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ALVÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

2015.01.22. MINTA 
 

I. SZERZŐDŐ FELEK 
 

egyrészről a 

 

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 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:     … ügyvezető  

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

másrészről a 

 

[CÉGNÉV] 

székhelye: [ADAT] 

levelezési címe:  [ADAT] 

számlavezető pénzintézete:  [ADAT] 

számlaszáma:  [ADAT] 

számlázási cím:  [ADAT] 

adószáma:  [ADAT] 

cégbíróság és cégjegyzék száma:  [ADAT] 

képviseli:   [ADAT] 

 

[Bt. esetén a következő adatokat is fel kell tüntetni: 

 

Beltag neve: [ADAT] 

Beltag születési helye és ideje: [ADAT] 

Beltag lakcíme: [ADAT] 

Beltag anyja neve: [ADAT] 

Beltag személyi azonosító száma: [ADAT] 

Beltag adószáma: [ADAT] 

 

mint Alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó; a továbbiakban együttesen: a szerződő 

felek) 

 

az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint alvállalkozási keretszerződést 

kötnek. 
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II. PREAMBULUM 
 

Vállalkozó a vasútüzem területén folytat szigorú tervezést és szervezést igénylő tevékenysé-

geket, amely tevékenységek végzése során Vállalkozó oldalán rendszeresen merül fel a jelen 

keretszerződés tárgyát képező geodéziai munkák elvégzése iránti igény. 

 

Vállalkozó tevékenységi körei az alábbi területeket ölelik fel: 

 vasúti pálya-karbantartási, pálya-felújítási, pályaépítési tevékenység; 

 nagygépes vasúti vágány- és kitérő-szabályozás; 

 villamos felsővezeték építés, váltófűtések telepítése, térvilágítás építése; 

 vasúti kisgép, emelőgép és nagygép javítás, gépgyártás, gépfelújítás, kapcsolódó alkat

 részgyártás; 

 acélszerkezetek gyártása. 

 

A vasútüzem szabályozottsága, valamint az annak üzemeltetéséhez fűződő kiemelt nemzet-

gazdasági érdek következtében az ezen a területen tevékenységet folytató gazdasági társasá-

gok szigorú szabályoknak és követelményeknek kell, megfeleljenek. 

 

A leírtakra tekintettel Vállalkozónak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a tevékenysége 

során felmerülő, jelen keretszerződés tárgyát képező megrendelései tervezhetően és az előre-

kalkulálható körülmények között biztosan teljesüljenek. 

 

Alvállalkozó tudomásul veszi Vállalkozónak a tervezhetőséghez és biztos teljesítéshez fűződő 

alapvető érdekét, és jelen keretszerződés hatály alatt ennek legteljesebb figyelembe vételével 

fog eljárni. 

 

III. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. Vállalkozó tájékoztatja Alvállalkozót, hogy … számon vállalkozási szerződést kötött a 

MÁV Zrt.-vel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta […]. A jelen alvállal-

kozási keretszerződés célja a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződésben Vállalkozó 

által elvállalt bizonyos tevékenységek alvállalkozó bevonásával történő teljesítése. 

 

 

 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a III.1. pontban megjelölt szerződésből fakadó fi-

zetési kötelezettségét a Megrendelő az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénz-

ügyi forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel 

Alvállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra 

 Alvállalkozó köteles a valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és 

dokumentumot megőrizni a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig. 

 Alvállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a MÁV FKG Kft. ügyvezető-

jét arról, ha jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindí-

tása jut tudomására. 

 Ezen rendelkezések felróható megszegésével a Vállalkozónak okozott igazolható ká-

rokat Alvállalkozó köteles megtéríteni, ideértve azt az esetet is, ha Vállalkozót azért 

éri kár, mert az Alvállalkozó ezen rendelkezésekben előírt iratmegőrzési, vagy beje-

lentési kötelezettségének felróható megszegése miatt Vállalkozó a Megrendelő irá-

nyában fennálló saját, de az Alvállalkozó adatszolgáltatásán alapuló kötelezettségének 

nem tudott eleget tenni és ezért őt kár érte. 

 Alvállalkozó kijelenti, hogy az a kár, amely a Vállalkozót ezen rendelkezések meg-

szegésével érheti a Ptk. 6:521. §-a szempontjából előrelátható kárnak minősül. 
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2. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az V. pontban meghatározott eseti meg-

rendelő kiállításával időről időre az V. 1. pontban meghatározott valamely geodéziai 

munka elvégzését rendeli meg Alvállalkozótól (a továbbiakban: Munka). 

 

3. Alvállalkozó vállalja, hogy az eseti megrendelőben meghatározott Munkát a jelen keret-

szerződésben foglalt rendelkezések szerint és a XI. pontban meghatározott vállalkozói díj 

felszámítása mellett határidőre elvégzi. 

 

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

megrendelési kötelezettség, azaz az eseti megrendelők kiállításáról és így az Alvállalkozó 

tevékenységének igénybevételéről Vállalkozó szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. 

 

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

meg kizárólagos jog a Vállalkozó oldalán felmerülő, a jelen keretszerződés tárgyát képe-

ző munkák elvégzésére, azaz a Vállalkozó jogosult a felmerülő munkákat más vállalko-

zóval elvégeztetni. 

 

IV. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. Jelen keretszerződés területi hatálya a [DIV.] divízió területére terjed ki, azaz Vállalkozó 

ezen a területen belül történő munkavégzést rendel meg. 

