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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság   

 

 székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  

 számla benyújtásának címe: 1426 Budapest, Pf. 27. 

 cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 cégjegyzékszám: 01-10-045551 

 adószáma: 13834492-2-44 

 KSH besorolási száma: 13834492-4910-114-01 

 számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

 bankszámla száma: 12001008-00154206-00100003 

 képviseletében eljár: …………………… 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a 

 

………………………………………………. 

 

 székhelye:  

 cégbíróság:  

 cégjegyzékszám:  

 adószáma:  

 KSH besorolási száma:  

 bankszámlaszám:  

 képviseletében eljár:  

mint szállító (a továbbiakban: „Szállító”; együttesen: „Felek”) között a mai napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel. 

 

A MÁV-START Zrt. által „Pénztári bevételek szállítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás 

……………………. részajánlatának nyertese Szállító lett; Felek erre tekintettel az alábbi szerződést 

kötik. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja Megrendelőnek az értékesítési helyeiről (a 

továbbiakban: Értékesítési Helyek) a készpénz – forint és euró – begyűjtését, az értékek 

feldolgozását és Megrendelő számláján történő jóváírása iránti, jelen szerződésben foglaltak szerinti 

intézkedések végrehajtását, valamint az azt igénylő megrendelői értékesítési helyek váltópénzzel 

történő ellátását a jelen szerződésben, annak mellékleteiben, valamint a fentiekben hivatkozott 

közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltaknak megfelelően. 

 

 

2. Értékesítési Helyek 
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2.1. Szállító a jelen szerződés szerinti feladatait a jelen szerződés 1. számú mellékletben megadott 

Értékesítési Helyeken köteles teljesíteni. A melléklet tartalmazza az Értékesítési Helyek pontos 

címét, a pénztárszámot, illetőleg minden egyéb, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges releváns 

adatot (különös tekintettel az értékek átadására, átvételére szolgáló helyiség pontos meghatározását 

is).  

 

2.2. Az Értékesítési Helyek száma a jelen szerződés időbeli hatálya alatt legalább …, legfeljebb …. 

darab [a szerződés véglegesítésekor töltendő ki részajánlatonként] között változhat a közbeszerzési 

eljárásban meghatározott + 110 %-os (plusz száztíz százalékos) mennyiségi eltérés 

figyelembevételével. Felek rögzítik, hogy Megrendelő képviseletében a 9.1. számú pontban 

meghatározott kapcsolattartó jogosult Szállító részére új Értékesítési Helynek az 1. sz. melléklet 

szerinti Értékesítési Hely listába való felvételéről, törléséről, egyes szállítói szolgáltatások 

ideiglenes felfüggesztéséről értesítést küldeni. Megrendelő képviseletében a 2. sz. mellékletben 

meghatározott kapcsolattartók is jogosultak a jelen szerződés szerinti egyes szállítói szolgáltatások 

ideiglenes felfüggesztéséről értesítést küldeni Szállító részére. Megrendelő képviselője az 

értesítésben köteles megjelölni az Értékesítési Helyek pontos címét, a pénztárszámot, illetőleg 

minden egyéb, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges releváns adatot (különös tekintettel az 

értékek átadására, átvételére szolgáló helyiség pontos meghatározását is). Új Értékesítési Hely 

felvétele esetén Szállító a Megrendelő írásbeli értesítésében megjelölt időponttól, de legkorábban az 

értesítés kézhezvételétől számított 7. (hetedik) munkanapon köteles legkorábban a jelen szerződés 

szerinti szolgáltatásai teljesítésére az adott értékesítési hely vonatkozásában. 

 

2.3. Felek vállalják, hogy az Értékesítési Helyek listáját folyamatosan, egymással egyeztetve 

aktualizálják és az aktualizált 1. sz. mellékletet a jelen szerződéshez csatolják. Felek rögzítik, hogy 

a melléklet aktualizálása nem minősül szerződésmódosításnak és az csak a Megrendelő által 

megadott helyszín-, időpont- és egyéb változások könnyebb áttekinthetősége érdekében történik, 

azaz az 1. sz. melléklet aktualizálásától, annak esetleges elmaradásától függetlenül a Megrendelő 

egyedi értesítései hatályosulnak a jelen szerződés szerint, a Megrendelő által az értesítésekben 

megadott időpontokban. 

 

 

3. Szállító egyes feladatai 

 

3.1. Készpénzbegyűjtés és szállítás 

 

3.1.1. Szállító köteles legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépéséig beszerezni és a jelen 

szerződés 10.1. pontjában foglaltak szerinti időtartam alatt ellátni a jelen szerződés 1. sz. 

mellékletében ilyenként megjelölt Értékesítési Helyeket a készpénz csomagolásához 

szükséges banki előírásoknak megfelelő biztonsági beszállító zsákkal, tasakkal, továbbá 

Váltási jegyzékkel és – amennyiben Szállító azt Megrendelőhöz kihelyezi a jelen 

szerződés teljesítése érdekében – Értékszállító bizonylattal és egyéb, szükséges 

dokumentumokkal, „kellékekkel” a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 

mennyiségben. Szállító a fentiek szerinti anyagok, dokumentumok, „kellékek” mindenkor 

szükséges mennyiségének biztosítására a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 

köteles azzal, hogy a mindenkor szükséges mennyiséget Megrendelő 2. sz. melléklet 

szerinti képviselői jogosultak az erre a célra rendszeresített, a jelen szerződéshez 3. számú 

mellékletként csatolt „göngyöleg-rendelőn” megrendelni Szállítótól. Megrendelő a 

Szállító jelen pont szerinti felkészülési feladataihoz az Értékesítési Helyeken a 

munkatársai rendelkezésre állását a fentiek szerinti anyagok, dokumentumok, „kellékek” 
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átvételéhez – a Felek által esetileg, előzetesen egyeztetett időpontokban – 2018. február 

05. napjától biztosítja. 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Szállítót a jelen pont szerinti 

előkészítő feladatai elvégzéséért semmiféle díjazás, bármely költségtérítés vagy anyagi 

ellenszolgáltatás nem illeti meg, és ebből kifolyólag ilyen igénnyel nem jogosult fellépni 

Megrendelővel szemben. 

 

3.1.2. A készpénz átadása/átvétele az Értékesítés Helyek 1. sz. mellékletben meghatározott 

helyiségében történik. 

 

3.1.3. A készpénz Szállító általi átvételének gyakoriságát és időpontját (legfeljebb 2 – kettő – 

órás időintervallumot) az 1. sz. melléklet tartalmazza. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 

képviseletében a 9.1. pont szerinti kapcsolattartó a Szállítóval történt egyeztetést és 

jóváhagyást követően jogosult az átvételi gyakoriság vagy átvételi időpont módosításáról 

rendelkezni a Szállító részére legkésőbb a változást 2 (kettő) munkanappal megelőzően 

megküldött írásos értesítésben. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy az átadás-átvételi 

időpontokat elsődlegesen az Értékesítési Helyek nyitvatartási rendjéhez igazodva 

határozza meg. Felek rögzítik, hogy a 3.1.1. pont szerinti „felkészülési időszak” 

egyeztetési eljárása során a jelen pont szerinti adatokat is megfelelően aktualizálják. 

 

Eseti megrendelésre, lemondásra az 1. sz. melléklet szerinti kapcsolattartó is jogosult, 

ebben az esetben a beszállítás időpontja nem változik. Szükség esetén időszakosan 

(szabadság, betegség miatt) az időpont módosítása is kérhető. A módosított időpont a 

Felek egyeztetése alapján kerül meghatározásra. 

 

3.1.4. Amennyiben Szállító a 3.1.3. pont szerinti időintervallum előtt jelenik meg Megrendelő 

bármely Értékesítési Helyén a készpénz átvétele érdekében, Megrendelő nem köteles 

számára a készpénzt átadni és Szállító köteles az előre egyeztetett időpontban ismételten 

megjelenni.  

 

Az egyeztetett időpont utáni, 30 (harminc) percet meghaladó késéssel történő érkezés 

esetén Szállító köteles viselni a Megrendelőnél a késés miatt felmerülő költségeket (ide 

értve különösen, de nem kizárólagosan az őrzés költségét, a pénztárkezelő túlóráját, etc.), 

valamint a készpénz el nem szállításából eredő teljes kockázatot, illetve köteles az ezzel 

kapcsolatban a Megrendelőnél felmerült valamennyi, a Megrendelő által igazolt kárt 

megtéríteni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fentiek szerinti 

„késés” esetén Megrendelő nem köteles átadni a készpénzt Szállító részére, illetőleg 

jogosult Szállító költségére és kockázatára gondoskodni a készpénz más módon történő 

elszállításáról. Amennyiben Megrendelő a Szállító általi, más időpontban történő 

elszállítást választja, akkor az új szállítási időpontról Szállító kapcsolattartójával azt 

írásban köteles egyeztetni. A jelen bekezdésben foglaltak nem érintik Megrendelő azon 

jogát, hogy Szállítóval szemben a jelen szerződésben meghatározott egyéb jogait 

(késedelmi kötbér felszámítása, etc.) gyakorolja. A Megrendelő a jelen pontban leírt eset 

bekövetkezte esetén a kárenyhítési kötelességének maximálisan köteles eleget tenni. 

 

3.1.5. Érmék elszállítását Szállítónak azokon az Értékesítési Helyekről kell elvégeznie, 

melyeknél azt az 1. sz. melléklet kifejezetten megjelöli, vagy arról Megrendelő a 3.1.3. 

pontban meghatározott szabályoknak megfelelően írásban értesíti Szállítót. 
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3.1.6. Szállító pénzszállításban résztvevő munkavállalóinak névsorát és a személyi 

azonosításához szükséges adatokat a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. 

Szállító a változásokról haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelő 9.1. pont 

szerinti kapcsolattartóját. E tájékoztatás hiányában Megrendelő a Szállító új 

alkalmazottaitól semmiféle teljesítést nem fogad el, illetőleg a már nem a Szállító 

alkalmazásában lévő munkavállalók teljesítését az értesítés beérkezéséig elfogadja. 

Szállító munkavállalói az Értékesítési Helyek munkavállalóival való kapcsolattartás során 

minden esetben (különös tekintettel a készpénzpénz átadás-átvételére, a 3.1.1. pont 

szerinti anyagok, eszközök, dokumentumok átadás-átvételére, helyszíni bejárásokra, etc.) 

kötelesek magukat igazolványukkal igazolni. Amennyiben Szállító munkavállalói ezen 

kötelezettségüknek nem tesznek maradéktalanul eleget, akkor Megrendelő Szállító adott 

teljesítését bármilyen jogkövetkezmény nélkül jogosult visszautasítani mindaddig, míg 

Szállító képviselője eleget nem tesz a jelen pont szerinti kötelezettségének. Felek rögzítik, 

hogy Szállító felel mindazon kárért, mely Megrendelőnél abból eredően merült fel, hogy 

Szállító nem vagy nem időben tesz eleget a jelen pontban meghatározott 

kötelezettségének – ide értve azon eseteket is, amikor Szállító adataival, igazoló 

okmányaival valamely személy visszaél és a visszaélést Megrendelő alkalmazottjai, 

megbízottjai a tőlük elvárható gondosság mellett nem ismerhették fel. 

 

3.1.7. Az átvett készpénzért a Szállító az Értékesítési Helyen történő átvétel pillanatától a 

készpénz Megrendelő bankszámlájára történő beérkezéséig teljes és objektív 

felelősséggel tartozik, felelősségének kizárására vagy korlátozására semmilyen módon 

nem jogosult. Ide értendők különösen, de nem kizárólagosan azon esetek, amikor a 

Szállító részére átadott készpénz bármely okból eredően használhatatlanná, részlegesen 

használhatóvá válik, megsemmisül vagy eltűnik, függetlenül attól, hogy ezen eset 

bekövetkezése a Szállítónak felróható-e vagy sem. 

 

3.1.8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy egy biztonsági zsákba nem helyez a 

zsáklimitet meghaladó összeget. A zsáklimit a jelen szerződés alkalmazásában 

20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint. Euró küldemények esetén a zsáklimit 

számításának alapja a feladás napján érvényes MNB devizaárfolyam (amennyiben ez a 

feladás időpontjában bármely oknál fogva nem áll rendelkezése, akkor az előző napon 

irányadó MNB euró árfolyam). Felek rögzítik, hogy a Szállító adott szállításakor a 

Megrendelő helyiségétől a szállítójárművéig egy adott „fordulóban” legfeljebb a zsáklimit 

összegének megfelelő összegű készpénzt vihet, függetlenül a készpénzt tartalmazó 

pénzkazetták számától. Megrendelő e körben felhívja a Szállító figyelmét, hogy ezen 

rendelkezés betartásának célja, hogy a jelen Szerződés szerinti, minimálisan elvárt 

járdakockázati limithez igazodó pénzösszegnél nagyobb pénzösszeg vonatkozásában ne 

merülhessen fel a minimális járdakockázati limit meghaladásának lehetősége.  

 

3.2. Váltópénzellátás 

 

3.2.1. Szállító Megrendelő írásos igénylése alapján köteles Megrendelő részére, a Megrendelő 

által megadott értékesítési helyre és mennyiségben váltópénzt kiszállítani. Megrendelő 

képviseletében a pénztárkezelők jogosultak a váltópénz kiszállítását megrendelni, 

legalább a kiszállítás igényelt napját 3 (három) munkanappal megelőzően a Szállító 

részére megküldött írásos értesítésben. A Megrendelő a váltópénz ellenértékét a napi 

készpénzbeszállításokkal egy időben, de külön egyszer használatos biztonsági tasakban, 
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Váltási jegyzéket csatolva, legalább a váltópénz kiszállításának napját megelőző két 

munkanappal a Szállító részére beküldi. 

 

3.2.2. A kiszállítandó váltópénzt Szállító csomagolva köteles kiszállítani oly módon, hogy 

minden címletből „csomagolóanyagnyi mennyiséget” vagy azok egész számú 

többszörösét szállítja le, azaz 200 és 100 Ft-os érméből 200-200 db-ot, 50, 20, 10 és 5 Ft-

osból 250-250 db-ot. Amennyiben a Megrendelő által a 3.2.1. pont szerint igényelt 

váltópénz-mennyiség nem felel meg a jelen pont szerinti „csomagolóanyagnyi” 

mennyiségnek, Szállító köteles haladéktalanul egyeztetni a megrendelt összeg 

vonatkozásában Megrendelővel. A Szállító a csomagon köteles feltüntetni a 3.2.1. pont 

szerinti igénylésben a Megrendelő által megadott pénztár számát, az azonosíthatóság 

érdekében. 

