. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont 
szerinti mellékletek hiányában Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak 
visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Megrendelőt fizetési kö-
telezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonat-
kozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, 
vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének 
napját követő napon kezdődik. 
 
Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft. 
Székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
Adószám: 11267425-2-16 
 
A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,  
  1426 Budapest, Pf.: 24. 

 
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. §-ban meghatározott mértékű ké-

sedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § 
(3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az ál-
talánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó ké-
sedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő 
naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó 
késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 

 
8. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés 

engedményezésére (beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel 
szembeni követelésén zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos engedé-
lyével kerít sort. 

 
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, 

fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem ter-
helik. 

 
XII. JÓTÁLLÁS 
 
1. Vállalkozó 6 hónap jótállást vállal az általa kivitelezett munkákra. A garanciális idő kezdő 

időpontja a Teljesítés igazolás kiállításának napja. 
 
2. Vállalkozóval szemben nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hiba oka: 
 

− nem megfelelő szállítási feltételek; 
− helytelen üzemeltetés, nem rendeltetésszerű használat; 
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− rendellenes kopás, idő előtti elhasználódás (kivéve, ha ennek oka a javítás, vagy a be-
épített alkatrész nem megfelelő minőségére vezethető vissza); 

− rongálás, eltulajdonítás. 
 
XIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 
1. Szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás tel-

jesítése 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 hibásteljesítés 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. 
 
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 szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény ér-
vényesítésének 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 ér-
vényesítette. 

 
8. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Munka elvégzése annak megkezdését követően me-

ghiúsul, 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). 
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9. Amennyiben Vállalkozó a X. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül 
vesz igénybe alvállalkozót, 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 meg-

fizetése 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. 

 
XIV. VIS MAIOR 
 
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis 

maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben 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 akadá-
lyozzák 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 ma-

ior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem áthá-
rítható kárukat a szerződő felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a 
már 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 Vál-
lalkozó addig felmerült költségeit a szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 
3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szer-

ződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne 
jogosult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés 
esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, 
megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége. 

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

ződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy 
bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a ké-
sedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 
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XV. KAPCSOLATTARTÁS 
 
1. Jelen keretszerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek: 
 

Megrendelő részéről: 
 
[NÉV] , [MUNKAKÖR] 
Telefonszám: [ADAT] 
E-mail: [ADAT] 
Telefax: [ADAT] 
 
Vállalkozó részéről: 
 
[NÉV] , [MUNKAKÖR] 
Telefonszám: [ADAT] 
E-mail: [ADAT] 
Telefax: [ADAT] 
 

2. A Megrendelő 1. vagy 4. pontban megjelölt képviselője jogosult a Vállalkozó részére kiál-
lítani az eseti megrendelőket. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a 
keretszerződés módosítására. 

 
3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv leigazolására a szerződő felek erre szervezetileg fel-

hatalmazott megbízottja (pl. gépkocsivezető) is jogosult. Kétség esetén az érintett fél kö-
teles igazolni a megbízott jogosultságát. 

 
4. Az alvállalkozó engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője jogosult: 
 

Együttesen: 
Dobos Attila  műszaki igazgató 
Telefonszám: +36 57 450 941 
E-mail: dobos.attila@fkg.hu 

 
Berényi Györgyi  gazdasági igazgató 
Telefonszám: + 36 57 450 941 
E-mail: berenyi.gyorgyi@fkg.hu 

 
Önállóan: 
Filó Gábor ügyvezető 
Telefonszám: + 36 57 450 941 
E-mail: filo.gabor@fkg.hu 

 
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 telefaxon, illetve elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják, 
amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő 
fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi. 
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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 visszau-
tasíthatják a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a 
szabálynak nem felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó kötelezettségük tel-
jesítését 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 kö-
telesek a másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kö-
telezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható 
kárért a mulasztó felet terheli a felelősség. 

 
XVI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE 
 
1. Jelen keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös 

megegyezésével szüntethető meg. 
 