 

2. Vállalkozónak a XVIII. 4. pontban meghatározott képviselői a szerződés területi hatályán 

kívüli munkavégzést is megrendelhetnek az Alvállalkozótól, aki a V. 4. pontban foglalt 

határidőn belül köteles nyilatkozni, hogy a megrendelést elfogadja, vagy visszautasítja. A 

megrendelés elfogadása esetén Alvállalkozó a területi hatályon kívüli Munkát is a jelen 

keretszerződésben foglal feltételekkel köteles elvégezni. Vállalkozó megtagadhatja az 

olyan Munka díjának kifizetését, amit Alvállalkozó annak ellenére elvállalt és teljesített, 

hogy a kapcsolódó eseti megrendelőt nem a XVIII. 4. pont szerinti személy írta alá. 

 

3. A jelen keretszerződés időbeli hatálya a mindkét fél által történő aláírástól 2015. decem-

ber 31-ig tart. 

 

V. MEGRENDELHETŐ MUNKA 
 

1. Vállalkozó Alvállalkozótól az alábbi vágányszabályozási munkálatokkal összefüggő ge-

odéziai munkákat rendelheti meg: 

 

a) Gépi ágyazatrostálással összefüggésben: 

 

A szükséges pályaszakasz előzetes felmérése, a kialakítandó hossz-szelvény megtervezése, a 

tervezett irány- és magassági adatok kibiztosítása, munka közbeni ellenőrzőmérések elvégzé-

se a munka haladásával párhuzamosan, előzetes adatszolgáltatás a szabályozó géplánc részé-

re, az FKG munkák előkészítése a kiadott vágányzári utasításnak és a technológiai ütemterv-

nek megfelelően. 

 

Pályakorrekció esetén Alvállalkozó köteles a tervkészítés során előzetesen egyeztetni a szak-

ágakkal. 

 

Az ágyazatrostálási munka során az ellenőrző mérések adatai alapján Alvállalkozó köteles az 

anyagolásra vonatkozó javaslatait a kapcsolattartó által kijelölt személynek átadni. 
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A jótállási vágányszabályozás előtt a gépi vágányszabályozás előkészítése, geodéziai alapo-

kon. 

 

A jótállási vágányszabályozást követően a pálya és a pályamelletti létesítmények ellenőrző 

mérésének elvégzése, űrszelvény mérések táblázatos kimutatása, valamint a megvalósulási 

hossz-szelvény elkészítése. 

 

Jótállási vágányszabályozás esetén Alvállalkozó köteles hossz-szelvény megvalósulási tervet 

készíteni, amelyet a Vállalkozó a X. 1. pontban meghatározott leadást követően a tervfelül-

vizsgálat keretében tartalmilag és formailag is ellenőriz. 

 

Gépi ágyazatrostálás tervigénye: hossz-szelvény engedélyezési terv készítés. 

 

Az engedélyezési terv leadását követően Alvállalkozó köteles a vágányzári munkák megkez-

dése előtt kezdeményezni Vállalkozónál a kibiztosítás módjának és helyének helyszíni elle-

nőrzését. Az ellenőrzés megtörténtét, valamint a kibiztosítás módját és helyét a felek jegyző-

könyvben kötelesek rögzíteni. 

 

b) Felépítmény karbantartó géplánc (FKG) szabályozással összefüggésben: 

 

Irány és fekszint kitűzés 6 aljanként, felírással, ívekben az ívfőpontok megadása, illetve húr-

méréses ívkalkulációk esetén a kalkulációs lapok munkakezdés előtti átadása a gépláncvezető 

részére. 

 

c) Kitérő aláverő gép (KIAG) szabályozással összefüggésben: 

 

Kitérő irány és fekszint kitűzése 6 aljanként felírással (+ 30-30 vm kitérő előtt és után), ívek-

ben az ívfőpontok megadása, illetve húrméréses ívkalkulációk esetén a kalkulációs lapok 

munkakezdés előtti átadása a gépláncvezető részére. 

 

d) Egyéb a pályával kapcsolatos vasúti mérések elvégzése: 

 

 Vágánymérés Track-Scan készülékkel 

 Kitérőmérés Track-Scan készülékkel 

 

Ezen túlmenően az Alvállalkozó által elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az 

eseti megrendelőhöz mellékelt dokumentáció, műszaki leírások és feladat-meghatározások 

tartalmazzák. 

 

2. Gépi ágyazatrostálással összefüggő munkák elvégzése során az Alvállalkozó feladatai: 

 

- Rostálandó pályaszakasz munka megkezdése előtti felmérése; 

- Engedélyezési terv készítése, mely az alábbi adatokat tartalmazza:  

 

 Rostálás előtti sk. szint  

 Rostálás utáni tervezett sk. szint  

 Tervezett sk. szint eléréséhez szükséges emelések mértéke  

 Tervezett irányviszonyok  

 

- Engedélyezési terv jóváhagyatása 

 

- Jóváhagyott engedélyezési terv megküldése a kapcsolattartó részére a X. 1. pontban 

megadott határidőre 4 pld.-ban, digitális és nyomtatott formátumban is; 
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- A pálya kibiztosítása:  

 

 Villamosított vonal esetén felsővezetéki oszlopokra, egyébként karókra (50 m-

enként); 

 Rostálás előtti pályaszint: Engedélyezési terv alapján; 

 Rostálás utáni tervezett pályaszint: Engedélyezési terv alapján; 

 Tervezett távolság a vg. tengelytől: Engedélyezési terv alapján  

 A kibiztosításokat úgy kell elvégezni, hogy azok az FKG szabályozások során 

jól visszaellenőrizhetőek legyenek. 