 

3.2.3. Amennyiben Megrendelő az átvétel során a váltópénz összegében, pénznemében eltérést 

állapít meg, jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul megküld a Szállító részére. 

Amennyiben a kiszállított érték az átadóbizonylaton feltüntetett értékkel nem egyezik 

meg, az eltérés Megrendelő illetékes kapcsolattartójának döntése szerint rendezendő (pl. 

hiánynál a különbség díjtalanul kiszállítandó vagy Szállító következő, a 3.3.4. pont 

szerinti jóváírásában Megrendelő javára jóváírandó) kivéve, ha a Szállító hitelt érdemlően 

bizonyítja, hogy a váltópénz kiszállítása az igénylésnek megfelelően történt. Felek 

rögzítik, hogy a nem pontos váltópénz-mennyiség kiszállítása Szállító részéről hibás 

teljesítésnek minősül és Megrendelő a jelen szerződés szerint jogosult az ezzel 

kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítésére. 

 

3.2.4. A váltópénz-kiszállítás szabályai vonatkozásában egyebekben a 3.1. pontban 

meghatározott szabályok irányadók. 

 

 

 

3.3. Készpénzfeldolgozás 

 

3.3.1. A Szállítónak az értékesítési helyekről beszállított, átvett értékeket fel kell dolgoznia, 

mely során ellenőriznie kell azok összegszerűségét, valódiságát. 

 

3.3.2. Az értékeltérések és hamisgyanús bankjegyek kezelése 

 

Amennyiben a Szállító a készpénzfeldolgozás során az átvett érték és a címletjegyzéken 

feltüntetett összege között eltérést (többlet, hiány) talál, akkor a megállapításairól 

jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szolgálati hely 

nevét, a beszállítási vevény vagy a beszállított biztonsági tasak azonosító számát, a 

dátumot és az eltérés összegét. A jegyzőkönyv egy példányát Szállító a Megrendelő 

részére a pénzfeldolgozást követő munkanapon e-mailben köteles megküldeni. 

Szállítónak a jelen szerződés 3.3.4. pontja szerinti, Megrendelő javára történő 

„befizetései” során a ténylegesen átvett összegek jóvá íratására köteles (beleértve a 

használhatatlanná, vagy részben használhatatlanná vált bankjegyek értékét, de bele nem 

értve a hamisgyanús bankjegyek értékét, melyekkel kapcsolatban az alábbi rendelkezések 

irányadók) a jelen szerződésben meghatározottak szerint.   

 



Iktatószám: 57084/2017/START 

Beszerzési tervsor: 217/2017 

 

 

 6 

Amennyiben Megrendelő hálózati egységeitől begyűjtött pénzmennyiségben 

hamisgyanús bankjegy fordul elő, úgy a Szállítónak jegyzőkönyvet kell felvennie, 

melynek tartalmaznia kell: 

 Megrendelő (MÁV-START), hálózati egységének megnevezését  

 a bankjegy címletét, sorszámát, 

 a beszállítás dátumát és a szolgálati hely nevét,  

 egységazonosító kódot és a tasakszámot, 

 a pénztár számát, 

 egyéb megjegyzéseket. 

 

A jegyzőkönyv eredeti, Szállítónál maradó példánya mellé csatolni kell a 

bankjegyszalagokat, valamint a csomagoláshoz használt egyéb kelléket. Szállító a 

hamisgyanús bankjegyet a jegyzőkönyv kíséretében köteles az MNB Nemzeti 

Készpénzszakértői Központjának átadni a hamisgyanús bankjegy felfedezésétől számított 

egy héten belül. 

 

Az MNB hamisgyanús bankjegyről készített megállapítását Szállító írásban közli 

Megrendelővel. Amennyiben a bankjegy az MNB állásfoglalás szerint nem hamis, úgy a 

Szállító a bankjegy értékét jóváírja a Megrendelő bankszámláján. 

 

Szállító köteles a feldolgozott napi, beszállított összegekről és kiszállított váltópénzről, 

valamint az ezek különbözete alapján jóváírandó összegről Megrendelő részére e-

mailben, Excel formátumban jelentést küldeni legkésőbb a begyűjtést követő első 

munkanapon 11.00 óráig. A Szállító naptári naponkénti bontásban, külön táblázatban 

köteles az Eurót és Forintot feltüntetni, az alábbiak szerint: 

 első oszlop: Dátum: a készpénz beszállításának napja 

 második oszlop: A Szállító által adott kód 

 harmadik oszlop: Szolgálati hely statisztikai száma 

 negyedik oszlop: üres oszlop 

 ötödik oszlop: Cím: Szolgálati hely Megrendelő által megadott neve 

 hatodik oszlop: Értékszállító zsák száma (a beazonosíthatóság érdekében csak 

ezt tudja a Megrendelő elfogadni, feltüntetése: minden esetben) 

 hetedik oszlop: Névleges összeg (a Megrendelő által a készpénz részletezőn 

feltüntetett összeg, minden esetben) 

 nyolcadik oszlop: Tényleges összeg (a ténylegesen beszállított összeg): 

o napi befizetések teljes végösszege, amely a számlavezető 

pénzintézetnél vezetett számlára jóváírásra kerül, 

o jóváírt hamisgyanús bankjegyek értéke a jóváírás napján 

 kilencedik oszlop: Eltérés (az eltérést minden esetben meg kell jeleníteni a 

táblázatban, amikor a címletjegyzéken és ténylegesen megszámolt összeg 
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között eltérés van, pluszban vagy mínuszban) 

 tízedik oszlop (euró esetén nem alkalmazandó): Váltóigény – a váltóigény 

oszlopban jelöli a kiszállított váltópénz összegét, a váltópénz kiszállítás napján 

kell feltüntetni a táblázatban. Amennyiben több tétel kerül leszállításra, úgy 

zsákonként, külön kérjük feltüntetni a váltópénz beszállításokat. 

 tizenegyedik oszlop (euró esetén nem alkalmazandó): Üzletbevét: a 

váltópénzigény negatív előjellel szerepeljen. Váltópénz beszállításkor az 

Üzletbevét oszlopba is írja be az összeget (pozitív előjellel, ne csak a névleges 

és a tényleges oszlopokat töltse ki). 

 tizenkettedik oszlop: Hamis pénz. 

    

 Megrendelő a jelentéssel kapcsolatban az annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) 

napon belül köteles az esetleges kifogásait Szállító jelen szerződés szerinti 

kapcsolattartója részére írásban megküldeni. 

 

A sérült, szennyezett bankjegyekről – melyek nem kerülnek a Megrendelő számláján 

jóváírásra – Szállító külön jegyzőkönyvet köteles átadni Megrendelő részére; e 

bankjegyek vonatkozásában az Excel táblában külön oszlop szerepeltetése nem 

szükséges.  

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél az Excel tábla fentiek szerinti 

struktúrájának, tartalmának módosítását igényli, azt írásban köteles a másik Félnél 

kezdeményezni és felek a táblázat módosítása vonatkozásában egyeztetni kötelesek. Felek 

az egyeztetés eredményét külön, a jelen szerződéshez függelékként csatolandó – 1-től 

kezdődő, folytatólagos sorszámozással ellátott – jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a táblázat tartalmának módosításában állapodnak meg, 

az nem minősül a jelen szerződés módosításának. 

 

3.3.3. Szállító köteles a beszállított és feldolgozott készpénzösszegekről – a Megrendelő 5. 

számú mellékletben megjelölt bankszámlájára/bankszámláira történő – jóváírása végett 

intézkedni oly módon, hogy a beszállított pénzösszeg Megrendelőtől történő átvételét 

követő első munkanapon 11:00 óráig Szállító napi jelentést küld Megrendelő 

számlavezető pénzintézete részére, mely alapján a Bank az adott összeg jóváírását elvégzi 

Megrendelő számláján. Szállító e napi jelentés másolatát – a más ügyfelekre vonatkozó 

jóváírási adatok törlése után (amennyiben ilyen van) – legkésőbb annak az adott bank felé 

történő kiadását követő 2 (kettő) órán belül köteles e-mailben vagy faxon megküldeni 

Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére. Szállító visszavonhatatlanul 

kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Megrendelő számlavezető bankjának/bankjainak 

kiadott, hivatkozott napi jelentést nem vonja vissza és mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a napi jelentésben meghatározott összeg a Megrendelő bankszámláján/bankszámláin 

szerződésszerűen jóváírásra kerüljön. Felek rögzítik, hogy Szállító nem felel a 

Megrendelő és a Megrendelő számlavezető pénzintézete közötti szerződés(ek) 

teljesítésével kapcsolatos hibákból eredő olyan eseményekért, melyek megakadályozzák, 

hogy Megrendelő számláján a Szállító által szerződésszerűen, a fentieknek megfelelően 

lejelentett összeg jóváírásra kerüljön. Felek a félreértések elkerülése érdekben rögzítik, 

hogy Szállító köteles a Megrendelő által a jelen szerződés rendelkezései szerint az 5. 

számú mellékletben megjelölt bankszámlákat vezető pénzintézetekkel a Szállító jelen 
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pont szerinti kötelezettségének teljesítéséhez esetlegesen szükséges szerződéseket olyan 

időpontban megkötni, hogy a 3.3.4. pont szerinti változás hatályosulásától kezdődően a 

jelen pont szerinti jóváírásokat a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően 

teljesíthesse. Amennyiben ezen, a pénzintézetekkel kötendő szerződések megkötésével, 

teljesítésével kapcsolatban Szállítónak a pénzintézettel szemben költsége merül fel, az 

összes költség Szállítót terheli, mely Megrendelőre semmiféle jogcímen át nem 

terhelhető. 

 

3.3.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő írásos, cégszerűen aláírt értesítésben jogosult az 5. sz. 

mellékletben szereplőkön kívüli egyéb bankszámla/bankszámlák megadására, illetve a 

melléklet szerinti számlák módosítására is, melyre a Szállító a 3.3.3. pont szerinti 

jóváírásokat teljesíteni köteles. Megrendelő az ilyen tárgyú változtatási igényét – mely 

nem minősül szerződésmódosításnak – a változás általa igényelt időpontját legalább 5 (öt) 

nappal megelőzően köteles megküldeni Szállító részére. Amennyiben a megrendelői 

bankszámlaváltozás esetlegesen új, avagy olyan pénzintézet teljesítésbe történő bevonását 

eredményezi, mellyel a Szállító még nem rendelkezik szerződéssel és az ezen 

pénzintézetekkel kötendő szerződések megkötésével, teljesítésével kapcsolatban 

Szállítónak költsége merül fel, az összes költség Szállítót terheli, mely Megrendelőre 

semmiféle jogcímen át nem terhelhető. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a jelen 

szerződés 5. sz. melléklete szerinti számlák helyett új bankszámlák megadására, illetőleg 

olyan új bankszámlák megadására, melyeket az előzőek szerinti körbe tartozó „új” 

pénzintézet vezet, csak indokolt esetben terjeszt elő változtatási igényt. 

 

3.3.5. Az euróban beszállított pénzösszegeket Szállító megrendelő euróban vezetett 

bankszámlájára köteles jóvá íratni.  

 

 

4. Szállító kötelezettségei  

 

4.1. Szállító köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a Megrendelő által 

megadott adatok alapján, illetve igényeknek megfelelően.  

 

4.2. Szállító kötelessége az együttműködés feltételeinek Szállító oldaláról történő biztosítása.  

 

4.3. Szállítónak kötelessége a feladatai megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről 

– a tudomására jutást követően, amint ennek kommunikálására lehetősége nyílik – haladéktalanul 

értesíteni, amely a feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelős. 

 

4.4. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező feladatait az általa jogszerűen használt eszközökkel és 

jogszerűen foglalkoztatott személyekkel végzi el.  

 

4.5. Szállító köteles a jelen szerződés szerinti feladatait – mint az ilyen feladatok ellátására szakosodott 

személy – a tőle elvárható különös gondossággal ellátni. A Szállító a tevékenysége során 

felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és 

szakmai szabályokat megtartva köteles eljárni. A Szállító e kötelezettségei elmulasztásáért 

felelősséggel tartozik. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez 
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szükséges szakismeretekkel és – amennyiben ez szükséges – hatósági engedélyekkel rendelkezik, 

illetőleg rendelkezni fog a jelen szerződés teljes időbeli hatálya alatt.  

 

Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt - Európai Unión belül 

nyilvántartott, és az Európai Unió tagállamai területén biztosítási tevékenységre engedéllyel 

rendelkező biztosítónál (a továbbiakban: Biztosító) - a pénzszállítási és pénzfeldolgozási 

tevékenysége vonatkozásában folyamatosan rendelkezik  érvényes szakmai felelősségbiztosítással, 

amelynek fedezeti értéke minimálisan 100.000.000,- Ft/biztosítási esemény és minimálisan 

500.000.000,- Ft/biztosítási időszak (1 biztosítási év), valamint járdakockázati limitként 

minimálisan 20.000.000,- Ft/biztosítási esemény. A jelen bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítésének elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult (póthatáridő biztosítása nélkül) a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól – választása szerint – elállni. 

 

A Szállító legkésőbb jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles átadni egyszerű 

másolatban Megrendelőnek a biztosítása fentiekben foglaltaknak való megfelelőségét és a biztosítás 

díjrendezettségét tanúsító, a Biztosító vagy a Biztosító vezérügynöke vagy a Szállító biztosítási 

alkusza által kiállított dokumentumo(ka)t. Amennyiben Szállító az előző mondat szerinti 

kötelezettségét a biztosítási alkusza által kiállított dokumentum(okk)al igazolja, Szállító köteles 

benyújtani a Biztosító által kiadott azon igazolás egyszerű másolatát is, melyben a Biztosító 

igazolja, hogy a Szállító biztosítási alkusza jogosult az előzőek szerinti dokumentum(ok) 

Megrendelő felé történő kiállítására. 

 

4.6. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatások 

színvonala megfelel az azonos, vagy hasonló jellegű tevékenység legmagasabb színvonalú 

nemzetközi gyakorlatának, és összhangban van az Európai Unió és a magyar jogrendszer 

előírásaival. 

 

4.7. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése során a 

tulajdonjog, használati vagy egyéb jog/jogosultság, szerzői jog által védett bármely megoldás, adat, 

szerzői mű, etc. jogosulatlan felhasználására általa nem kerül sor. 

 

4.8. Szállító jelen szerződés szerinti kötelezettségei vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:239. és 6:240. §-aiban foglaltak értelemszerűen 

irányadók.  

 

4.9. Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Szállítónak kell teljesítenie. Szállító 

ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult 

alvállalkozót igénybe venni.  