2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a szer-

ződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi. 
 
3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi rendel-

kezésekben foglaltakat megsérti: 
 

IV. 3– 4. pontok; 
VI. 2. – 9. pontok; 
VIII. 1. pont; 
X 2. – 4. pontok és 6. pont; 
XI. 8. pont; 
XIV. 4. pont; 
XV. 3. pont; 
XV. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén). 

 
4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás tel-

jesítés, vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező elle-
hetetlenülése, 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 Vál-
lalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban 
volt ilyen eljárás. 
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7. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor eláll-

hat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. 
 
8. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos ré-

szét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a ká-
rtalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

 
XVII. 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 szer-
ződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. 

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

a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
3. A jelen keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, 

amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai is-
mereteire 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 in-
formációt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az in-
formációtulajdonos 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 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, il-
letékességgel rendelkező bíróság eljárási jogosultságát kötik ki. 

 
6. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonat-

kozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
7. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét 

(elérhető: http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf), az abban foglalt ér-
tékeket 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 sze-mély(ek) Etikai Kódex-
et 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 szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, 
úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó írás-
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beli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe 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 ter-
hesebbé. 

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

• Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
• Munkavédelmi melléklet 
• Környezetvédelmi melléklet 
• Eseti Megrendelő minta 

 
A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti aka-
ratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen 
írták alá. 

 
[HELY], 2015. [HELY], 2015. 

 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 
Képviselője: 

…. 
ügyvezető 

 

Vállalkozó 
…. 

Képviselője: 
…. 
…. 
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Nyilatkozat 
Összeférhetetlenségről 

 
 
Cég neve:  
Cég adószáma:  
Cég székhelye:  
 
 
 
A(z) […] 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. 
 
 
 
Jászkisér, 2015. 
 
 
 
 
  …………………………….................. 
          Cégszerű aláírás  
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[…] . számú Vállalkozási szerződés 
 

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLETE 
 
 
Szerződő felek 
 
Megrendelő: MÁV FKG Kft. 
 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
  
Vállalkozó:  […] 
 […] 
          
Szerződés munkavédelmi feltételei  
 
 
A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. területén történő munkavégzés az alábbi 
feltételek szerint történik: 
 
1./ A vállalkozó által alkalmazott munkavállalók egészségügyi és szakmai alkalmasságáért 
a vállalkozó tartozik felelősséggel. 
 
2./ A helyi sajátosságokkal kapcsolatos ismereteket a MÁV FKG Kft. megbízott munka-
vállalója a vállalkozó részére a munka megkezdése előtt oktatja. A vállalkozó alkalmazottai-
nak munkavédelmi oktatása a vállalkozó feladata. A megtartott oktatásokat írásban kell doku-
mentálni. 
 
3./ A vállalkozó munkavállalói MÁV FKG Kft. területén csak érvényes belépési engedély-
lyel végezhetnek munkát, ezt a munkában résztvevő létszám részére a humán szolgáltató szer-
vezet adja ki. 
 
4./ A kivitelezési munka megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. meghatalmazott dolgozója 
köteles a munkaterületet átadni. A munkaterület átadásáig munka nem végezhető.  
A munkaterület átadását írásba kell foglalni. Ebben ki kell térni a munkavégzés körülményeire 
–a munkavégzés hol történik, hány fővel, ki a felelős a biztonsági intézkedések megtételéért, 
név szerint ki a munkairányító. A feladatok koordinálásáért felelős összekötő személy(ek) ne-
ve, telefonszáma.  
 
5./ A munkaterület visszavételét is írásba kell foglalni. Munkaterület vissza csak akkor 
vehető, ha a munkaterület biztonságos állapotban van, a munkaterület tiszta, rendezett állapo-
tú, a megrendelt munkavégzés megtörtént. 
 
6./ Súlyos munkavédelmi szabálytalanság esetében a MÁV FKG Kft. képviselője a mun-
kavégzést felfüggesztheti, a szabálytalanság megszüntetéséig a további munkavégzést megtilt-
hatja. 
 