 

- Rostálás utáni, többszöri FKG szabályozások előtt irány és fekszint kitűzések elvégzé-

se a tervezett irány és fekszint viszonyok eléréséig.  

 

3. FKG és KIAG szabályozással összefüggésben az Alvállalkozó köteles az FKG vagy 

KIAG szabályozások előtti szükséges emelések és tolások jól látható módon történő fel-

írására, vagy a kalkulációs lapok munkakezdés előtti átadására.  

 

4. Jótállási vágányszabályozás esetén Alvállalkozó köteles hossz-szelvény megvalósulási 

tervet készíteni az alábbi tartalommal:  

 

- Tervezett sk. szint; 

- Megvalósult sk. szint ; 

- A két szint közötti eltérés. 

 

Alvállalkozó köteles a hossz-szelvény megvalósulási tervet a kapcsolattartó részére a X. 1. 

pontban megadott határidőre 4 pld.-ban, digitális és nyomtatott formátumban is megkülde-

ni. 

 

VI. AZ ESETI MEGRENDELŐ 

 

1. Vállalkozó a Munkákat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező eseti megrendelő kiál-

lításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XVIII. pontban meghatározott 

személyek jogosultak. 

 

2. Az eseti megrendelőt telefaxon, vagy szkennelve, elektronikus úton kell megküldeni a 

XVIII. 1. pontban megjelölt Alvállalkozói kapcsolattartónak a hivatkozott pontban meg-

határozott szabályok szerint. A Vállalkozó megőrzi az eseti megrendelő két eredeti pél-

dányát; az Alvállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi 

meg. A faxon, illetve elektronikus úton megküldött eseti megrendelőnek az eredeti pél-

dánnyal való egyezőségéért Vállalkozó felel. 

 

3. A jelen keretszerződés Preambulumában kifejtett alapvető Vállalkozói érdekre tekintettel 

Alvállalkozó a Munka elvégzését csak IV. 2. pontban meghatározott esetben, valamint 

tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. vis maior) fennállásra alapozva ta-

gadhatja meg. Amennyiben Alvállalkozó a Munka teljesítését jogosulatlanul tagadja meg, 

köteles a Vállalkozónak a Munka megtagadásával okozott igazolt kárát, különösen a más 

vállalkozó bevonása miatt keletkező díjtöbbletet megtéríteni. 

 

4. Vállalkozó köteles az eseti megrendelőt az Alvállalkozó részére legkésőbb a munkakez-

dést 5 munkanappal megelőzően megküldeni. Alvállalkozó pedig köteles az eseti meg-

rendelőt a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül telefaxon, vagy szkennelve elektro-

nikus úton visszaigazolni. A visszaigazolási határidő elmulasztása a Munka megtagadá-

sának minősül. 

 



  

6 

5. Az Alvállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt csak egy újabb eseti megren-

delővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben jelezni kell a módosítani kívánt 

megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését. 

 

VII. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Vállalkozó a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti 

és azzal kapcsolatban jogosult kifogást emelni. Az Alvállalkozó nem mentesül a szerző-

dés-szegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Vállalkozó az Alvállalkozó tevékeny-

ségét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 

2. Alvállalkozó a Vállalkozó utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni. 

 

3. Vállalkozó köteles Alvállalkozónak a Munka elvégzéséért a XI. pontban meghatározott 

vállalkozói díjat megfizetni. 

 

4. Vállalkozó a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban köteles az Alvál-

lalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve idegen terület esetén köteles ezt biztosítani. 

 

5. Vállalkozó köteles megfelelő időben az Alvállalkozó részére átadni, illetve megadni a 

Munka elvégzéséhez szükséges dokumentációkat, információkat. 

 

6. Amennyiben Alvállalkozó vasúti vágányon dolgozik, úgy a vágányzári feltételekről, és az 

ezekkel kapcsolatos engedélyek beszerzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. A for-

galmi vagy a vágányzári utasítás alapján a biztonságos munkavégzés követelményeinek 

teljesítése az Alvállalkozó feladata. 

 

7. Amennyiben a munka nem vágányzárban végzendő. A figyelőőr biztosítása Alvállalkozó 

feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Alvállalkozó 

feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti 

lassúmenet kérelmezése Alvállalkozó feladata. 

 

8. Vállalkozó a keretszerződés teljesítése során a keretszerződés teljesítése szempontjából 

lényeges akadályról, vagy körülményről köteles az Alvállalkozót haladéktalanul értesíte-

ni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható kése-

delmes teljesítésével az Alvállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére meg-

téríteni. 

 

VIII. AZ ALVÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. Az eseti megrendelőben megrendelt Munka elvégzéséért Alvállalkozó a XI. pontban 

meghatározott vállalkozói díjra tarthat igényt. 

 

2. Alvállalkozó vállalja, hogy az eseti megrendelőben meghatározott Munkát az abban fog-

laltak, az ahhoz esetlegesen mellékelt dokumentáció, műszaki leírások és feladat-

meghatározások, valamint a munkavégzés helyén kapott utasításoknak megfelelő műsza-

ki paraméterekkel határidőre, az általánosan elfogadott szakmai elveknek, szabályzatok-

nak és a magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben, hibamentesen 

elvégzi. 