 

4.9.1. A jelen szerződés teljesítésébe a Szállító által bevonni kívánt, a jelen szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Szállító által a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 9. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 

 

4.9.2. Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására 

csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új 

alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, 

a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő 

megküldésével köteles teljesíteni. 
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4.9.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 9. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének 

arányának megváltozását – Szállító a jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti nyilatkozat 

aktualizált, a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő 

részére történő megküldésével köteles bejelenteni. 

 

4.9.4. A jelen szerződés 9. sz. mellékletének a 4.9.2. és 4.9.3. pontban rögzítettek szerinti 

változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 4.9.2. és 

4.9.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Szállító – a benyújtás sorrendjében – 

folytatólagos alszámozással (9/1., 9/2., 9/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő 

részére. 

 

4.9.5. Szállító a 4.9.2. és 4.9.3.  pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-

ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul 

tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, 

továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei 

megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő 

jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő 

elállásra, továbbá Szállítóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok 

szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 

4.9.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül – de a működés és tevékenység zavarása nélküli módon, gyakorisággal 

és tartamban – jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Szállító 

oldalán a jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

 

4.9.7. A Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak, alvállalkozók 

felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak 

semmilyen díj- költség vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 

 

4.9.8. A Szállító az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség 

velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel. 

 

4.10. Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § 

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével 

maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek 

figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, 

szétválás útján történő jogutódlás eseteit is). 

 

4.11. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ában 

rögzítettek figyelembevételével változhat meg. 

 

4.12. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének 

érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában 

rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben 
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adatot szolgáltatni, melyet Szállító a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. 

 

4.13. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő 

személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 

jelen szerződés teljesítéséhez csak olyan munkavállalót, illetve egyéb természetes személyt 

foglalkoztat, aki az adott tevékenység végzésére feljogosító képesítéssel rendelkezik. E 

kötelezettség megszegése Szállító súlyos szerződésszegésének minősül és akár egyetlen ilyen 

kötelezettségszegés megalapozza a Megrendelő azonnali hatályú szerződés-felmondási/elállási 

jogát, mely esetben Megrendelő póthatáridő biztosítására sem köteles. 

 

4.14. Szállító a Megrendelő munka-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmi, személy- és vagyonbiztonsági 

előírásait köteles maradéktalanul betartani, különös tekintettel a szerződés teljesítése kapcsán a 

Megrendelőhöz való be- és kijutás, valamint az ott szükséges munkavégzés vonatkozásában 

irányadó. Szállító köteles biztosítani, hogy az előzőek szerinti előírások ismertetésének 

megtörténtét és azok tartalmának tudomásulvételét a Szállító érdekkörébe tartozó személyek – az 

összes érintett természetes személy külön-külön – írásban, kimutatható módon köteles 

lenyilatkozni. Megrendelő, illetőleg a Megrendelő érdekkörébe tartozó, ellenőrzést végző személy 

kérése esetén Szállító – a kérés kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül – köteles a 

megrendelői kéréssel érintett személy(ek) által tett, a biztonsági előírások ismertetésének 

megtörténtét és azok tartalmának tudomásulvételét igazoló nyilatkozatok eredeti példányait a 

Megrendelő részére átadni, mely kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztása a 

Szállító súlyos szerződésszegésének minősül. Szállító az előírások betartásának elmulasztásából 

eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. Felek rögzítik, hogy új Értékesítési Helynek a jelen 

szerződés szerinti szolgáltatási körbe való felvétele esetén Felek az adott Értékesítési Hely 

szempontjából releváns, a fentiekben rögzített körbe tartozó helyi utasításokat, szabályokat 

dokumentáltan egyeztetik egymással és az új Értékesítési Helyen közös bejárást tartanak, melynek 

eredményét dokumentálják. 

 

4.15. A Szállító a pénzszállítással kapcsolatos bizonylatokat a törvényi előírásoknak megfelelően köteles 

őrizni. Amennyiben a pénzfeldolgozásról videó-felvétel is készül azokat, legalább a 3.3.2. pont 

szerinti, 30 (harminc) napos megrendelői „reklamációs határidő” lejártát követő napig – illetőleg 

amennyiben sor kerül a Megrendelő által kifogás benyújtására a 3.3.2. pont szerint, akkor ezen 

határidőn túlmenően az adott vizsgálat lezárásáig – kell megőriznie, és szükséges esetén betekintést 

biztosítania a Megrendelőnek a felvételekbe. Vitatott esetekben a Szállító a Megrendelő kifejezett 

kérésére a video felvételt mindaddig megőrzi, amíg az eset rendezésre nem kerül. 

 

4.16. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – vagy általa a jelen szerződés teljesítésébe bevont 

bármely személy – jogosult a Szállító előzetes értesítése mellett bármikor ellenőrizni a 

szerződésben foglaltak teljesítését, ideértve Szállító alvállalkozói, közreműködői teljesítéseit is. 

Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzése során hiányosságot észlel, azt a Szállítóval írásban közli; 

Szállító a felszólításban megadottaknak megfelelően, ésszerű határidőn belül köteles a 

hiányosságokat megszüntetni. 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő egyszemélyes – 100 %-os – tulajdonosának, a MÁV Zrt-nek a 

2/2011. (12.01) EVIG határozata alapján a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága a Szállítót a 

teljesítései során ellenőrizheti (és e minőségében a Megrendelő által az előző bekezdés első 

mondata szerinti, ellenőrzésbe „bevont” személynek minősül), mely ellenőrzési jogosultság kiterjed 

a szerződéses feltételek betartásával, teljesítésével összefüggő ellenőrzésre, irat- és adatszolgáltatás 

kérésre, helyszíni ellenőrzésre, meghallgatásra is. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő – 
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akár az általa bevont harmadik személy (különös tekintettel a MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatóságára) – ellenőrzési jogosultsága gyakorlásának akadályozása a Szállító súlyos 

szerződésszegésének minősül. 

 

4.17. Amennyiben Szállító az adott naptári napra vonatkozó készpénzbeszállítást bármely ok miatt nem 

tudja végrehajtani (a 7.2.3 pont szerint késedelembe esik), úgy Megrendelővel haladéktalanul 

egyeztetnie kell, mely napon teljesíti a beszállítást, illetve a Megrendelő kéri-e – az általa 

meghatározott póthatáridőn belül – külön a beszállítás elvégzését, melyet Szállító külön díjazás 

nélkül köteles elvégezni, illetve a Megrendelő kérheti, hogy a következő, ütemezett beszállítási 

napon történjen a pénz elszállítása. A jelen pontban foglaltak nem érinti Szállító kötbér-, kártérítési- 

és bármely egyéb felelősségét és Megrendelő korlátozás nélkül jogosult a jelen szerződés szerinti 

jogkövetkezményeket érvényesíteni a Szállítóval szemben. 

 

4.18. Szállító a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és kifejezetten hozzájárulását adja a Ptk. 

6:209. § (1) és (2) bekezdései szerint ahhoz, hogy Megrendelő a Ptk. 6:208-6:210. §-aiban 

foglaltaknak megfelelően a jelen szerződést harmadik személyre átruházza. Szállító vállalja, hogy a 

Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges 

nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) 

munkanapon belül – megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a szerződés-átruházás 

bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen. A szerződés-

átruházás a következő elszámolási időszaktól hatályos és a Megrendelő addigi pénzügyi 

kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését tételezi fel. 

 

A fentiekben részletezetteken túl Megrendelő jogosult a jelen szerződésből eredő bármely 

jogosultságát harmadik személyre engedményezni, illetőleg jogai érvényesítésére harmadik 

személyt kijelölni a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

 

4.19. Szállító köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a 

Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama 

alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára  azt, hogy a 

Szállító tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása  megismerhető legyen, olyan 

mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen 

szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti 

kötelezettségek megszegése Szállító súlyos szerződésszegésének minősül. 

 

4.20. Szállító a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Szállító ezzel kapcsolatos, 

kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képezi. 

Amennyiben a Szállító nem külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó. 

 

4.21. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a 

Megrendelőt a Szállító teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

károk megtérítéséért. Amennyiben a Szállító a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához nem más szervezet kapacitásaira 

támaszkodva felelt meg, a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók. 
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4.22. Szállító a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során nyilatkozott - mely 

nyilatkozat a szerződés 10. sz. mellékletét képezi - és jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, 

hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti 

átlátható szervezetnek minősül és kijelenti, hogy ismeri az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdése jelen szerződés vonatkozásában irányadó rendelkezését, mely alapján 

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére – azaz a jelen szerződés esetében a Megrendelő 

által – olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető 

érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  

 

Szállító tudomásul veszi, hogy a 10. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak változásáról – a 

változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles Megrendelőt írásban értesíteni, 

mely kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről. Szállító 

egyebekben tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött 

szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.  

 

4.23. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen szerződésben rögzített 

jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a Szállítót a kötelezettségei és felelőssége 

alól. 

 

 

5. Megrendelő kötelezettségei 

 

5.1. Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelői igények konkrét meghatározására. Megrendelő 

köteles a Szállító szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk Szállító részére – 

ésszerű határidőn belül – történő rendelkezésre bocsátására.  

 

5.2. Megrendelő lehetővé teszi, hogy a Szállító képviseletében a jelen szerződés teljesítésében 

közreműködő személyek a jelen szerződés szerinti feladataik ellátásához szükséges esetekben és 

időtartamig beléphessenek Megrendelő helyiségeibe/területeire.  

 

5.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által – szerződésszerű teljesítése érdekében – 

kezdeményezett egyeztetéseken képviselője részvételét biztosítja; a Szállító teljesítéséhez 

szükséges döntéseket a megfelelő időben meghozza.  

 

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti 

adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, illetőleg igény meghatározását a 

Szállító számára, úgy az adott körben a Szállító egyidejű késedelmét kizárja.  

 

5.5. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséért járó ellenértéket határidőben megfizetni Szállító 

részére. 

 

5.6. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik az alkalmazottai és közreműködői, alvállalkozói, teljesítési 

segédei által a Szállítónak okozott mindennemű kárért. 

 

5.7. Megrendelő köteles a Szállítót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

Szállító feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. 
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6. A teljesítések elszámolása, fizetési feltételek  

 

6.1. Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári 

hónap. Szállító a tárgyhavi teljesítéseiről a tárgyhót követő hónap 2. (második) munkanapjáig 

összesített kimutatást küld meg Megrendelő részére, mely tételesen megbontva tartalmazza Szállító 

összes teljesítését és a jelen szerződés alapján a Szállító részére járó díjakat. Megrendelő a Szállító 

által megfelelően megküldött összesítést és az összesítés alapjául szolgáló dokumentumokat azok 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja és teljesítésigazolást állít ki az általa 

elismerhetőnek tekintett teljesítésekről. 

 

6.2. Szállító a számláit a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles kiállítani. A 

számla teljesítési időpontja megegyezik a 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott időponttal. 

 

6.3. Szállító a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséért az alábbi díjazásra jogosult: 

 

Az adott teljesítés/eszköz megnevezése Díjazás nettó összege 

 pénzszállításra vonatkozó vállalkozási díj   Ft/alkalom 

 1.000.000,- Ft bankjegy feldolgozásra 

vonatkozó vállalkozási díj  
 Ft 

 1.000.000,- Ft érme feldolgozásra vonatkozó 

vállalkozási díj  

 Ft 

 10.000,- EUR feldolgozásra vonatkozó 

vállalkozási díj  

 Ft 

 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fenti táblázat szerinti összegek nettó 

összegek, azaz az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Szállító az áfa összegét a mindenkor 

hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban köteles feltüntetni a 

számláján. Az áfa összegének megfizetése, bevallása és visszaigénylése során Felek a mindenkor 

hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelesek eljárni. 

 

 Felek rögzítik, hogy amennyiben az adott tárgyhónapban a feldolgozott bankjegy- vagy 

érmemennyiség értéke nem az 1 M Ft, illetőleg a 10.000,- EUR egész számú többszöröse, akkor az 

1 M Ft-nál/10.000,- EUR-nál alacsonyabb összegű rész vonatkozásában járó díjazás mértéke az 

adott, 1 M Ft-nál/10.000,- EUR-nál kisebb összegű rész és az 1 M Ft/10.000,- EUR hányadosa, 

szorozva a fentiek szerinti, vonatkozó egységárral.  

 

 Felek rögzítik, hogy a Szállító a megrendelt biztonsági műanyag tasakokat külön díjazás nélkül 

köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (a biztonsági műanyag tasakok ellenértékét a 

Szállító részére fizetendő díjazás magában foglalja).  

 

 A jelen, 6.3. pontban meghatározott díjak a jelen szerződés időbeli hatályának első évében – azaz a 

2019. február 09-ig terjedő időszakban – nem módosíthatók. Amennyiben Megrendelő él a jelen 

szerződésben biztosított opciós jogával, azaz a jelen szerződés időbeli hatályát meghosszabbítja, 

akkor Szállító jogosult a díjakat legfeljebb a magyar Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet 

megelőző naptári évre megadott átlagos fogyasztói árindex mértékének ………. [a nyertes 

ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki] %-ával módosítani. Ezt követően a díj módosítására nincs 
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lehetőség. A módosított díjak az opciós időszak első napjától alkalmazandók; amennyiben ezen 

időpontban a fent nevezett releváns inflációs ráta nem áll rendelkezésre, akkor Felek annak 

közzétételét követően, 2019. február 10. napjáig visszamenőlegesen számolnak el egymással. (Az 

átlagos infláció alatt Felek a magyar Központi Statisztikai Hivatal honlapján fogyasztói árindex 

megnevezés alatt közzétett mutatót értik.) A jelen bekezdés szerinti díjmódosítást – mely nem 

minősül a jelen szerződés módosításának – oly módon kell elvégezni, hogy az előzőek szerint 

korrigált összeget a matematika általános érvényű szabályai alapján egész számra (egész forint 

összegre) kell kerekíteni. 

 

6.4. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási díj tartalmazza Szállító 

összes, a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi díját és költségét 

(ide értve különösen, de nem kizárólagosan a bankköltségeket is), összes készkiadását. Erre 

tekintettel Szállító a Megrendelővel szemben a teljesítései alapján részére járó vállalkozási díjon 

kívül semmiféle más díj- vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Szállító köteles a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben felmerülő mindazon költséget viselni, melynek Megrendelő általi viselését a jelen 

Szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy amelyhez kapcsolódó Szállító általi költségviselést a 

jelen szerződés nem korlátozza kifejezetten. 