7./ Baleset esetén mindkét szerződő fél közös vizsgálatot kezdeményezhet. Ehhez meg kell 
adni az intézkedésre jogosultak nevét és telefonszámát. 
 
8./ A vállalkozó munkavállalói részére a szükséges egyéni védőeszközöket a vállalkozó 
biztosítja. 
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9./ A vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa használt munkaeszközök, gé-
pek, anyagok és technológiák a rájuk vonatkozó biztonsági előírásoknak eleget tesznek. 
 
10./ A munkavégzés során a 4/2002 SzCsM-EÜMegyüttes rendeletben (az építési munka-
helyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmé-
nyekről), valamint a 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben (a gépek biztonsági követelményei-
ről és megfelelőségének tanúsításáról) foglaltakat a biztonságra vonatkozóan be kell tartani. 
 
11./ Egyéb, a munkavégzésre vonatkozó jogszabályok: 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

• 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés al-
kalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egés-
zségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfele-
lőségének tanúsításáról 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtására kiadott 5/1993. 
(XII.26.) MüM rendelet egységes szerkezetben 

• 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós ese-
tek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

• 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről 

• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvé-
delmi jelzésekről 

• 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről 

• 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságá-
ról 

• 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni véde-
kezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

• 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmények-
kel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követel-
ményeinek minimális szintjéről 
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• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó mi-
nimális egészségi és biztonsági követelményekről 

• 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett mun-
kavállalók védelméről 

• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védő-
eszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

• 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi te-
hermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 

• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követel-
ményekről 

• 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályza-
táról 

• 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 

• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

• 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

[HELY], 2015. [HELY], 2015. 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Megrendelő 

MÁV FKG Kft. 
Képviselője: 

…. 
ügyvezető 

 

Vállalkozó 
…. 

Képviselője: 
…. 
…. 
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Környezetvédelmi szabályok 

 

1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma: 

1.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a MÁV ZRt.-vel kötött szerződésben meghatá-
rozott környezetvédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló 
további vállalkozókkal (alvállalkozó, fuvarozó stb.), ha azokkal a MÁV ZRt. területén 
végeztet munkát, vagy szolgáltatást. 

2. A szerződést kötő egyéb feladatai 

2.1. A szerződést kötő a MÁV ZRt. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételek-
re, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket  - a szer-
ződésből adódó - kötelezettségükről tájékoztatni. 

2.2. A szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az ér-
dekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve ha a szerződést kötő vagy 
megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biz-
tonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.  

2.3. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt a külső 
Vállalkozó engedélyének meglétét érvényességét a szerződést kötő köteles ellenőrizni. 

2.4. A szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltakat, teljesíthető-
sége érdekében a Vállalkozónak az engedélyt  a megrendelőtől kell megkérni. 

3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok 

3.1. Vállakozó a szerződést tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamen-
nyi környezetvédelmi előírást betartani. A Vállalkozó által okozott környezetvédelmi 
károkért a teljes felelősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és 
kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb.-a Vállalkozót terheli. 

3.2. A pályaépítési és fenntartási  munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az elő-
zőkben foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat 
(törvényeket, kormányrendeleteket, önkormányzati rendeleteket) és a MÁV ZRt Kör-
nyezetvédelmi Utasításában leírtakat, különös tekintettel az alábbi pontokra 

3.2.1. Levegőtisztaság védelem 

• Törekedni kell a tevékenységhez használni kívánt berendezések üzemeltetéséhez szük-
séges anyag és energia hatékony felhasználására. 

• Hulladékok nyílt téri, illetve háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos. 

• Vonalas létesítmény mentén bármely növényzet égetése tilos. 

3.2.2. Vízminőség védelem 

• A technológiai berendezéseket és a munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a 
tevékenység ne okozzon vízszennyezést, illetve víztakarékosan üzemeljen. 

• Élővízbe történő szennyvízkibocsátással járó tevékenység csak hatósági engedély bir-
tokában végezhető. 