 

3. Tervkészítési kötelezettség esetén Alvállalkozó köteles a tervezés során helyszíni felmé-

réseket végezni, aminek érdekében köteles a jelen szerződésben meghatározott kapcsolat-

tartóval olyan időben felvenni a kapcsolatot, hogy a tervleadási határidőt tartani tudja. A 

Vállalkozó köteles biztosítani a munkavégzés helyére való bejutást. A Ptk. 6:251.§ (2) 
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bekezdésében foglalt minőségi követelmények teljesítése az Alvállalkozó feladata. A ter-

vek Vállalkozó, vagy harmadik személy általi jóváhagyása nem mentesíti Alvállalkozót 

ezen felelősség alól, a jóváhagyásra a felelősség alóli mentesülés érdekében Alvállalkozó 

nem hivatkozhat. 

 

4. Alvállalkozó kijelenti, hogy Alvállalkozó, illetve alkalmazottja a jelen szerződésből fa-

kadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, engedéllyel, jo-

gosultsággal és képesítéssel rendelkeznek, valamint jogszerű munkaszerződéssel létreho-

zott munkaviszonnyal, és vonatkozásukban a mindenkori munka- és adójogi, valamint 

társadalombiztosítási rendelkezések egyébként alkalmazásra és betartásra kerülnek. 

 

5. Az előző pontban foglaltakon túl a munka megszervezése, irányítása, ellenőrzése, továb-

bá a biztonsági intézkedések végrehajtása az Alvállalkozó feladata. 

 

6. Alvállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazda-

ságos és gyors teljesítését. 

 

7. Alvállalkozó köteles a Munkát az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályok 

és munkavédelmi szabályok betartásával megszervezni és elvégezni. 

 

8. [Alvállalkozó kijelenti, hogy az általa végzett tevékenységre felelősségbiztosítással ren-

delkezik.] 

 

9. Alvállalkozó a Munka elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a 

munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti 

vagy gátolja haladéktalanul köteles a Vállalkozót értesíteni. Amennyiben Alvállalkozó 

ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Vál-

lalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni. 

 

10. Felek megállapodnak, hogy vágányzár keretében folytatott munkák esetén, az Alvállal-

kozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett vágányzár-túllépésből eredő és a Vál-

lalkozót ért minden igazolt kárt Alvállalkozó köteles Vállalkozónak megtéríteni. 

 

11. Amennyiben Vállalkozó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre az Alvállalkozó 

köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Alvállalkozó fe-

lelős. 

 

12. A VII. 1. pont szerinti, megalapozott Vállalkozói kifogás esetén Alvállalkozó köteles a 

kifogás tárgyát képező körülményt megszüntetni, és amennyiben ez a Munka késedelmes 

elvégzését eredményezi, köteles késedelmi kötbért fizetni. 

 

13. Az Alvállalkozó köteles minden kárt megtéríteni, illetve saját költségén helyreállítani, 

amelyet ő maga, beosztottjai, gépei, eszközei, illetve a munkába bevont közreműködői a 

munkavégzés során a munkaterületen, a munkaterület megközelítése vagy bármely más, a 

teljesítéssel érintett helyszínen szándékos vagy gondatlan cselekedetükkel a Vállalkozó-

nak, vagy harmadik félnek okoznak. Fenti kártérítési kötelezettségbe beletartozik különö-

sen a környezetben (levegő, talaj, élővízfolyás, stb.), az Alvállalkozó által használt meg-

közelítő utakban, illetve a megközelítő utak és munkaterület környezetében lévő épüle-

tekben okozott kár is. 

 

14. A szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a 

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, 

helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. Az Alvállalkozó a Biztonsági Igazgatóság 

ezen jogát a saját közreműködőivel kötött szerződésekben is köteles biztosítani, illetve 
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lehetővé kell tennie a Biztonsági Igazgatóság részére a közreműködői szerződésekbe és 

elszámolásokba való betekintést. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési 

jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül. 

 

IX. A MUNKAVÉGZÉS HELYE 

 

1. Alvállalkozó az eseti megrendelőben meghatározott munkavégzési helyen, a Vállalkozó 

képviselőjétől kapott utasítások alapján végzi el a Munkát. 

 

2. Alvállalkozó a munkaterületet a Munka megkezdésekor veszi át a Vállalkozótól. A mun-

katerület átvételét a felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

3. A MÁV Zrt. vasútüzemi területeire csak a MÁV Zrt. által kiadott belépési engedély bir-

tokában lehet belépni. Amennyiben a rendeltetési hely a MÁV Zrt. ilyen vasútüzemi terü-

letén található, a belépéshez szükséges engedélyt Vállalkozó szerzi be az Alvállalkozó 

adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás valóságtartalmáért Alvállalkozó felelős, a 

valótlan adatszolgáltatásból eredő minden kárért az Alvállalkozó felelős. 

 

X. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ELKÉSZÜLT DOKUENTUMOK ÁTADÁSA 
 

1. Alvállalkozó az eseti megrendelőben rögzített véghatáridőig köteles a Munkát elvégezni, 

az elkészült dokumentumokat (tervek, vázrajzok), azok elkészültét követően haladéktala-

nul, de legkésőbb az alábbi időpontban köteles Vállalkozó képviselőjének átadni. 