 

Az adók – ide nem értve a Megrendelő által fizetendő, áthárított általános forgalmi adót – és 

esetleges vámok, továbbá illetékek viselése Szállító által történik. Erre tekintettel ezen költségek 

hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése Szállító kötelezettsége.  

 

Felek rögzítik, hogy Szállító nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek, így különösen az 

Egységárnak és az Átalánydíjnak a módosítását kérni bármely valuta-/devizaárfolyam változására, 

finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra (pl. inflációra, az 

energia- és/vagy üzemanyagáraknak a megváltozására) hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő 

vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik 

bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése során, amelyet a 

Szállítóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 

 

Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás során az ajánlatában a jelen szerződés szerinti díjak összegét a jelen pontban foglaltakra 

figyelemmel határozta meg. 

 

6.5. Szállító a számlákon köteles feltüntetni különösen: 

 a „számla” elnevezést; 

 az elszámolási időszakot, 

 a tevékenység leírását; 

 Szállító bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét; 

 Szállító adószámát; 

 a jelen szerződés nyilvántartási számát; 

 mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a 

számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján szükséges. 
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6.6. Szállító a számlájához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Megrendelő által 

kiállított Teljesítésigazolás egy másolati példányát is. 

 

6.7. Szállító a számláját Megrendelő részére a következő címre köteles megküldeni: 

 

MÁV-START Zrt. 

1426 Budapest, Pf.: 27. 

 

6.8. Megrendelő mindaddig jogosult a Szállító számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg 

maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy 

egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban 

megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Szállító Megrendelővel 

szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Megrendelőt a jelen az ilyen esetekből 

kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő 

számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

6.9. Szállító visszavonhatatlanul kijelenti és vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

6.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-

ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 (harminc) 

napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy 

küldjön meg Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

6.11. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, vonatkozó 

jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű 

visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően Szállító 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy 

egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.  

 

6.12. Megrendelő a szállító számláját annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, 

banki átutalással fizeti meg Szállító részére, Szállítónak a számlában megjelölt bankszámlájára. 

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg 

teljesítettnek, amikor az adott díjat, ellenértéket Szállító számlavezető pénzintézete a Szállító 

bankszámláján jóváírta. 

 

6.13.  Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító – a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására 

jogosult.  

   

6.14.  A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 

valamint a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Szállító a Megrendelővel szembeni követelés előzetes 
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írásbeli hozzájárulás nélküli engedményezésével (faktorálásával) vagy azon zálogjog alapításával 

szerződésszegést követ el, melynek alapján Szállítót kártérítési felelősség terheli . 

 

6.15. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján elszámolandó bármely esetleges tételek, 

teljesítendő kifizetések – hacsak a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik – vonatkozásában a 

fizetési határidő a jogosult által kiállított, vonatkozó számla kötelezett általi kézhezvételétől 

számított 8 (nyolc) naptári nap. 

 

 

7. Kártérítés, kötbér, kártalanítás 

 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított jogorvoslatok kumulatívak és akár külön-

külön, akár más jogintézményekkel és jogorvoslatokkal együtt is alkalmazhatóak a jogosult 

kizárólagos választása szerint. 

  

7.1. Kártérítési felelősség 

 

7.1.1.  Szállító a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért teljes 

felelősséggel tartozik (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen és 

közvetett, illetve következményes károk, valamint az elmaradt haszon megtérítését is, a 

Szállító esetében függetlenül attól is, hogy azokkal a Szállító a szerződés megkötésekor 

vagy akár a szerződésszegéskor számolhatott-e vagy sem, illetőleg azt előre láthatta-e 

vagy sem). 

 

Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatásnak a 

Szállító által jelen szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, 

kár, egyéb fizetési kötelezettség is, tekintet nélkül a jogosult személyére. Szállító a neki 

nem felróható következményes károkért felelősséggel nem tartozik. 

 

7.1.2. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Szállító érdekkörébe tartozó 

okból a Megrendelő és a közlekedésért felelős minisztérium között létrejött és/vagy 

létrejövő közszolgáltatási szerződés – beleértve azok esetleges módosításait is – alapján a 

Megrendelő bármilyen kötbér-, kártérítés fizetésére válik kötelezetté vagy más hasonló 

joghátrányt szenved el – ideértve azt az esetet is, ha a Megrendelő valamely előnytől 

elesik –, Szállító köteles megtéríteni a Megrendelő valamennyi igazolt kárát és/vagy teljes 

körűen kártalanítani a Megrendelőt.  

 

7.1.3. Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 

az ajánlatát a jelen pontban foglaltak figyelembevételével határozta meg. 

 

7.2. Kötbérek, a Szállító által fizetendő késedelmi kamat 

 

Szállító nem teljesítése, késedelmes és hibás teljesítése, valamint meghiúsulás esetén, amennyiben 

az olyan okból következik be, amelyért a Szállító felelős, a Megrendelő kötbérre jogosult. Felek 

rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződésben és a Ptk-ban leírt korlátozásokkal követelheti a 

kötbéreket meghaladó, igazolt kárainak a megtérítését is. Megrendelőnek jogában áll kötbérigényét 

a Szállítónak a jelen szerződés alapján fizetendő esedékes díjazás összegébe beszámítani, 

amennyiben a beszámítás Kbt-ben meghatározott feltételei teljesülnek. A Megrendelő 
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kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő 

levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. 

 

7.2.1. Amennyiben Szállító bármely Értékesítési Helyre a jelen szerződés 3.1.3. pontjában 

meghatározott időtartam végső időpontjához képest 30 percet meghaladó késéssel érkezik 

meg a pénz elszállítása céljából, olyan okból, amelyért a Szállító felelős, úgy késedelmi 

kötbér fizetésére válik kötelezetté. (30 percet meg nem haladó késedelem esetén Szállító a 

jelen pont szerinti késedelmi kötbér fizetésére nem kötelezett.) 

 

A késedelemmel érintett Értékesítési Helyek esetében Szállító nem számíthatja fel az 

adott Értékesítési Helyre eső vállalkozási díjat, ezen túl – minden, késedelemmel érintett 

Értékesítési Hely kapcsán és esetenként – a 30 percet meghaladó, de 60 percet meg nem 

haladó késedelem esetén ……..,- Ft [a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki] 

késedelmi kötbért köteles megfizetni Megrendelő részére. Amennyiben a késedelem a 60 

percet meghaladja, a késedelem minden megkezdett órája után – azaz értelemszerűen a 

61. perctől egy további, a 121. perctől még egy további, és így tovább – Szállító további 

(a 61. perctől számítandó megkezdett óránkénti) 5.000,- Ft / megkezdett további óra 

összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére az előzőek szerinti 

…………,- Ft-os [a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki] kötbéren felül. 

 

7.2.2. A 3.3.3. pont szerinti jóváírás Szállítónak felróható késedelmes teljesítése esetén Szállító 

(minden késedelem érintett naptári nap után) késedelmi kamat fizetésére köteles a Ptk. 

6:155. §-a szerint, és mely kamat számításának alapja a késve befizetett, a 3.3.3. pont 

szerinti pénzösszeg, mértéke a Ptk. 6:155. §-a szerinti mérték. 

 

7.2.3. Amennyiben Szállító az Értékesítési Helyre a pénztárzárást megelőző 30. percig nem 

érkezik meg a pénz elszállítása céljából, úgy ezen eset „nemteljesítésnek” minősül. 

 

Szállító nem teljesítése esetén Megrendelő nemteljesítési kötbér felszámítására jogosult, 

melynek mértéke az adott Értékesítési Helyről a nemteljesítés időpontjában elszállítandó 

pénzösszeg 20 %-a, de legfeljebb 200.000,- Ft azzal, hogy az érintett Értékesítési Helyek 

esetében Szállító nem számíthatja fel az adott Értékesítési Helyre eső vállalkozási díjat. 

 

 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerinti nem-

teljesítési kötbér megfizetésének kötelezettsége nem mentesíti Szállítót a 7.2.1. pont 

szerinti késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

7.2.4. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben Szállító valamely, a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségét egyáltalán nem teljesíti. Nem teljesítésnek minősül minden 

olyan eset is, amikor Szállító olyan mértékű késedelembe esik vagy egyéb hibát követ el, 

hogy annak kiküszöbölése és a szerződésszerű teljesítés az adott napon már nem 

lehetséges, vagy a teljesítés elfogadása ésszerűen már nem várható el Megrendelőtől. A 

nemteljesítési kötbér mértéke ezen esetekben alkalmanként a szerződésszegéssel érintett 

kötelezettség nettó értékének 20 %-a, de legalább 20.000,- Ft (abban az esetben is, ha az 

adott kötelezettség vonatkozásában érték nem állapítható meg), legfeljebb azonban 

200.000,- Ft. 

 

7.2.5. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Szállító valamely, a jelen szerződésben 

meghatározott és a 7.2.1.-7.2.4. pont hatálya alá tartozó kötelezettségét nem megfelelően 
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teljesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke alkalmanként a szerződésszegéssel érintett 

kötelezettség nettó értékének 20 %-a, de legalább 15.000,- Ft (abban az esetben is, ha az 

adott kötelezettség vonatkozásában érték nem állapítható meg), legfeljebb azonban 

150.000,- Ft. 

 

7.2.6. Ha Szállító a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a 

Megrendelőt, úgy az adott esetre alkalmazandó kötbér 5 %-a akkor is jár, ha a Szállító a 

felelősség alól magát egyébként kimenti. 

 

7.2.7. A jelen szerződés Megrendelő részéről – a Szállítónak felróható ok miatt bekövetkező – 

elállással vagy rendkívüli felmondással történő megszűntetése esetén Szállító köteles 

Megrendelő részére a szerződés hátralévő, opcióval növelt időtartamára a megelőző 

hónapokban a Szállító részére kifizetett teljes díjazás alapján időarányosan számított 

összeg 20 %-át meghiúsulási kötbér címén, Megelőző havi adat hiányában 

………………,- Ft összeget megfizetni. [A nyugati országrész részajánlata esetén 

20.000.000,- Ft, a keleti országrész részajánlata vonatkozásában 40.000.000,- Ft 

szerepeltetendő.] 

 

7.2.8.  A kötbér esedékessé válik: 

 nem teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a teljes/részleges 

elállását/felmondását Szállítónak bejelentette; 

 késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár; 

 hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor, 

 az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér 

esetén a kötelezettség elmulasztásának napján; amennyiben ez a nap nem állapítható 

meg kétséget kizáróan, akkor azon a napon, amelyen a Megrendelő a kötbérigényét a 

Szállítónak bejelentette. 

 

7.3. Kártalanítás 

 

7.3.1.  Szállítónak megfelelően kártalanítania kell és meg kell óvnia a Megrendelőt, 

alkalmazottait és tisztviselőit, illetve bérlőit minden pertől, cselekménytől vagy igazgatási 

eljárástól, perbeli keresettől, követeléstől, veszteségtől, kártól, költségviseléstől és 

kiadástól, bármilyen természetű is az, beleértve ügyvédi díjakat és költségeket is, 

amelyeket a Megrendelő elszenvedett harmadik személyek Szállító tevékenységével, 

illetve a jelen szerződés alapján történő eljárásával összefüggő vagy abból eredő 

követelései miatt. 

 

7.3.2. Ha a Megrendelő ellen bármely a 7.3.1. pont szerinti eljárást megindítanak vagy keresetet 

nyújtanak be, a Megrendelő erről azonnal – de nem később, mint 15 (tizenöt) napon belül 

– értesítést küld a Szállítónak, és a Szállító saját költségén és a Megrendelő nevében 

és/vagy meghatalmazása alapján eljárást kezdeményezhet vagy keresetet nyújthat be vagy 

védekezhet és tárgyalhat ilyen eljárások és keresetek rendezése érdekében. 

 

7.3.3. Ha Szállító nem értesíti a Megrendelőt ilyen értesítés kézhezvételétől számítva 15 

(tizenöt) napon belül arról, hogy szándékában áll eljárást kezdeményezni, vagy kereset 
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beadni vagy védekezni, akkor a Megrendelő jogosult ezen eljárásokat saját maga 

megindítani. 

 

7.3.4. A Megrendelő Szállító kérésére meg kell adjon minden lehetséges és ésszerű segítséget a 

Szállítónak ilyen eljárás kezdeményezésére és kereset benyújtásra, és Szolgáltató köteles 

megtéríteni Megrendelő felhívásától számított 8 (nyolc) napon belül az összes felmerült 

költséget, mely a Megrendelőnél keletkezik ezzel kapcsolatban. 

 

7.4. Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior 

miatt került sor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható ok, amely a 

szerződésszegő Fél tevékenységi körén kívül esik és elháríthatatlan, különösképpen a természeti 

katasztrófa, háborús események, országos szintű embargók, a szolgáltatások Szállító általi ellátását 

biztosító útvonalak lezárása, illetve azok tartós megközelíthetetlensége, stb., ide nem értve azonban 

a Szállító járműveinek műszaki meghibásodását és az Országos Meteorológiai Szolgálat 

mindenkori harmadfokú (vörös) riasztási szintjét el nem érő időjárást, továbbá az olyan sztrájkot, 

üzembezárást, munkamegtagadást, amely a Szállítót, illetve a Szállító szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő harmadik személyeket érinti.  

 

A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis maior 

bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis maior 

bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell. 

 

A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a mulasztó Fél 

felelősséggel tartozik. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő munkavállalója vis maior miatt nem tud 

megjelenni az adott Értékesítési Helyen, és ezért a készpénzbeszállítást a Megrendelő legkésőbb 1 

(egy) órával a tárgynapi beszállítási időintervallum kezdete előtt lemondja, a Szállító elfogadja ezt 

ideiglenes lemondásként. 

 

Amennyiben a Megrendelő eltérő írásos utasítást nem ad, a Szállítónak vis maior esetén is tovább 

kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell 

keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A 

szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

 

Amennyiben egy vis maior esemény 30 (harminc) naptári napnál hosszabb ideig tart, a jelen 

szerződést bármely Fél jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. A Felek továbbra is kötelesek 

mindent megtenni annak érdekében, hogy bármely Vis maior esemény okozta károkat enyhítsék. 

 

 

8. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

 

8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során a 

Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, illetőleg a Megrendelő szerződő partnerei gazdasági 

tevékenységéhez kapcsolódóan üzleti titkokat ismerhet meg.  

 

8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alkalmazása tekintetében üzleti titoknak minősül 

minden olyan gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, információ, megoldás, irat vagy adat, 

melynek titokban maradásához a Megrendelőnek vagy szerződő partnereinek méltányolható érdeke 
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fűződik, valamint a jelen szerződés teljesítése során a Szállító tudomására jutott mindennemű 

műszaki, gazdasági adat.  