• A technológia során kikerülő szennyvizek gyűjtését és a szükséges mértékű előkezelé-
sét biztosítani kell. 

 

3.2.3. Talaj-és földtani közeg védelme 
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• A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideigle-
nesen olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folya-
matait, a környezeti elemeket nem szennyezik. 

• A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések hasz-
nálatával, illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) 
meg kell akadályozni a talaj szennyezését. 

• A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ár-
talmas anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.) 

• A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a vállalkozó köteles 
a megrendelőt értesíteni, és a megrendelővel egyeztetett mentesítést elvégezni. 

3.2.4. Zaj-és rezgésvédelem 

• Zajterhelést és rezgést okozó berendezés csak abban az esetben üzemeltethető, 
engedélyezhető, illetve bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa 
okozott környezeti zaj, illetve rezgés a 8/2002. (III.22.) KÖM-EÜM rendeletben 
és ennek mellékleteiben előírt határértéket nem haladja meg. Amennyiben meg-
haladja a rend. 2. sz. § értelmében a szükséges munkához egyedi határérték meg-
állapítását kell kérni a Környezetvédelmi Felügyelőségtől. 

3.2.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok 

• Valamennyi tevékenységet úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a munka-
végzés során keletkező hulladékok mennyisége a lehető legkevesebb legyen. 

• A hulladékok veszélyességének csökkentése érdekében a környezetre kevésbé ár-
talmas anyagokat kell használni. 

• A Vállalkozó saját berendezéseinek üzemeltetése, illetve dolgozóinak ellátása 
(kommunális hulladék is) során keletkezett hulladékokat köteles a hulladék jelle-
gének megfelelő edényzetben gyűjteni, és arra engedéllyel rendelkező vállalko-
zások számára átadni. Vitás esetekben a bizonylatokat a Vállalkozó köteles a 
Megbízónak bemutatni. 

Ezen hulladékokra vonatkozó valamennyi költség, hatósági nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettség a Vállalkozót terheli. 

• A karbantartási munkák során keletkező építési és bontási hulladékokra vonatkozó el-
járási módot a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet az építési és bontási 
hulladékok kezelésének részletes szabályairól, valamint annak végrehajtására kiadott 
34/2007. (XII. 14. MÁV ért. 37) VIG sz. Utasítás határozzák meg. Az utóbbi jelen 
Környezetvédelmi Melléklet szerves részét képezi. 

3.2.6 Természetvédelem 

• Amennyiben a szerződésben meghatározott munkák vagy munkafolyamatok. 
NATURA 2000-es területeket érintenek, úgy a tevékenységekhez a természetvédelmi 
hatóság engedélye szükséges. 

• A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a 
növényvédelmi jogszabályok alapján kell végezni. 

• Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni. 
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4. Ellenőrzés 

4.1. A MÁV ZRt. környezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környe-
zetvédelmet befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott 
munkaterületen. 

4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intéz-
kedések betartásának hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást 
okoz, a MÁV ZRt. felügyeletet ellátó vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződéskötő 
munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környe-
zeti károk megelőzése érdekében. 

4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Vállalkozó tudomására kell hozni. 

4.4. A Vállalkozó a MÁV ZRt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját mun-
kavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

5. Oktatás 

5.1. A Vállalkozó(k) vezetőjét, vagy megbízottját a MÁV ZRt. szerződést kötő munkaválla-
lója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó környezet-
védelmi veszélyekről kioktatni, kiemelve az adott munkára vonatkozó a fennálló kör-
nyezeti kockázatokat. 

Az oktatás tényét az építési naplóban kell rögzíteni és mindkét fél részéről aláírással 
igazolni (ki oktatott kit, oktatás tárgya és ideje). 

5.2. A külső Vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó környezetvédelmi isme-
retek valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű környezetvédelmi jog-
szabályok, szabványok nem képezik a MÁV ZRt. képviselője részéről megtartott oktatás 
tárgyát. 