 

- Hossz-szelvény engedélyezési terv leadási határidő 6-10 munkanappal a vágányzár 

kezdete előtt; 

- Jóváhagyatási folyamat. 3-5 munkanap; 

- Hossz-szelvény megvalósulási terv leadási határidő: a jótállási szabályozást követő 10. 

munkanap. 

 

2. Alvállalkozó köteles a Munkavégzés során elkészült dokumentumokat (felmérési térkép, 

megvalósulási térkép, vázrajz stb.) haladéktalanul átadni Vállalkozó megbízottjának. A 

dokumentumok átadását a szerződő felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidőt úgy kell meghatároznia, hogy 

Alvállalkozónak a méréssel érintett […] km-enként legalább 1 nap álljon rendelkezésére 

a mérések végrehajtására. 

 

4. A munka elvégzését követően az Alvállalkozó kiállítja a 1 sz. melléklet szerinti teljesítés-

igazolást és cégszerűen aláírva megküldi a Vállalkozónak, aki a teljesítés mennyiségi és 

minőségi ellenőrzését követően cégszerűen aláírva visszaküldi azt az Alvállalkozónak, 

valamint ezzel egyidejűleg elektronikusan kiállítja és megküldi részére a BASWARE tel-

jesítésigazolást is. 

 

XI. AZ ALVÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

1. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából az alábbi egységes alapú díjté-

telekben állapodnak meg: 
 

FKG geodéziai előkészítése: […],- Ft/vm  + ÁFA 

KIAG geodéziai előkészítése: […],- Ft/kitérő + ÁFA 

Gépi ágyazatrostálás geodéziai előkészítése: […],- Ft/fm  + ÁFA 

Vágánymérés: […],- Ft / vkm  + ÁFA 

Kitérő mérés: […],- Ft / csoport  + ÁFA 

Megjegyzés [AGd1]: Ez értékelési 
szempont. Ez mutatja, hogy az alvál-
lalkozó milyen gyorsan tud munkát 

végezni. 
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2. Az 1. pontban meghatározott díjtételek alapján, tételesen elszámolt számított vállalkozói 

díj a Munka minden költségét magában foglalja, beleértve a munkavégzés helyére történő 

ki- és beszállás díját is. Az 1. pontban meghatározott díjtételeken felül Alvállalkozó más 

díj, vagy költség felszámítására nem jogosult. 

 

3. A jelen szerződést felek […] forint keretösszegre kötik, amely elérése esetén a szerződés 

– feltéve, hogy a keretösszeget a felek nem módosítják – automatikusan, felmondás, vagy 

egyéb megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. 

 

XII. AZ ALVÁLLALKOZÓ 
 

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

Alvállalkozó valamelyik eseti megrendelést saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor 

a Vállalkozó előzetes, írásbeli jóváhagyásával közreműködőt vehet igénybe. A közremű-

ködő igénybevételének jóváhagyására a XVIII. 4. pontban meghatározott személyek jo-

gosultak. 

 

2. Alvállalkozó csak olyan közreműködőt vehet igénybe, aki a jelen keretszerződés VIII., 

IX. és X. pontjaiban foglalt kötelezettségeknek eleget tud tenni. 

 

3. Az igénybe vett közreműködőnek meg kell felelnie az Alvállalkozó által tett Összeférhe-

tetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biz-

tosításáért Alvállalkozó felel. Az Alvállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoz-

tathatja a MÁV FKG Kft., a MÁV Zrt, vagy leányvállalatai munkavállalóját. Vállalkozó 

kifejezetten megtiltja, hogy Alvállalkozó a következő személyeket közreműködőként 

igénybe vegye: 

 

[SZEMÉLYEK MEGNEVEZÉSE] 

 

4. Vállalkozó jogosult a közreműködő tevékenységét az Alvállalkozóra vonatkozó rendel-

kezések szerint ellenőrizni, Alvállalkozó pedig köteles biztosítani Vállalkozó ellenőrzési 

jogának érvényesülését. Az Alvállalkozó köteles olyan közreműködői szerződést kötni, 

amelyben a közreműködőt ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint az Alvállalkozót a 

jelen szerződés szerint. 

 

5. Alvállalkozó igénybe vétele esetén a közreműködőért Alvállalkozó úgy felel, mintha a 

Munkát maga végezte volna el. Közreműködő Vállalkozó engedélye nélküli igénybe vé-

tele esetén Alvállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely a közreműködő igénybe 

vétele nélkül nem következett volna be. Közreműködő engedély nélküli igénybevétele 

esetén Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a keretszerződést. 

 

6. Az Alvállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak közreműkö-

dők felé történő megfizetéséről az Alvállalkozó köteles gondoskodni, és a közreműködők 

nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Vállalkozóval szemben fellép-

ni. E körülményt Alvállalkozó köteles a közreműködői szerződésben rögzíteni. A Vállal-

kozó a közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban. Az Alvállalkozó közremű-

ködője további közreműködőt nem vehet igénybe, ennek biztosítása Alvállalkozó köte-

lessége és felelőssége. 

 

XIII. A FELHASZNÁLÁSI JOGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. Alvállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a Munka elvégzése során létrehozott 

dokumentumoknak (tervek, vázrajzok stb.), azok egyéni, eredeti jellegűek, saját szellemi 

alkotását képezik. 