 

8.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől kapott, üzleti titkot képező információkat Szállító csak 

a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel. Szállító köteles a Megrendelővel 

kötött szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű üzleti titkot időbeli korlátozás 

nélkül – a jelen szerződés megszűnését követően is – megőrizni; azt nem hozhatja nyilvánosságra 

vagy teheti harmadik személyek számára megismerhetővé.  

 

8.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség kiterjed mind Megrendelőhöz köthető, 

mind a Megrendelővel üzleti kapcsolatban álló harmadik személyekhez kötődő üzleti titokra. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára, 

alvállalkozójára. Szállító köteles a teljesítésben részt vevő összes alkalmazottjával és 

alvállalkozójával a jelen szerződés tartalmának megfelelő titoktartási nyilatkozatot aláíratni. 

Szállító a feladat teljesítésébe csak olyan alvállalkozót vonhat be, aki a jelen szerződés tartalmának 

megfelelő titoktartási nyilatkozatot ad a Megrendelő részére.  

 

8.5. Szállító a jelen, 8. pont szerinti titoktartási kötelezettség általa, vagy bármely, az érdekkörébe 

tartozó személy általi megszegéséből eredő károkért helyt állni tartozik Megrendelővel, illetve 

harmadik személyekkel szemben. 

 

8.6. A titoktartási kötelezettség hatálya nem vonatkozik az alábbi információkra: 

 amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály, vagy hatósági előírás 

kötelezővé teszi, de csak az előírt mértékben és kizárólag az érdekelti kör 

számára, 

 amelyek a szerződés hatálybalépését megelőzően is ismertek vagy 

ismerhetőek voltak, 

 amelyek bizonyíthatóan a szerződő Felek hibáján kívül kerültek 

nyilvánosságra, 

 amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állhatnak. 

 

 

9. Együttműködés és kapcsolattartás a Szerződő Felek között 

 

9.1. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan – ide nem értve a jelen szerződés mellékleteiben 

meghatározott kapcsolattartókat és megrendelés kiadására valamint fogadására jogosult 

személyeket – Felek az alábbiak szerint jelölik ki azokat a személyeket, akik a szerződés tárgyát 

képező körben nyilatkozattételre és eljárásra teljes jogkörű felhatalmazással rendelkeznek: 

 

  Szállító részéről:  

 Név:  

 Cím:  

 Mobil: 

 Telefonszám:  

 Faxszám:  
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 E-mail cím:  

 

  Megrendelő részéről:  

 Név:  

 Cím:  

 Mobil: 

 Telefonszám:  

 Faxszám:  

 E-mail cím:  

 

9.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során joghatályos nyilatkozat kizárólag 

írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, 

távirat, telefax, e-mail, etc. – tehető. Bármely értesítés, közlés akkor tekintendő kézbesítettnek – 

amennyiben azt ettől eltérő módon a jelen szerződés nem szabályozza –, ha azt személyesen adják 

át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az 

átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre, az átvétel megtörténtének 

visszaigazolásával; e-mail esetén a kézbesítési visszaigazoláson megjelölt időpont tekintendő 

irányadónak. 

 

 

10. A szerződés hatálya és megszűnése  

 

10.1. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően, 2018.február 05-én lép hatályba 

azzal, hogy Szállító a jelen szerződés 3.1.1. pontjában meghatározott előkészítő feladatokat 2018. 

február 05. napjától 2018. február 10. napjáig köteles elvégezni, míg a jelen szerződésben 

meghatározottak szerinti pénzszállítási és kapcsolódó feladatait 2018. február 10-én 00:00 órától 

köteles 2019. február 09. napján 24:00 óráig teljesíteni. 

 

 Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a jelen szerződés időbeli hatályát további 1 (egy) évvel, a 

2019. február 10. napjától 2020. február 09. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítani az opciós 

jogának gyakorlásáról szóló, cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozattal, melyet legkésőbb a jelen 

szerződés első évének lejártát (azaz a szerződés opció gyakorlása nélküli megszűnését) legalább 

120, azaz százhúsz naptári nappal megelőzően köteles megküldeni Szállító részére. 

 

10.2. A jelen szerződést a Megrendelő rendes felmondással, 120, azaz százhúsz napos felmondási idővel 

írásban, indoklás nélkül felmondhatja. Szállító a jelen pont szerinti felmondás esetén kártérítésre, 

kártalanításra és a szerződés megszűnésével kapcsolatos igény érvényesítésére nem jogosult. 

 

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés – a szerződés egyéb részeiben 

kifejezetten rögzített eseteken túlmenően – az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése 

esetén – a másik Félhez intézett indokolt, írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatállyal, rendkívüli 

felmondás útján megszüntethető.  

 

a. Felmondási okok a Megrendelő részéről:  
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i. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést abban az 

esetben, ha a Szállító vagy valamely, érdekkörébe tartozó személy a jelen 

szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét megszegi.  

 

ii. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, amennyiben 

Szállító egy hónapon belül a szolgálati helyek legalább 10 %-áról egy naptári 

hónapon belül két alkalommal a 3.1.3. pont szerinti időintervallumhoz képest 30 

percnél nagyobb késéssel szállítja el a bevételt, illetve ha a feldolgozott 

pénzmennyiség 3.3.3. pont szerinti határidőben jóváírás céljából történő napi 

jelentési kötelezettségét két alkalommal elmulasztja. (Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy az előzőek szerinti esetszám számítása szempontjából 

bankonként és bankszámlánként külön-külön veendő figyelembe a jóváírás 

érdekében történő jelentés-leadási kötelezettség elmulasztása.) 

 

iii. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, ha a Szállító 

Rendőrhatóság Vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó engedélye, vagy kamarai 

tagsága, vagy a felelősségbiztosítása vagy bármely egyéb, a jelen szerződés tárgyát 

képező tevékenység végzéséhez szükséges engedélye megszűnik vagy bármely 

időpontban nem vagy nem a jelen szerződésben előírtaknak megfelelően áll 

rendelkezésre a jelen szerződés időbeli hatálya alatt. 

 

iv. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést Szállító 

egyéb, súlyos szerződésszegése esetén, ha Megrendelő Szállítót a szerződésszegés 

megszűntetésére írásos értesítésben legalább 5 (öt) napos határidővel felszólította és 

a felszólításban foglalt határidőre Szállító a felhívásban foglaltaknak nem tett 

maradéktalanul eleget, vagy a szerződésszegő állapotot nem szüntette meg. 

 

b. Felmondási okok a Szállító részéről: 

 

i. Szállító jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, ha Megrendelő 

fizetési kötelezettsége teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és 

fizetési kötelezettségét a Szállító erre vonatkozó írásbeli felhívása és a kötelezettség 

teljesítésre a Szállító által a felhívásban meghatározott, minimum 8 banki napos (az 

értesítés kézhezvételétől számítandó) időtartamú póthatáridőn belül sem teljesíti. 

 

ii. Szállító jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést Megrendelő 

egyéb, súlyos szerződésszegése esetén, ha Szállító Megrendelőt a szerződésszegés 

megszűntetésére írásban, indoklással ellátott értesítésben legalább 15 (tizenöt) 

munkanapos határidővel felszólította és a felszólításban foglalt határidőre 

Megrendelő a felhívásban foglaltaknak nem tett eleget és a szerződésszegő állapotot 

nem szüntette meg. 

 

10.4. Felek egyebekben rögzítik, hogy rendkívüli felmondási oknak minősül továbbá, amennyiben a 

másik Fél tevékenységét megszünteti, vagy ellene jogerősen kimondott bírósági határozat alapján 

csőd, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el, feltéve, hogy a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések alapján a felmondásra ezen esetekben lehetőség van. 

i. . 

 

10.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles továbbá a jelen szerződést felmondani – ha szükséges 
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olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha:  

 

 a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

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

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

feltétel;  

 

 a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

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

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

valamely feltétel. 

 

10.6. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. 

 

10.7. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a 

Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a Szállító tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során 

kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

10.8. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnése esetén mindkét Fél haladéktalanul köteles 

a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adathordozót, 

adatot, információt saját költségén a másik Fél birtokába visszabocsátani, amennyiben ez nem 

ütközik hatályos jogszabályok rendelkezéseibe. Felek a jelen szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással. 

 

 

11. Joglemondás 

 

11.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feleket megillető bármely jog érvényesítésének elmulasztása, a jog 

nem gyakorlása nem minősül jogról való lemondásnak. 

 

11.2. Valamely szerződő Fél a jogairól, felhatalmazásáról vagy igényérvényesítéséről való lemondása 

írásban, dátummal és az adott Fél cégszerű aláírásával ellátva érvényes, meghatározva a lemondásra 

kerülő jogot és annak terjedelmét. 

 

 

12. Egyéb rendelkezések 

 

12.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától hatályos 

megállapodását tartalmazza. 

 

12.2. Megrendelő és Szállító a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges 

adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést 

érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Szerződő Felek 

kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással a szerződésben és a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél 
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szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori 

helyzetben – különös figyelemmel a jelen szerződés előírására – elvárható. 

 

12.3. Szállító a jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés 

teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a szerződés tárgyát, 

illetőleg annak megvalósítását és a jelen szerződés egyéb feltételeit valamint a jelen szerződést 

érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt. 

 

12.4. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő Felek. A Felek 

egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik Fél képviselőjének tüntesse 

fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a szerződésre hivatkozással, vagy egyébként 

olyan megállapodást kössön harmadik személyekkel, amely a jelen szerződésben foglaltakkal, 

illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, illetve a 

szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti. 

 

12.5. Szállító kijelenti, hogy vele szemben, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn olyan 

valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Megrendelő részére 

nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi 

szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll 

jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy 

annak törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával. 

 

12.6. Szállító kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen szerződés teljesítésébe 

bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll 

fenn. 

 

12.7. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Szállító általi teljesítése nem jelenti 

és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely 

harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát 

képező információ titokban tartására vonatkozik.  

 

12.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, a 

szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen rész 

nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek szándékainak és céljainak elérésére. Felek 

megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 

kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek 

a korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.  

 

12.9. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható, figyelemmel a 

Kbt. 141. §-ában foglaltakra.  

 

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá az 

elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 

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

írásban 3 (három) naptári napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 

(három) naptári napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy 

késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 
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12.10. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel. 

 

12.11. A Szállító megismerte és jelen szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. – Megrendelő 

vonatkozásában is irányadó és kötelezően alkalmazandó – Etikai Kódexét (a 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex oldalon korlátozás nélkül elérhető), az abban foglalt 

értékeket a jelen szerződés szerinti jogviszony fennállása alatt magára nézve azt mérvadónak tartja. 

Szállító kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a Megrendelő vizsgálóival. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró 

személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai 

bejelentő és tanácsadó csatornákon keresztül. 

 

12.12. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a szerződés megkötésétől 

Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy 

közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy 

a jelen szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem azok 

kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe Megrendelő előzetesen, írásban 

beleegyezik. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Szállítót teljes 

kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő a MÁV Zrt. Biztonsági 

Főigazgatósága útján is bármikor jogosult ellenőrizni, melyet Szállító kifejezetten tudomásul vesz.  

 

12.13. Szállító jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös tekintettel a jelen szerződés 

aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés 

vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van 

kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 

feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki 

a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás 

megszegéséből eredő teljes felelősség a Szállító oldalán a jelen szerződést aláíró személyt terheli, 

míg a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a 

Megrendelőt nem terheli. 

 

12.14. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének határideje 

munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor – a Felek kifejezett, eltérő megállapodása 

hiányában – akkor az esedékesség időpontja a követő első munkanap. 

 

12.15. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel kapcsolatos 

valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni. 

 

12.16. Felek – tekintettel arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatok kezelésére is sor 

kerül (különös tekintettel pl. a 3. számú mellékletben foglaltakra) – kifejezetten kijelentik és 

rögzítik, hogy a mindenkor hatályos, a személyes és/vagy egyéb adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott kötelezettségeikkel tisztában vannak és azokat betartják, valamint a 

jelen szerződés teljesítésében a részükről közreműködő személyekkel betartatják. 

 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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12.17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok, valamint a Szállítónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, a hitelintézetekről és 

a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a Magyar Nemzeti Bank 

elnökének 11/2011. (IX. 6.) és a 12/2011. (IX.6.) MNB rendelete a bankjegyek és az érmék 

feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 

feladatokról, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a tevékenységet szabályozó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

12.18. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy azzal 

összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

 

12.19. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak 1-10. számú 

mellékletei; a jelen szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.  

 

A jelen szerződés mellékletei: 

 1. számú melléklet:  Értékesítési helyek listája 

 2. számú melléklet: Kapcsolattartók listája  

 3. számú melléklet: Göngyölegrendelő mintája  

 4. számú melléklet: Szállítást végzők névsora, azonosításhoz szükséges adatok  

 5. számú melléklet: Bankszámlaszámok  

 6. számú melléklet: Adóhatósági meghatalmazás [amennyiben alkalmazandó]  

 7. számú melléklet: Műszaki specifikáció  

 8. számú melléklet:  Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. 

területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételei  

 9. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról 

 10. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés törzsszövege és a jelen szerződés 

bármely mellékletében rögzített rendelkezések között bármilyen ellentmondás van, úgy a jelen 

szerződés törzsszövege rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

Felek a 12.9. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan kifejezetten rögzítik, hogy az 1-5. számú 

mellékletek tartalma – figyelemmel azok jellegére – külön szerződésmódosítás nélkül, a jelen 

szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítható. 

 

12.20. A jelen szerződés 4 (négy), egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 2 

(kettő) példány Szállítót, 2 (kettő) példány pedig Megrendelőt illet meg. 