5.3. A MÁV ZRt. részéről az oktatást ............................................... ................................ 
.......................................................................................... (megnevezés, cím telefon) vég-
zi. 

5.4. A saját munkavállalói környezetvédelmi oktatására a Vállalkozó - térítés ellenében - a  
MÁV ZRt. -től környezetvédelmi oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát 
és formáját külön megállapodásban kell meghatározni. 

5.5. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló Vállalko-
zók (alvállalkozók, fuvarozók) környezetvédelmi oktatásáról a MÁV ZRt.-vel közvetlen 
szerződéses jogviszonyban álló Vállalkozó köteles gondoskodni a MÁV ZRt.-vel kötött 
feltételek további érvényesítésével. 

5.6. A Vállalkozó - a MÁV ZRt. belső utasításaiból - az általa tartandó oktatáshoz a szerző-
dő MÁV ZRt. féltől segédanyagot (környezetvédelmi utasítás, hulladékgazdálkodási 
szabályozás) kérhet, amelyeket a MÁV ZRt.  köteles biztosítani. 

Az átadott segédanyagokat Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítésének befejezése 
után köteles szerződő fél részére visszaadni. 

 

6. Jogviszony a külső Vállalkozók között 

6.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső Vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában 
álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkate-
rület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környe-
zetvédelmi szempontból történő összehangolásáért  a Vállalkozó helyszíni vezetője fe-
lel. 
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7. Balesetek, rendkívüli események 

7.1. A külső Vállalkozó köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű 
baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Rt. szerződő szerve vagy az általa megbízott 
MÁV ZRt. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a  bekövetkezett esemény a MÁV ZRt. 
eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a 
MÁV ZRt. közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi bizton-
ságát veszélyezteti. 

7.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot 
igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni. 

7.3. A MÁV ZRt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső Vállalkozó - 
távolléte esetén is - köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 

8. Vegyes rendelkezések 

A Vállalkozó az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy je-
lentse, hogy a munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott 
mellékeltekben foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az alvál-
lalkozóitól is. 

A Megrendelő a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik 
megóvni, a munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezés men-
tes,- beleértve a kommunális hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.  

Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt 
szövege) az irányadó. 
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[CÍMZETT] 
részére 

Iktatószám:  [ADAT] 
Munkaszám:  [ADAT] 

 
[CÉGNÉV] 
[CÍM] 

 
Ügyintéző:  [ADAT] 
Telefon:  [ADAT] 
Dátum:  [ADAT] 

 
ESETI MEGRENDEL Ő 

[#]. sz. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN 
 
Tisztelt Cím! 
 
A felek között létrejött [#]. sz. Vállalkozási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) IV. pontjában 
foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük 
az alábbi eszközök tisztítását. 
 

(Törlendő, ha nem irányadó) Jelen eseti megrendelő egy korábbi megrendelés módosítása! 

Módosítandó eseti megrendelő iktatószáma: 

[#] 

Kérjük a megjelölt iktatószámú eseti megrendelő törlését! 

 

# Típus: Darabszám: (díj) (díj) 

1.  […] […] […] 

2. […] […] […] […] 

 

Tisztítás teljesítési határideje: 

1. tétel:  [DÁTUM] 

2. tétel:  [DÁTUM] 

 

Megrendelő kapcsolattartója:  A teljesítésigazolás kiállítására jogosult: 

[NÉV] 

Telefon:  [#] 

E-mail:  […] 

[NÉV], főmérnök 

Telefon:  [#] 

E-mail:  […] 

 

Különös rendelkezés / utasítás: 

Javítás esetén: Az […] tétel szerinti eszközök [DÁTUM] napján bevizsgálás céljából már átadásra 
kerültek Vállalkozónak. 

[EGYÉB] 

 
Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.  
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Kérjük, válaszában hivatkozzon iktató- és munkaszámunkra! 
 
[HELY], [DÁTUM] 
 
 
 

_____________________________ 

MÁV FKG Kft. 
[NÉV] 

főmérnök 
 

 
 

 