 

2. Alvállalkozó kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) 

bekezdése alapján a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső 

valamennyi alkotással kapcsolatban a Vállalkozónak határozatlan idejű, térben és időben 

korlátlan felhasználási jogot ad valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, to-

vábbá kijelenti, hogy a Vállalkozó a mű felhasználására harmadik személynek további 

engedélyt adhat. 

 

3. Alvállalkozó szavatol azért, hogy az elkészített dokumentumokra harmadik személynek 

nincs olyan kizárólagos szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná 

vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 

követelhetne. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ebben a rendelkezésben 

foglaltak megszegésével Vállalkozónak okozott teljes kárt megtéríti. 

 

XIV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Szerződő felek eseti megrendelésenkénti, tételes elszámolásban állapodnak meg. 

 

2. Alvállalkozó a megrendelt és teljesített Munka díját jogosult kiszámlázni. 

 

3. A számla ellenértékét Vállalkozó az Alvállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Mun-

ka elvégzését követően és a jelen keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiál-

lított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. 

 

Számlavezető pénzintézet:  [ADAT] 

Bankszámla száma:   [ADAT] 

 

4. A Munkáról kiállított számla mellé Alvállalkozó köteles mellékelni a Vállalkozó 

BASWARE teljesítésigazolását. A szerződő felek közötti elszámolás a BASWARE telje-

sítésigazolás alapján történik. 

 

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

megrendelés-, illetve iktatószámát, a BASWARE számot, valamint a XI. 1. pontban 

meghatározott díjtételek egységtételének mennyiségét. Ezen adatok, illetve a 4. pont sze-

rinti melléklet hiányában Vállalkozó jogosult a számlát Alvállalkozónak visszaküldeni és 

a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Vállalkozót fizetési kötelezettség kizárólag a 

szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő 

is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a jelen szerződés-

ben meghatározott melléklet Vállalkozóhoz 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. Alvállalkozó számlája azon a napon számít pénz-

ügyileg teljesítettnek, amikor a számla ellenértékét Alvállalkozó számlavezető pénzinté-

zete a bankszámláján jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 
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7. Késedelmes fizetés esetén Alvállalkozó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű kése-

delmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § 

(3) bekezdése alapján az Alvállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az 

általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Alvállalkozó 

késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö-

vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Al-

vállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 

 

8. A Vállalkozó és az Alvállalkozó megállapodnak, hogy a jelen szerződés és az azzal kap-

csolatos kifizetések tekintetében alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ában foglalt alábbi rendelkezéseket. 

 

Az Alvállalkozó vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft-ot megha-

ladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az Alvállalkozó: 

 bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál 

nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

 a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

A köztartozás-mentesség igazolásáig Vállalkozó a kifizetést visszatarthatja, ami nem mi-

nősül fizetési késedelemnek, tehát ezen időszak tekintetében Alvállalkozó késedelmi ka-

matra nem jogosult. 

 

Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó célja ezen rendelkezések felek általi kö-

zös alkalmazásával az, hogy elkerülje a köztartozással rendelkező személyeknek történő 

kifizetéseket. 

 

9. Fuvarozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezé-

sére (beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni köve-

telésén zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos engedélyével kerít 

sort. 

 

10. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó Alvállalkozónak előleget nem fizet, fi-

zetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem ter-

helik. 

 

XV. MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy vasútüzemi területen végzett munkavégzés esetén 

különleges szabályok betartására köteles. Alvállalkozó és alvállalkozói kötelesek betarta-

ni a szerződés 3. számú mellékletét képező Munkavédelmi és Környezetvédelmi Mellék-

letben foglaltakat. 

 

2. A munkaterületen a tűzvédelmi és munkavédelmi jogszabályok betartásáért Alvállalkozó 

felelős. 

 

XVI. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 

1. Szerződő felek az Alvállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás telje-

sítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel 

érintett nettó megrendelési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bi-

zonylat a terhelőlevél. 

 

2. A kötbér mértéke: 
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 késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%; 

 nem teljesítés esetén 20%; 

 hibás teljesítés esetén 15%. 

 

3. Hibás teljesítésnek minősül, ha az Alvállalkozó nem a VIII. 2. pontban foglaltaknak meg-

felelően végzi el a munkát. Alvállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a 

póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Vállalkozó kifejezetten 

késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Vállalkozó a hibásteljesítés 

kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Alvállalkozó a póthatáridőn belül a hibát ki-

javítja, Vállalkozó csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben az Alvál-

lalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Vállalkozó hibásteljesítési, valamint a 

póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet. 

 

4. Amennyiben az Alvállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoz-

tatja a Vállalkozót, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha az Alvállalkozó a szerződéssze-

gésért való felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette. 

 

5. A kötbér esedékessé válik: 

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

 hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igé-

nyét az Alvállalkozónak bejelentette; 

 nemteljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó az elállási, vagy felmondási szándékát 

az Alvállalkozónak bejelentette. 

 

6. Vállalkozó jogosult kötbérigényét az Alvállalkozó által kiállított számlák bármelyikével 

szemben beszámítani. 

 

7. A VIII. 2. pontban foglaltaknak nem megfelelő Munka átvételét és az arra felszámított 

vállalkozói díj kifizetését Vállalkozó megtagadhatja. 

 

8. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem 

érinti a jogszabályból és jelen keretszerződésből Vállalkozót megillető bármely más 

igény érvényesítésének lehetőségét. 