 

Felek a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá.  
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Budapest, 201…. ……………. . 
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1. sz. melléklet Értékesítési helyek listája 

 

(Kelet-Magyarország vonatkozásában) 

 

_ Sorszám Szolgálati hely neve TSZVK Kp beszállítás  gyakorisága   

K 1 Albertirsa Budapest NE 7 

K 2 Alsógöd Budapest  HT 5 

K 3 Aszód Budapest NE 7 

K 4 Bácsalmás Szeged NE 7 

K 5 Bag Budapest HT 3 

K 6 Baja Szeged NE 7 

K 7 Balassagyarmat Budapest  HT 3 

K 8 Balmazújváros Debrecen NE 7 

K 9 Békéscsaba Szeged NE 7 

K 10 Békéscsaba Menetjegyiroda Szeged HT 5 

K 11 Berettyóújfalu Debrecen NE 7 

K 12 Biharkeresztes Debrecen NE 7 

K 13 Biharnagybajom Szeged HT 3 

K 14 Bodrogkeresztúr Miskolc  HT 3 

K 15 Budapest Nyugati Budapest  NE 7 

K 16 Budapest Keleti Budapest NE 7 

K 17 Budapest Keleti ügyfélszolgálat Budapest NE 7 

K 18 Cegléd  Budapest NE 7 

K 19 Csongrád Szeged HT 3 

K 20 Csorvás Szeged HT 3 

K 21 Dabas Budapest HT 2 

K 22 Debrecen Debrecen NE 7 

K 23 Debrecen Menetjegyiroda Debrecen HT 5 

K 24 Debrecen ügyfélszolgálat Debrecen     

K 25 Debrecen-Csapókert Debrecen NE 7 

K 26 Délegyháza Budapest HT 5 

K 27 Demecser Debrecen NE 7 

K 28 Dévaványa Szeged HT 3 

K 29 Diósjenő Budapest  HT 2 

K 30 Dömsöd Budapest HT 5 

K 31 Dunaharaszti Budapest NE 7 

K 32 Dunakeszi  Budapest  HT 5 

K 33 Dunakeszi alsó Budapest  HT 3 

K 34 Dunakeszi-Gyártelep Budapest  NE 7 

K 35 Dunavarsány Budapest NE 7 

K 36 Ebes Debrecen NE 7 
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K 37 Edelény Miskolc  HT 4 

K 38 Eger Miskolc  HT 5 

K 39 Egyek Debrecen HT 5 

K 40 Erdőkertes Budapest  HT 5 

K 41 Farmos Budapest NE 7 

K 42 Fegyvernek-Örményes Debrecen NE 7 

K 43 Fehérgyarmat Debrecen NE 7 

K 44 Gödfelső Budapest  NE 7 

K 45 Felsőzsolca Miskolc  HT 2 

K 46 Ferihegy  Budapest  NE 7 

K 47 Forró-Encs Miskolc  HT 5 

K 48 Fót  Budapest  HT 3 

K 49 Füzesabony Miskolc  HT 5 

K 50 Füzesgyarmat Szeged HT 3 

K 51 Gégény Debrecen NE 7 

K 52 Göd  Budapest  HT 3 

K 53 Gödöllő Budapest NE 7 

K 54 Gyál Budapest  HT 2 

K 55 Gyoma Szeged NE 7 

K 56 Gyömrő Budapest NE 7 

K 57 Gyöngyös Miskolc  HT 3 

K 58 Gyula Szeged NE 7 

K 59 Hajdúböszörmény Debrecen NE 7 

K 60 Hajdúhadház Debrecen NE 7 

K 61 Hajdúnánás Debrecen HT 5 

K 62 Hajdúszoboszló Debrecen NE 7 

K 63 Hatvan Budapest NE 7 

K 64 Hernád Szeged  HT 2 

K 65 Hidasnémeti Miskolc  HT 3 

K 66 Hódmezővásárhely Szeged NE 7 

K 67 Hódmezővásárhely-Népkert Szeged NE 7 

K 68 Isaszeg Budapest NE 7 

NY 69 Jánoshalma Szeged HT 5 

K 70 Jászboldogháza-Jánoshida Budapest HT 3 

K 71 Jászberény Budapest NE 7 

K 72 Kaba Debrecen NE 7 

K 73 Kál-Kápolna Miskolc  HT 5 

K 74 Karcag Debrecen NE 7 

K 75 Kazincbarcika Miskolc  HT 5 

K 76 Kecskemét Szeged NE 7 
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K 77 Kelebia Szeged NE 7 

K 78 Kemecse Debrecen NE 7 

K 79 Kétegyháza Szeged NE 7 

K 80 Kiskőrös Szeged HT 5 

K 81 Kiskunfélegyháza Szeged NE 7 

K 82 Kiskunhalas Szeged NE 7 

K 83 Kiskunmajsa Szeged HT 4 

K 84 Kismaros Budapest  HT 5 

K 85 Kistelek Szeged NE 7 

K 86 Kisújszállás Debrecen NE 7 

K 87 Kisvárda Debrecen NE 7 

K 88 Kisvárda-Hármasút Debrecen NE 7 

K 89 Kőbánya alsó Budapest  NE 7 

K 90 Kőbánya felső Budapest NE 7 

K 91 Kőbánya-Kispest Budapest  NE 7 

K 92 Kötegyán Szeged HT 5 

K 93 Kunhegyes Debrecen HT 5 

K 94 Kunszentmárton Szeged HT 5 

K 95 Kunszentmiklós-Tass Szeged NE 7 

K 96 Lökösháza Szeged NE 7 

K 97 Maglód Budapest HT 5 

K 98 Maglódi Nyaraló Budapest HT 5 

K 99 Magyarbánhegyes Szeged NE 7 

K 100 Máriabesnyő Budapest HT 6 

K 101 Mátészalka Debrecen NE 7 

K 102 Medgyesegyháza Szeged NE 7 

K 103 Mélykút Szeged HT 2 

K 104 Mende Budapest HT 5 

K 105 Menetjegyiroda Budapest Budapest HT   

K 106 Mezőberény Szeged HT 5 

K 107 Mezőhegyes Szeged NE 7 

K 108 Mezőkeresztes-Mezőnyárád Miskolc  HT 3 

K 109 Mezőkövesd Miskolc  HT 5 

K 110 Mezőtúr Szeged NE 7 

K 111 Mindszent Szeged HT 5 

K 112 Miskolc Menetjegyiroda Miskolc  HT 6 

K 113 Miskolc-Tiszai Miskolc  HT 6 

K 114 Miskolc-Tiszai ügyfélszolgálat Miskolc      

K 115 Monor Budapest NE 7 

K 116 Nagyecsed Debrecen HT 3 



Iktatószám: 57084/2017/START 

Beszerzési tervsor: 217/2017 

 

 

 32 

K 117 Nagykáta Budapest NE 7 

K 118 Nagykőrös Szeged NE 7 

K 119 Nagymaros Budapest  HT 2 

K 120 Nagymaros-Visegrád Budapest  NE 7 

K 121 Nagyszénás Szeged HT 5 

K 122 Novajidrány Miskolc  HT 3 

K 123 Nyékládháza Miskolc  HT 5 

K 124 Nyírábrány Debrecen NE 7 

K 125 Nyíradony Debrecen HT 3 

K 126 Nyírbátor Debrecen NE 7 

K 127 Nyíregyháza Debrecen HT 5 

K 128 Nyíregyháza ügyfélszolgálat Debrecen HT 5 

K 129 Ócsa Budapest  HT 5 

K 130 Okány Szeged HT 3 

K 131 Olaszliszka-Tolcsva Miskolc  HT 5 

K 132 Orosháza Szeged NE 7 

K 133 Ózd Miskolc  HT 5 

K 134 Őrbottyán Budapest  HT 5 

K 135 Örkény Szeged  HT 2 

K 136 Pásztó Budapest HT 3 

K 137 Pátroha Debrecen NE 7 

K 138 Pécel Budapest NE 7 

K 139 Pesterzsébet Budapest NE 7 

K 140 Pilis Budapest NE 7 

K 141 Putnok Miskolc  HT 5 

K 142 Püspökladány Debrecen NE 7 

K 143 Rakamaz Debrecen NE 7 

K 144 Rákos  Budapest NE 7 

K 145 Rákospalota-Újpest Budapest  NE 7 

K 146 Sajószentpéter Miskolc  HT 5 

K 147 Salgótarján Budapest HT 3 

K 148 Salgótarján külső Budapest HT 3 

K 149 Sarkad Szeged HT 3 

K 150 Sarkadi Cukorgyár Szeged HT 5 

K 151 Sárospatak Miskolc  HT 5 

K 152 Sátoraljaújhely Miskolc  HT 5 

K 153 Soltvadkert Szeged HT 3 

K 154 Sülysáp Budapest NE 7 

K 155 Szabadszállás Szeged HT 2 

K 156 Szajol Budapest HT 5 
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K 157 Szarvas Szeged NE 7 

K 158 Szatymaz Szeged HT 5 

K 159 Szeged Szeged HT 5 

K 160 Szeged Menetjegyiroda Szeged HT 5 

K 161 Szeged ügyfélszolgálat Szeged     

K 162 Szeged-Rókus Szeged NE 7 

K 163 Szentes Szeged NE 7 

K 164 Szentmártonkáta Budapest NE 7 

K 165 Szerencs Miskolc  HT 5 

K 166 Szob Budapest  HT 5 

K 167 Szolnok Budapest NE 7 

K 168 Szolnok Menetjegyiroda Budapest HT 5 

K 169 Szolnok ügyfélszolgálat Budapest     

K 170 Sződliget Budapest  NE 7 

K 171 Szőlősnyaraló Budapest NE 7 

K 172 Táborfalva Szeged  HT 2 

K 173 Taktaharkány Miskolc  HT 5 

K 174 Tápiógyörgye Budapest NE 7 

K 175 Tápiószecső Budapest NE 7 

K 176 Tápiószele Budapest NE 7 

K 177 Tarcal Debrecen NE 7 

K 178 Téglás Debrecen NE 7 

K 179 Tiborszállás Debrecen HT 2 

K 180 Tiszafüred Debrecen NE 7 

K 181 Tiszalúc Miskolc  HT 5 

K 182 Tiszaújváros Miskolc  HT 5 

K 183 Tokaj Debrecen NE 7 

K 184 Tótkomlós Szeged HT 5 

K 185 Törökszentmiklós Debrecen NE 7 

  186 Tura Budapest NE 7 

K 187 Tuzsér Debrecen NE 7 

K 188 Újfehértó Debrecen NE 7 

K 189 Újpest Budapest  HT 3 

K 190 Újszász Budapest HT 5 

K 191 Vác Budapest  NE 7 

K 192 Vámosgyörk Miskolc  HT 5 

K 193 Vásárosnamény Debrecen NE 7 

K 194 Veresegyház Budapest  HT 5 

K 195 Verőce Budapest  NE 7 

K 196 Vésztő Szeged HT 5 
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K 197 Záhony Debrecen NE 7 

K 198 Zebegény Budapest  HT 5 

K 199 Zugló Budapest  NE 7 

K 200 Utasellátó Budapest NE 7 
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(Nyugat-Magyarország vonatkozásában) 

 

    Szolgálati hely neve TSZVI Kp beszállítás  gyakorisága 

NY 1 Ács Budapest NE 7 

NY 2 Agárd Budapest NE 7 

NY 3 Alsógalla Budapest NE 7 

NY 4 Baracska Budapest HT 5 

NY 5 Biatorbágy Budapest NE 7 

NY 6 Bicske Budapest NE 7 

NY 7 Bicske alsó Budapest NE 7 

NY 8 Budapest- Déli Budapest NE 7 

NY 9 Budapest-Déli Ügyfélszolgálat Budapest NE 7 

NY 10 Dunaújváros Budapest NE 7 

NY 11 Ercsi  Budapest HT 6 

NY 12 Érd Budapest HT 5 

NY 13 Érd alsó Budapest NE 7 

NY 14 Érd felső Budapest NE 7 

NY 15 Gárdony Budapest NE 7 

NY 16 Győr Budapest NE 7 

NY 17 Győr Ügyfélszolgálat Budapest NE 7 

NY 18 Hegyeshalom Budapest HT 5 

NY 19 Herceghalom Budapest HT 5 

NY 20 Iváncsa Budapest NE 7 

NY 21 Kápolnásnyék Budapest HT 6 

NY 22 Kelenföld Budapest NE 7 

NY 23 Komárom Budapest NE 7 

NY 24 Martonvásár Budapest NE 7 

NY 25 Mosonmagyaróvár Budapest NE 7 

NY 26 Nagyszentjános Budapest HT 3 

NY 27 Oroszlány Budapest NE 7 

Ny 28 Pusztaszabolcs Budapest NE 7 

NY 29 Szárliget Budapest HT 5 

NY 30 Szászhalombatta Budapest NE 7 

NY 31 Székesfehérvár Budapest NE 7 

NY 32 Szőny Budapest HT 6 

NY 33 Tárnok Budapest NE 7 

NY 34 Tata Budapest NE 7 

NY 35 Tatabánya Budapest NE 7 

NY 36 Tóvároskert Budapest HT 6 

NY 37 Velence Budapest NE 7 
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NY 38 Dorog Budapest  HT 5 

NY 39 Esztergom Budapest  HT 5 

NY 40 Klotildliget Budapest  HT 5 

NY 41 Piliscsaba Budapest  HT 5 

NY 42 Pilisvörösvár Budapest  HT 5 

NY 43 Balatonaliga Pécs  HT 2 

NY 44 Balatonboglár Pécs  NE 7 

NY 45 Balatonfenyves Pécs  HT 3 

NY 46 Balatonfenyves GV Pécs  HT 3 

NY 47 Balatonföldvár Pécs  NE 7 

NY 48 Balatonlelle Pécs  NE 7 

NY 49 Balatonmáriafürdő Pécs  NE 7 

NY 50 Balatonszárszó Pécs  NE 7 

NY 51 Balatonszemes Pécs  NE 7 

NY 52 Balatonszentgyörgy Pécs  NE 7 

NY 53 Barcs Pécs NE 7 

NY 54 Bátaszék Pécs NE 7 

NY 55 Csurgó Pécs HT 6 

NY 56 Dombóvár Pécs NE 7 

NY 57 Fonyód Pécs  NE 7 

NY 58 Gyékényes Pécs  NE 7 

NY 59 Kaposvár Pécs NE 7 

NY 60 Lepsény Pécs  HT 6 

NY 61 Kaposvár Menetjegyiroda Pécs HT 5 

NY 62 Nagyatád Pécs HT 6 

NY 63 Nagydorog Pécs HT 1 

NY 64 Nagykanizsa Pécs  NE 7 

NY 65 Pécs Pécs NE 7 

NY 66 Pécs Menetjegyiroda Pécs HT 5 

NY 67 Pécs Ügyfélszolgálat Pécs HT 5 

NY 68 Pincehely Pécs HT 6 

NY 69 Sárbogárd Pécs NE 7 

NY 70 Sásd Pécs NE 7 

NY 71 Simontornya Pécs NE 7 

NY 72 Siófok Pécs  NE 7 

NY 73 Somogyszob Pécs HT 6 

NY 74 Szántód-Kőröshegy Pécs  HT 1 

NY 75 Szekszárd Pécs NE 7 

NY 76 Szentlőrinc Pécs NE 7 

NY 77 Szigetvár Pécs HT 6 
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NY 78 Villány Pécs HT 6 

NY 79 Zamárdi  Pécs  NE 7 

NY 80 Szabadisóstó Pécs  NE 7 

NY 81 Ajka Szombathely HT 3 

NY 82 Alsóőrs Szombathely HT 2 

NY 83 Badacsony Szombathely HT 2 

NY 84 Bakonyszentlászló Szombathely HT 1 

NY 85 Balatonakarattya Szombathely HT 1 

NY 86 Balatonalmádi Szombathely HT 3 

NY 87 Balatonfüred Szombathely HT 3 

NY 88 Balatonkenese Szombathely HT 2 

NY 89 Boba Szombathely HT 3 

NY 90 Celldömölk Szombathely NE 7 

NY 91 Devecser Szombathely HT 3 

NY 92 Gyömöre-Tét Szombathely HT 3 

NY 93 Keszthely Szombathely NE 7 

NY 94 Pápa Szombathely NE 7 

NY 95 Révfülöp  Szombathely HT 3 

NY 96 Sárvár Szombathely NE 7 

NY 97 Sümeg  Szombathely HT 1 

NY 98 Szombathely  Szombathely HT 3 

NY 99 Szombathely Menetjegyiroda  Szombathely HT 5 

NY 100 Tapolca Szombathely NE 7 

NY 101 Várpalota Szombathely HT 3 

NY 102 Veszprém Szombathely NE 7 

NY 103 Zalaegerszeg Szombathely NE 7 

NY 104 Zalaegerszeg Menetjegyiroda  Szombathely HT 3 

NY 105 Zánka-Köveskál Szombathely HT 1 
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2. sz. melléklet 

Kapcsolattartók listája  

 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó személyek: 

A valuta, és Ft beszállítási táblázatokat, hamis bankjegyek, (sérült, hiányos, szennyezett valuta), 

jegyzőkönyveket megküldése.  

Másolatban valamennyi témában értesíteni kell Feketéné Vigóczki Mónika Bevételellenőrzési vezetőt 

(feketene.monika@mav-start.hu) 

 

Név: Biri János 

Cím: 1087, Budapest, Kerepesi u.3. 

Tel.: 06-1/511-44-40 

Fax:  

E-mail: biri.janos@mav-start.hu 

 

Számlázás, számlaegyeztetés, kötbér 

Név: Kiss László 

Cím: 1087, Budapest, Kerepesi u.3. 

Tel.: 36 (30) 565 6319 

Fax:  

E-mail: kiss.laszloj@mav-start.hu  

 

Készpénzbeszállítás végleges lemondása, új értékesítési helyek felvétele. 

Név: Kiss László Név: Száraz Zoltán 

Cím: 1087, Budapest, Kerepesi u.3. Cím: 1087, Budapest, Kerepesi 3. 

Tel.: 36 (30) 565 6319 Tel.: 06-1/511-1252 

Fax:  Fax:  

E-mail: kiss.laszloj@mav-start.hu E-mail: szaraz.zoltan@mav-start.hu  

 

Pénzügy: számlaszámok 

Név: Hegyi Balázs Név: Turkus Ágnes 

Cím: 1087, Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60. 

Cím: 1087, Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60. 

Tel.: 06-1/511-12-00 Tel.: 06-1/511-13-53 

Fax:  Fax:  

E-mail: hegyi.balazs@mav-start.hu  E-mail: turkus.agnes@mav-start.hu 

 

Bevételellenőrzés: 

Név: Biri János Név: Balogh Györgyné 

Cím: 1087, Budapest, Kerepesi 1-5 Cím: 1087, Budapest, Kerepesi 1-5 

Tel.: 06-1/511-44-40 Tel.: 06-1/512-79-61 

Fax:  Fax: 

E-mail: biri.janos@mav-start.hu E-mail: balogh.gyorgyne@mav-start.hu 

 

mailto:feketene.monika@mav-start.hu
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3. sz. melléklet 

Göngyölegrendelő mintája 

  Teljesítés során a Vállalkozó adja meg 
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4. sz. melléklet 

 

Szállítást végzők névsora, azonosításhoz szükséges adatok 

Teljesítés során a Vállalkozó adja meg 
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5. sz. melléklet 

 

 

Bankszámlaszámok 

 

 

K&H Bank Zrt.(HUF):  10402142-49575648-49521007 

K&H Bank Zrt. (EUR):  10402142-49575648-49521069
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6. sz. melléklet 

 

Adóhatósági meghatalmazás [amennyiben alkalmazandó] 
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7. sz. melléklet 

 

Műszaki specifikáció 

 

B e s z á l l í t a n d ó  é r t é k e k  

 

Az értékesítési helyekről történő forint (bankjegy, érme) és valuta (bankjegy) beszállítás, váltópénz 

kiszállítási az értékesítési helyekre. 

 

T e l j e s í t é s  h e l y e  

 

Az értékek átvétele/átadása a MÁV-START Zrt. értékesítési helyein a meghatározott helyiségében 

történik, az értékesítési helyek neve, pontos címe, a szerződés mellékletében kerül felsorolásra, illetve 

meghatározásra.  

 

Időszakosan működő értékesítési helyek esetén az időintervallum is meghatározásra kerül. 

 

K é s z p é n z b e s z á l l í t á s  n a p j a i ,  i n t e r v a l l u m a ;  k é s z p é n z b e s z á l l í t á s r a  

k i j e l ö l t  n a p o k  

 

A készpénzbeszállítást/váltópénz kiszállítást az értékesítési helyekre a Szállító a megadott napokon végzi: 

 

- tárgy hónap 1-31, (pl.: havonta 2 alkalommal, hetente 1-6 alkalommal, illetve naponta) 

- a tárgy hónap 1-6-ig napokon eltérő lehet. 

 

A  k é s z p é n z b e s z á l l í t á s  i d ő i n t e r v a l l u m a  

 

A pontos időintervallumokat a szerződés tartalmazza. Az időintervallum 2 óra, amelyben a Szállító 

megjelenik az adott értékesítési helyen és elszállítja a zsák(ok)ba csomagolt készpénzt. 

 

Az egyes értékesítési helyekre vonatkozóan a készpénzbeszállítás időpontjára a csatolt táblázatban 

szereplő időpontokban történhet, a pénztárak nyitva tartási idejének figyelembe vételétel általában a 

nappali órákban, legkorábban 9 órától - 19 óráig, egyedi esetben 23 óráig. 

 

S z á l l í t á s  m e g r e n d e l é s e  

 

A mellékletben szereplő szállítási helyek felkeresését a szerződés aláírásával a Felek megrendeltnek 

tekintik. 

 

K é s z p é n z  c s o m a g o l á s a  

 

A készpénz csomagolásánál a banki előírásokat kell betartani.  

Az értékesítési helyeknek a beszállítandó készpénzről a forint, illetve valuta bankjegyekről és érmékről 

címletjegyzéket kell kitöltenie. A címletjegyzéket elektronikusan állítjuk elő, amennyiben tévesen adja 

meg a pénztárkezelő az adatokat, hagyományos papíralapú címletjegyzéket tölt ki és azt teszi bele az 

értékszállító zsákba. 

Címletjegyzék 1 példányát az értékszállító zsákokba külön-külön el kell helyezni. Egy tasakba bankjegy 

és érme együtt nem csomagolható. A készpénz tartalmú értékszállító zsákok szállítása kizárólag MABISZ 

által minősített egyszer használatos sorszámozott roncsolás nélkül fel nem nyitható biztonsági tasak, vagy 



Iktatószám: 57084/2017/START 

Beszerzési tervsor: 217/2017 

 

 

 44 

jutazsák és egyedileg sorszámozott plomba használatával történik. A Szállító által használt értékszállító 

zsákok biztonságát, a címzett helyéig történő sértetlen megérkezését a speciális, az értékszállító zsák 

anyagára előzetesen felvitt és a felhasználásig eltávolítható műanyag fóliával védett, vegyi kötésű, a 

szabotázst jelző ragasztó biztosítja. A biztonsági értékszállító zsák High Security minősítésű, kisebb 

fizikai, hő (hidegre vagy melegre) és vegyi behatásokra nem érzékeny, rendeltetésszerű lezárását 

követően csak roncsolással nyitható. 

 

Az érme készpénz csomagolására 200 db érme mennyiségig a bankjegyeknél rendszeresített egyszer 

használatos sorszámozott értékszállító zsák, a 200 db érme mennyiség felett egyszer használatos 

biztonsági plombával lezárt jutazsák került rendszeresítésre. 

 

Egy-egy értékszállító zsák 20 millió Ft helyezhető el. Az érme esetében 20 kg-nál nagyobb mennyiséget 

csomagolni és továbbítani nem szabad.  

 

A Megrendelő meghatalmazottjának a szállítandó pénzösszeg csomagolását a Vállalkozó által megadott 

érkezési időintervallumra el kell készítenie. 

 

Beszállítás esetén a Megrendelő meghatalmazottjának az egyszer használatos biztonsági tasakokon fel 

kell tüntetni a feladó egység kódszámát és címét, valamint az erre rendszeresített rovatban értelemszerűen 

X-szel jelölni kell a küldemény fajtáját. Biztonsági tasakban szállított érme esetében a tasak megjegyzés 

rovatába nyomtatott nagybetűkkel az „ÉRME”, Váltópénz esetén a „VÁLTÓPÉNZ” feliratot kell 

feljegyezni. 

 

A Címzett rovatba a küldemény tényleges címzettjét kell feltüntetni.  

 

A lezárt, bankjegyet tartalmazó értékszállító zsák(oka)t kell a Megrendelő meghatalmazottjának a nyitott 

értékszállító táskában/kazettába behelyezni.  

A biztonsági kazettát a Vállalkozó meghatalmazottja az értékszállító zsák(ok) elhelyezése után 

kezelőkártya, vagy kezelőkulcs használatával zárja le. 

 

A  k ü l d e m é n y e k  b e g y ű j t é s e  

 

A Megrendelő egységeiből a küldemények beszállítását a Vállalkozói szerződés 1. számú mellékletében 

megjelölt időintervallumban kell lebonyolítani. 

 

Amennyiben a pénzszállító cég alkalmazottja nem a meghatározott időben jelenik meg az értékesítési 

helyen, úgy a szállítást a Megrendelő munkavállalója visszautasíthatja, illetve kérheti, hogy a szerződés 1. 

sz. mellékletében meghatározott időben jöjjön vissza. 

Az értéktasak átvételekor meg kell győződni annak szabályos lezárásáról és a tasak sérülésmentességéről. 

Szabálytalanul lezárt vagy sérült értékszállító zsák a Vállalkozó meghatalmazottja (értékszállító) részére 

átadni nem lehet. Ebben az esetben a küldeményt át kell csomagolni. 

 

A Vállalkozó a szállítmány azonosításához kísérő okirataként szállítólevelet biztosít. 

A Szállítólevélen fel kell tüntetni az értékszállító zsák sorszámokat, az átvétel pontos idejét az 

értékküldemények átvételét igazolva, a Szállító képviselőjének aláírását, lebélyegző lenyomatot, valamint 

a Megrendelő képviselője is ellátja  

A Szállítólevél 1 példányát –a küldemény(ek) átvételének elismerése céljából- Megrendelő 

meghatalmazottjának át kell adni.  
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Az észrevétel/megjegyzés nélkül aláírt Szállítólevél tanúsítja az érték átadás-átvételének előírásszerű 

végrehajtását, a Vállalkozói feladat teljesítését. 

 

A Szállító/Vállalkozó felelőssége akkor kezdődik, amikor a kitöltött Szállítólevél aláírásra/átvételre kerül 

és a Szállító az értéket fizikailag is átveszi. 

 

P é n z  á t v é t e l é r e  j o g o s u l t a k  ( P é n z s z á l l í t ó  s z e r v e z e t )  

 

A Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a pénzszállításban résztvevő munkavállalóinak 

névsorát, melyet folyamatosan frissít és megküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő megküldi az 

értékesítési helyek részére a módosított listát. 

A pénzszállító szervezet munkavállalója a Vállalkozó által rendszeresített igazolvány felmutatásával 

igazolja jogosultságát az átvételre. 

 

Az értékszállítók a Vállalkozó által biztosított formaruházatban látják el feladatukat. Az értékszállítóknak 

fényképes munkáltatói igazolványukkal és a járatigazolvánnyal kell illetékességüket igazolni. Szükség 

esetén személyazonosságuknak megállapítása céljából a személyi igazolványukat is be kell mutatni. 

 

Amennyiben bármilyen kétség merül fel az értékszállítók személyével kapcsolatban, akkor a Vállalkozói 

szerződésben megadott telefonszámon a Vállalkozó forgalomirányító szolgálatát kell felhívni az 

egyértelmű azonosítás céljából. 

 

A megnevezett igazolványokat a szállítónak az értékszállító zsák(ok) átadás-átvétele előtti 

bejelentkezéskor felszólítás nélkül kell felmutatni. 

 

Szállító a munkavállalói részére rendszeresített igazolvány, bélyegző mintáját rendelkezésre bocsátja. 

 

K é s z p é n z k i s z á l l í t á s  

 

Egyes értékesítési helyek által igényelt váltópénz ellátást a Vállalkozó a váltópénz ellenértékének T 

napon történő beküldését követően minimum T+2 napon biztosítja. Egyedi igények esetén a 

kapcsolattartókon keresztül történő váltópénz kiszállítástól a Vállalkozó előzetes egyeztetés alapján 

vállalja. 

 

K é s z p é n z  f e l d o l g o z á s a  

 

Az érték-feldolgozási, tárolási tevékenységeit a hatályos jogszabályok, és a Magyar Nemzeti Bank 

érvényes előírásai szerint végzi/végezteti, a tevékenység végzéséhez a Magyar Nemzeti Bank által kiadott 

érvényes engedéllyel rendelkezik. 

 

A készpénz tartalmú értékzsákok kezelésének folyamata, valamint a készpénz feldolgozása video 

rendszerrel ellátott területeken, inserterrel felszerelt munkahelyeken, illetve bizottságban zajlik. 

 

E l t é r é s e k  r e n d e z é s e ,  F t / v a l u t a  

 

 Eltérések rendezése készpénzbeszállítás esetén 

A Vállalkozó az esetleges eltérésekről (névleges: a Megrendelő által a készpénz részletezőn feltüntetett 

összeg és a tényleges: a ténylegesen beszállított összeg) azonnal jegyzőkönyvet készít, melyet a 
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Vállalkozó a Megrendelőnek a feldolgozást követő munkanapon megküld. A pénzfeldolgozás során talált 

hamisgyanús forint bankjegyeket a Szállító a Magyar Nemzeti Bankba küldi be, az erről készült 

jegyzőkönyvet Ajánlatérő részére elektronikusan megküldi. 