 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó követelheti az Alvállalkozótól azt a ká-

rát, amely abból származott, hogy az Alvállalkozó által, felelősségi körében elkövetett 

mulasztás miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Vállalkozóval szemben 

érvényesítette. 

 

10. Amennyiben Alvállalkozó hibájából a Munka elvégzése annak megkezdését követően 

meghiúsul, vagy az elfogadott eseti megrendelővel vállalt Munkát az Alvállalkozó saját 

hibájából az előírt időpontban meg sem tudja kezdeni és Vállalkozó csak más vállalkozó 

igénybe vételével tudja a Munkát lebonyolítani, akkor Alvállalkozó köteles Vállalkozó 

igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség, vágányzár 

túllépése), valamint Vállalkozó a jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

11. Amennyiben Alvállalkozó a XII. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás 

nélkül vesz igénybe közreműködőt, köteles a Vállalkozónak mulasztásonként 100.000,- 

forint kötbért fizetni. 

 

12. Amennyiben Alvállalkozó a VIII. 14. pontban meghatározott kötelezettségét – akár saját 

maga, akár közreműködői vonatkozásában – megszegi, köteles a Vállalkozónak szerző-

désszegésenként 500.000,- forint kötbért fizetni. A kötbérfizetés nem érinti Vállalkozó 
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azon jogát, hogy a súlyos szerződésszegésre tekintettel a jelen szerződést azonnali hatály-

lyal felmondja. 

 

13. A Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is az Alvállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Alvállalkozó 

által Vállalkozónak okozott károk összegét levonhatja az Alvállalkozónak fizetendő ese-

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

szerinti beszámítás). 

 

14. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy az Alvállalkozó számlájának Vállalkozó általi meg-

fizetése nem jelent joglemondást Vállalkozó részéről, továbbá Vállalkozó kifejezetten 

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

a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az Alvállalkozó számláját kifizette 

úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Alvállalkozó részére. 

 

XVII. 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 kötelezettsége-

it. 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 ter-

helhető kárukat a szerződő felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a 

már megkezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejé-

ben 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 Vállal-

kozó 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 jogo-

sult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés 

esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredmény-

re, 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 be-

következő vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 

tájékoztatásért felelős fél felel. 

 

XVIII. KAPCSOLATTARTÁS 

 

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

 

Vállalkozó részéről: 

 

[DIVÍZIÓVEZETŐ NEVE], divízióvezető 

Telefonszám: [ADAT] 
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E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

Alvállalkozó részéről: 

 

[NÉV], [TISZTSÉG] 

Telefonszám: [ADAT] 

E-mail: [ADAT] 

Telefax: [ADAT] 

 

2. A Vállalkozó 1. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult az Alvállalkozó részére kiállí-

tani a IV. 1. pont szerinti eseti megrendelőket és a BASWARE teljesítésigazolást. A IV. 2. 

pont szerint kiállított és visszaigazolt eseti megrendelő alapján elvégzett Munkára vonat-

kozó BASWARE teljesítésigazolást annak a divíziónak a vezetője jogosult kiállítani, 

amely divízió területen az Alvállalkozó a Munkát elvégezte. Az 1. pontban meghatározott 

kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a keretszerződés módosítására. 

 

3. A X. 2. pont szerinti jegyzőkönyv aláírására, valamint a Munka során elkészített dokumen-

tumok átvételére a szerződő felek erre szervezetileg felhatalmazott megbízottja is jogosult. 

Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát. 

 

4. A IV. 2. pont szerinti eseti megrendelő aláírására, valamint az alvállalkozó engedélyezésé-

re a Vállalkozó 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 kézbesí-

tettnek, 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, illet-

ve elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják, amennyiben az átvétel meg-

történtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő fél – amennyiben az éssze-

rű, 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 visszautasít-

hatják a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a sza-
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bálynak 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) bekö-

vetkező, 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 mu-

lasztó felet terheli a felelősség. 

 

XIX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

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. Az Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi ren-

delkezésekben foglaltakat megsérti: 

 

V. 3. és 4– 5. pontok; 

VIII. 2. – 11. és 14. pontok; 

IX. 3. pont; 

X. 1. pont; 

XII. 2. – 4. és 6. pontok; 

XIII. 1. és 3. pontok; 

XV. 1. pont; 

XVII. 4. pont; 

XVIII. 3. pont; 

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

 

4. Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás teljesí-

tés, vagy a teljesítés Alvállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehe-

tetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.  

 

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

banki napot meghaladóan, Alvállalkozó 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 indí-

tott csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Alvállalko-

zóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt 

ilyen eljárás. 

 

7. A Vállalkozó a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, 

ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. 
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8. A Vállalkozó elállása vagy felmondása esetén köteles az Alvállalkozónak a díj arányos 

részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 

kártalanítás az Alvállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

 

XX. 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 szerződésmó-

dosítás kezdeményezésének tekintendő. 

 

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

a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

3. A felek közötti, az Alvállalkozó által végzett méréseket érintő vita esetén független részt-

vevők bevonásával ellenőrzőméréseket kell elrendelni. Az ellenőrző mérések költségét a 

felek közösen egyenlő mértékben viselik. Az ellenőrző méréseket követően, annak ered-

ménye alapján, a vétlen fél költségeit a másik fél köteles megtéríteni. 

 

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

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

reteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősí-

tik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen keret-

szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nél-

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

reprodukálhatja. 