 

Sérült, hiányos, szennyezett valuta bankjegyekről készült jegyzőkönyvet Ajánlatérő részére 

elektronikusan megküldi. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szolgálati hely nevét, a pénztár számát, a bankjegy sorszámát, a 

zsák számát, és egyéb bankjegyre vonatkozó adatokat pl.: hamisgyanús vagy szennyezett stb. 

 

 Eltérések rendezése készpénzkiszállítás esetén 

Amennyiben a kiszállított készpénz mennyisége nem egyezik meg a csatolt címletjegyzéken szereplő 

darabszámmal, illetve címlet eltérés jelentkezik, abban az esetben a Megrendelő a Szállító 

kapcsolattartóját értesíti és az eltérésről két példányban jegyzőkönyvet készít, amelynek egy eredeti 

példányát megküldi a Szállító részére. 

 

Amennyiben a bankjegyek az értékszállító táskában levő patron felrobbanása miatt használhatatlanná 

válnak a Vállalkozó annak ellenértékét is köteles átutalni a Megrendelő részére, a szállítást követő első 

banki napon. 

 

K é s z p é n z  s z á l l í t á s i  b i z o n y l a t o k  m e g ő r z é s e  

 

A Szállító a pénzszállítással kapcsolatos bizonylatokat megőrzi a törvényi előírásoknak megfelelően. A 

pénzfeldolgozásról video felvételt a Szállító 30 naptári napig őrzi, és szükség esetén betekintést biztosít a 

Megrendelőnek a felvételekbe. 

 

Az eltérés és a vitatott esetekben a Szállító a Megrendelő beszállítástól számított 30 naptári napon belüli 

kérésére a video felvételt mindaddig megőrzi, amíg az eset rendezésre nem kerül. 

 

A d a t s z o l g á l t a t á s i  r e n d s z e r  

 

A beszállított, illetve kiszállításra megrendelt pénzfeldolgozás eredményéről egységenkénti bontásban a 

feldolgozási program segítségével igény szerint értékszállító zsákonkénti, címletenkénti mélységű 

adatszolgáltatást biztosít a Vállalkozó, amelyet a beszállítást követő első munkanapon legkésőbb 11-

óráig, naptári naponkénti bontásban külön-külön a Megrendelő elvárásának megfelelően, e-mail-en vagy 

faxon megküld. A napi adatszolgáltatás a feldolgozott bankjegyek és érmék összegét a Megrendelő 

igénye szerződésben meghatározott bontásban, valamint összesítve tartalmazza. 

 

A Vállalkozó a jóváírt hamisgyanús bankjegyek értékét a jóváírás napján tünteti fel napi adatszolgáltatási 

listában. 

 

K é s z p é n z b e s z á l l í t á s  e s e t i  m e g r e n d e l é s ,  l e m o n d á s a  v é g l e g e s e n ,  

i d e i g l e n e s e n  

 

 Eseti megrendelés 

Az értékesítési hely kapcsolattartója a készpénzforgalom, pénztár nyitva tartás operatív változása miatt, 

más napra, időpontra a készpénzbeszállítást ideiglenesen írásban megrendelheti készpénz beszállítás 

napját megelőző napon 10 óráig. 
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 Végleges lemondás 

A Megrendelő szerződésben meghatározott kapcsolattartója írásban értesíti a Szállító kapcsolattartóját az 

értékesítési hely megszűnéséről. 

 

 Ideiglenes lemondás 

Az értékesítési hely kapcsolattartója a készpénzforgalom operatív változása miatt a készpénzbeszállítást 

ideiglenesen írásban lemondhatja, a lemondott készpénz beszállítás napját megelőző napon 10 óráig, 

 

 Késedelmes teljesítés 

Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a megadott időintervallumhoz viszonyítva a Szállító az 

időintervallum lejártát követő 30 percen belül nem jelentkezik a készpénzbeszállítás végrehajtására. 

 

 Beszállítási idő intervallum ideiglenes módosítás 

A Megrendelő a pénztárai nyitva tartási idejének ideiglenes módosulása esetén, (szabadság, betegség stb.) 

miatt kérheti a beszállítás időintervallumának módosítását, a nyitva tartási időn belül történő 

készpénzbeszállítás érdekében. 

 

N y o m t a t v á n y o k ,  é r t é k s z á l l í t ó  z s á k o k  

 

A készpénzbeszállításhoz szükséges nyomtatványokat, értékszállító zsákokat a Szállító biztosítja, melyet 

az értékesítési hely kapcsolattartója rendel meg erre a célra rendszeresített Igénylőlapon. 

A bizonylatoknak minimum 2 példányosnak kell lenniük, hogy a Megrendelőnél is minden esetben 

maradjon egy példány. 
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8. sz. melléklet 

 

Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő 

tartózkodásának és munkavégzésének feltételei 

 

 

A melléklet célja: 

 

Szabályozza a Külső munkavállalók és más, a MÁV-START Zrt. személyi állományába nem tartozók 

MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, azokkal kapcsolatos 

társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket.  

Meghatározza a MÁV-START Zrt-vel egyéb szerződéses viszonyban lévő Partnerek, Külső 

munkavállalók és más, a MÁV-START Zrt. személyi állományába nem tartozók MÁV-START Zrt. 

területén történő tartózkodásának és munkavégzésének vagyonbiztonsági feltételeit, azokkal kapcsolatos 

feladatokat, módszereket és felelősségeket.  

 

Területi hatálya: 

 

Területi hatálya kiterjed a Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV-START Zrt. szerződéses partnerei, 

más munkáltatók munkavállalói munkát végeznek.  

A MÁV-START Zrt. területén végzett mérések, próbák, tisztítások, kiállítások, kísérletek területeire 

terjed ki, függetlenül attól, hogy a tevékenység tárgya (pl. jármű, próbaberendezés, kiállítási terület stb.) a 

külső vállalkozó vagy a MÁV-START Zrt. tulajdonában (kezelésében) van.  

Továbbá kiterjed a MÁV Zrt-től bérelt területek, építmények bérleti szerződésében meghatározott 

területekre kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági követelményeket (feltételeket) tartalmazza.  

 

Személyi hatálya: 

 

A Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személy, aki a MÁV-START Zrt. 

engedélye alapján tartózkodik ott.  

 

Személyi hatálya nem terjed ki: 
 

 a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi és 

közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, munkavállalóira; 

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

kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról; 

 ha az előzőekben említett szervek – bejelentett - tevékenységüket a MÁV-START Zrt. kísérője 

nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket – illetve egy személy 

esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági szabályok ismeretéről (1. sz. 

melléklet). 

 ha a MÁV-START Zrt. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt biztonsági 

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

az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell. 

 azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV-START Zrt. területén nem bejelentett 
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munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”). 

 

Idegen személyek MÁV-START Zrt. területére történő belépése: 

 

A MÁV-START Zrt. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából csak belépési 

engedély birtokában léphetnek be. 

 

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

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

köteles magánál tartani. 

 

Azon külső vállalkozók részére, aki a MÁV-START Zrt. területén állandó jelleggel munkát végeznek a 

MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóságától kell a belépési engedélyt megkérni. 

 

A MÁV-START Zrt. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, területi központok épületeibe a be- 

és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő munkavégzés rendjét a területet (épületet, 

irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos egyéb utasítások (pl.: vezérigazgatói utasítás) 

figyelembevételével – szabályozni. Az ilyen épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem 

kötelező, de az üzemeltető a belépési engedélyt kötelezővé teheti. 

 

Külföldi vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő munkavégzésére az utasítás rendelkezéseit a 

nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni. 

 

A belépés engedélyezésére az alábbiak jogosultak, illetve kötelesek a MÁV-START Zrt. gazdasági 

érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével: 

 

a) A szerződést kötő szervezet vezetője 

b) A TSZVI igazgatók az illetékességi területükre 

c) A JBI igazgatók az illetékességi területükre 

d) A Vasútijármű javítás igazgató az illetékességi területére 

 

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

a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott - MÁV-START Zrt. szervezeti egység feladata. 

 

A belépési engedélyeket írásban kell kérni. 

 

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

személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró, vagy az 

idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV-START Zrt. munkavállaló köteles írásban 

tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos ügyintézést a MÁV-START Zrt. – szerződésben 

meghatározott – munkavállalója átveheti. 

 

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

munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható. 

 

A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró indokolt 

esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést kísérő 
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jelenlétéhez kötheti. A kísérő biztosítására az engedélyező köteles intézkedni, vagy arra az engedélyen 

rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz. 

 

A belépési engedély érvényessége, kezelése: 
 

A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni.  

 

A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak a 3. sz. melléklet szerint kell nyilvántartania. 

 

A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben visszavonható. 

 

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

esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania. 

 

A munka megkezdése: 

 

A vagyonvédelem szabályainak betartásához valamennyi munka megkezdése előtt vagyonvédelemért 

felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső vállalkozó tudtára hozni. 

 

A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák meg a helyszíni 

organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, felszerelések, vegyszerek, 

tisztítószerek valamint bontásból visszanyert anyagok és törmelékek tárolásának helyét és körülményeit. 

 

A lehatárolt felvonulási terület, tartózkodók, raktárkonténerek, vegyszertárolók megfelelő lezárása és 

cégtáblával való ellátása a Vállalkozó feladata. 

 

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

lista helyét rögzíteni kell. A leadott szállítólevél másolatok alapján van meg a lehetősége a fel nem 

használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának. 

 

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

csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe. 

 

Az öltözőszekrények rendszeres és biztonságos lezárása illetve zárva tartása, lakatok biztosítása a 

Vállalkozó feladata. E tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni kell. 

 

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

Társaság külön engedélyével lehet. 

 

A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, 

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

értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából. 

 

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának 

időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő 

megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni, amelyet a 

szerződésben rögzíteni kell. 

 

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

úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV-START Zrt. behajtási engedélyével közlekedhet, melyet a 

MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága állít ki területre vonatkozóan. 

 

Az engedély kiadására jogosult MÁV-START Zrt. szervezetet (vagy munkavállalót) a szerződésben meg 

kell határozni. 

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

tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni. 

 

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

tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni. 

 

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

legyen. 

 

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

közforgalom számára megnyitott – a MÁV-START Zrt. területén lévő - útvonalon (területen) 

közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják 

 

Ellenőrzés: 
 

A belépési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai előírások betartását a MÁV-START Zrt. 

ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV-START Zrt. területén - az átadott, elválasztott 

munkaterületen - bármikor jogosultak ellenőrizni, a külső vállalkozó és saját munkavállalói, alvállalkozói 

kötelesek az ellenőrzésben közreműködni.  

 

Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV-START Zrt. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési 

jogosultságát köteles igazolni. 

 

Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói 

tudomására hozni. 

 

A munkavégzés felfüggesztése: 
 

A MÁV-START Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződés szerint ellenőrzéssel 

megbízott szervezet munkavállalója valamint szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében 

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

meghatározott kockázat esetén - a MÁV-START Zrt. egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül 

bármikor felbonthatja: 

 

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

betartásának hiánya a MÁV-START Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés 

biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, 

-  

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

 

A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni. 
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A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben rögzíteni kell. 

 

A külső vállalkozó a MÁV-START Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját 

munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni. 

 

Oktatás: 
 

A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját a MÁV-START Zrt. szerződést kötő (a 

szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a szerződésben 

meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági 

és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni. 

 

A MÁV-START Zrt. oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A 

szerződéskötéskor a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre vonatkozóan az 

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

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

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

MÁV-START Zrt. oktatást végző szervezeti egysége köteles gondoskodni. 

 

A külső vállalkozó – a MÁV-START Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz a MÁV-

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

megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani. 

 

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

befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél részére visszaadni. 

 

Balesetek: 
 

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

kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV-START Zrt. szerződő szerve vagy az általa megbízott MÁV-START 

Zrt. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV-START Zrt. eszközeivel vagy 

munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a MÁV-START Zrt. 

közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát 

veszélyezteti. 

 

Baleset esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél 

köteles eleget tenni. 

 

A MÁV-START Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó – távolléte 

esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani. 



Iktatószám: 57084/2017/START 

Beszerzési tervsor: 217/2017 

 

 

 53 

1.sz. melléklet 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

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

A tervezett tevékenységre és az igénybe vett MÁV - START Zrt. területre vonatkozó biztonsági 

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

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

helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró MÁV - START Zrt. képviselőjét értesítem. 

 

A tevékenység területe: ………………………………………………………………………… 

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

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

A nyilatkozattételre kötelezett neve, szolgálati helye, eljárási jogosultságát igazoló bizonylat száma (jele): 

………………………………………………………………………………….… 

 

 

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

 

 

 

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

         MÁV - START Zrt. képviselő                          a nyilatkozatot tevő 

              olvasható neve, aláírása     olvasható neve, aláírása 
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2. sz. melléklet 

 

CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY 

a MÁV – START Zrt. területén történő munkavégzés helyére 

 

1.) A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma: 

(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is 

elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.) A belépés (munkavégzés) helye: ………………………………………………………… 

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

4.) Érvényesség:   ………. év …………………….. hó  ……………..n-tól 

………. év …………………….. hó  ……………..n-ig 

 

5.) Kísérő:  szükséges    -  nem szükséges  

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

 

6.) Engedélyező neve, szolgálati helye: 

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

 

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

 

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

 

…………………………………… 

engedélyező aláírása, telefonszáma 
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3. sz. melléklet 

 

Belépési engedélyek nyilvántartása 

 

  A belépő személy A belépés Fényképezésre jogosult-e Kísérő neve, szolgálati helye Belépő/kísérő neve 

Sorszám neve személyigazolvány vagy útlevél száma helye időpontja célja       
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9. sz. melléklet 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 

cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként 

- ……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy 

a ……………………… (cégnév), mint szállító és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között 

a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött szerződés 

teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók 

vesznek részt. 

 

 

 

Alvállalkozó 1.
1
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
2
 

 

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

 

VAGY  

 

Mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
3
 

 

                                                 
1
 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 

2
 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 

bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 

bejelentésének napja!  
3
 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
4
 

 

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

 

VAGY  

 

Mellékelten csatolom az alvállalkozó által aláírt cégszerű nyilatkozatot arról, hogy nem áll a hivatkozott 

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
5
 

 

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 

 

 

 

………………… 

(cégnév) 

Szállító 

(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 

                                                 
4
 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 

bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 

bejelentésének napja!  
5
 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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10. számú melléklet 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

(a nyertes ajánlattevő közbeszerzési eljárásban benyújtott nyilatkozata csatolandó) 

 

 