 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy vé-

dik, 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 információtu-

lajdonos azt megkívánja. 

 

6. 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. 

 

7. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy a Ptk. vonatkozó szabá-

lyaitól a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően el kívánnak térni. 
 

8. Alvállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét 

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

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

eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgá-

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

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

 

9. Alvállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozó tevé-

kenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy 

ezen gazdasági társaság az Alvállalkozó külön hozzájárulása nélkül – az Alvállalkozó írás-

http://www.fkg.hu/images/tanusitvanyok/etikaikodex.pdf
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beli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vállalkozó pozíciójába belépni és annak 

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

utódlás az Alvállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi ter-

hesebbé. 

 

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

 

1. sz. melléklet: teljesítésigazolás mintája; 

2. sz. melléklet: eseti megrendelő mintája; 

3. sz. melléklet: Munkavédelmi és Környezetvédelmi Melléklet 

 

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. 

 

[Jászkisér], 2015. [DÁTUM] [HELY], 2015. [DÁTUM] 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozó 

MÁV FKG Kft. 

Képviselője: 

… 

ügyvezető 

 Alvállalkozó 

[CÉGNÉV] 

Képviselője: 

[NÉV] 

[TISZTSÉG] 
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1. sz. melléklet 

 

Teljesítésigazolás 

 Beruházás 

 
Készlet   Szolgáltatás 

Vállalkozó neve:    

Székhelye:    

Megrendelő neve:  MÁV FKG Kft  MÁV-START Zrt.  MÁV TRAKCIÓ Zrt. 

Székhelye:  
 

Szerződéskötő 
szervezet neve: 

   

Megrendelés száma 
/szerződés száma: 

  

Teljesítés helye 
(Szolgálati hely): 
 
 
Teljesítés ideje: 

 

címe:     

kódja:    
 

Teljesítés igazoló neve: 
(Nyomtatott nagybetűvel) 

    
Telefonszám: 
(vasúti és városi 
vagy mobil) 

  
 

Munka megnevezése Me Mennyiség 
Teljesítve 

Megjegyzés 
Igen Nem 

      

      

      

Dátum:  

                      ………………………………..                                                  ……………………………….. 

                                  Vállalkozó                                                                        Teljesítésigazoló 
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2. sz. melléklet 

 

[CÍMZETT] 

részére 

Iktatószám:  [ADAT] 

Munkaszám:  [ADAT] 

 

[CÉGNÉV] 

[CÍM] 

 

Ügyintéző:  [ADAT] 

Telefon:  [ADAT] 

Dátum:  [ADAT] 

 

ESETI MEGRENDELŐ 

[#]. sz. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN 

 

Tisztelt Cím! 

 

A felek között létrejött [#]. sz. Vállalkozási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) 

VI. pontjában foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőn-

ket, amellyel megrendeljük az alábbi munká(ka)t. 

 

(Törlendő, ha nem irányadó) Jelen eseti megrendelő egy korábbi megrendelés mó-

dosítása! 

Módosítandó eseti megrendelő iktatószáma: 

[#] 

Kérjük a megjelölt iktatószámú eseti megrendelő törlését! 

 

Munka meghatározása: Díjtétel: 

A Keretszerződés alábbi pontja szerin-

ti munka: 

[V. 1. a) vagy b) vagy c) vagy d)] 

Egység 
[Ft/vm vagy Ft/kitérő vagy 

Ft/fm vagy Ft / vkm vagy Ft 

/ csoport] + ÁFA 

Ár 

(Ft) 

[#] 

 

Munkavégzés helye Várható vágányzári napok számat 

[CÍM] [#] 

 

Alvállalkozó az alábbi tervek elkészítésé-

re és jóváhagyatására köteles 

Leadási határidő 

[Hossz-szelvény engedélyezési terv] [Pontos határidő (legkésőbb 6-10 

munkanappal a vágányzár kezdete 

előtt)] 

[Hossz-szelvény megvalósulási terv] [Pontos határidő (legkésőbb a jótál-

lási munkákat követő 10-15 munka-

nap)] 

[Nincs tervkészítési kötelezettség.]  
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A Munka teljesítési határideje: 

Kezdés: [DÁTUM] Befejezés: [DÁTUM] 

 

Megrendelő kapcsolattartója:  A teljesítési igazolás kiállítására jogo-

sult: 

[NÉV] 

Telefon: [#] 

[NÉV], divízióvezető 

Telefon: [#] 

 

Különös rendelkezés / utasítás: 

Tervkészítési kötelezettség esetén Alvállalkozó köteles a tervezés során helyszíni fel-

méréseket végezni, aminek érdekében köteles a kapcsolattartóval olyan időben felvenni 

a kapcsolatot, hogy a tervleadási határidőt tartani tudja. A Vállalkozó köteles biztosíta-

ni a munkavégzés helyére való bejutást. 

Az engedélyezési terv leadást követően Alvállalkozó köteles a vágányzári munkák 

megkezdése előtt kezdeményezni a kapcsolattartónál a kibiztosítás módjának és helyé-

nek ellenőrzését. Az ellenőrzés megtörténtét, valamint a kibiztosítás módját és helyét a 

felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

[SZÖVEG] 

 

Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.  

 

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktató- és munkaszámunkra! 

 

[HELY], [DÁTUM] 

 

 

 

_____________________________ 

MÁV FKG Kft. 

[NÉV] 

divízióvezető 
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3. sz. melléklet 

 

 


