1

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft.
vállalkozási szerződéseihez

Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi mindazon
vállalkozási szerződésnek, melyeket a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. (2030 Érd, Tolmács u. 18.;
Cégjegyzék szám: 13-09-069765) mint Vállalkozó köt Megrendelővel a Megrendelő tevékenységi
körébe tartozó beruházási, felújítási, karbantartási munkák elvégzésére, szolgáltatás biztosítására
vagy munkával elérhető egyéb eredmény létrehozására.
1.

A munkavégzés megkezdésének feltétele

1.1. Vállalkozó a munkát a Megrendelő által elkészített ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó
munkahelyszínre történő kiérkezését követően a Megrendelő hibájából vagy egyéb a Vállalkozón
kívül eső ok miatt (pld. időjárási körülmények) meghiúsult munkavégzés esetén, Megrendelő
köteles megtéríteni a munkahelyszínre történő felvonulás költségeit.
Megrendelő az ütemtervben köteles megadni a munkára jelentkezés időpontját is, aminek
lehetőség szerint a tényleges munkakezdési lehetőséggel egybe kell esnie. 3 órát meghaladó
munkaterület hiánya miatti munkahelyi várakozás után Vállalkozó jogosult a felvonulási költséget
többletként, az elvégzett teljesítmények mellett kiszámlázni.
1.2. Vállalkozó részéről a munka kezdésének feltétele az előleg megérkezése vállalkozó
Raiffeisen Banknál vezetett számlájára, továbbá Megrendelő által a kiviteli terv ismertetése
Vállalkozóval. Az előleg megfizetését Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha az előleg teljes összege
a megadott határnapig Vállalkozó fenti bankszámlájára átutalásra kerül.
2.

Technológia ismerete

2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri a munkavégzéssel kapcsolatos vasúti és hatósági
előírásokat, a kivitelezési technológiát és azokat a munkavégzés során maradéktalanul betartja.
2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyaként elvégzendő munkálatok során a
kivitelezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezik, és kötelezi magát arra, hogy az elvégzendő
munkák megvalósítását szakmailag hozzáértő szakemberekkel és képzett alkalmazottakkal
végezteti el.
2.3. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a kivitelezési technológiát ismeri. Ennek keretében
Megrendelő kijelenti, hogy tevékenységi körébe tartozó beruházási, felújítási, karbantartási
munkákkal összefüggő feladatok ellátása során alkalmazott technológiát és módszert, amelynek
alapján a berendezést karbantartják, üzemeltetik és felújítják, ismeri.
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2.4. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a kivitelezőt a technológiai, műszaki, forgalmi előírások
megsértésére nem kényszeríti, továbbá a munkavégzéshez szükséges vágányzárakat biztosítja.
2.5. A munkavégzéshez szükséges vágányzárt, vonatmentes időt – ezzel a munkaterületet Megrendelő biztosítja. Megrendelő megbízott műszaki vezetője felelős a vágányzár
lebonyolításáért, az illetékes közlekedési ágazat szakszolgálataival történő kapcsolattartásért.
2.6. A jelen szerződés tárgyát képező feladatokat csak megfelelő szakmai képesítéssel és kellő
gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti.
2.7. Vágányzárban nyílt vonalon végzendő munkákhoz ahol a munkahely nem megközelíthető,
Megrendelő a szükséges vasúti szállító járművet Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja,
vagy ha a Vállalkozó ilyen alvállalkozói szolgáltatást igénybe vesz, annak költségét számla alapján
megtéríti. Az anyagok és eszközök előírás szerinti szállításáért és a szállító járművön történő
szabályszerű elhelyezésért és rögzítésért Vállalkozó munkahelyi megbízottja (művezető, vezető
hegesztő) felelős.
3.

A fizetési határidő, fizetési mód

3.1. Vállalkozó jogosult minden hónap 10-ig az előző havi teljesítmények alapján részszámla
benyújtására. Résszámláinak összege a tényleges teljesítés szerint az egyedi vállalkozási szerződés
mellékletét képező árlista egység árai alapján kerül meghatározásra, a szerződés egyéb pontjainak
figyelembevételével. Vállalkozó jogosult megrendelési állományonként - a már benyújtott
részszámlák figyelembevételével – végszámla benyújtására hó közben is.
3.2. Vállalkozó a feladatok teljesítéséért, amennyiben az lehetséges, a Vállalkozási díjat egy
összegben számlázza ki.
3.3. A számlához mellékelni kell a teljesítés igazolásául szolgáló, az ÁSZF 7.2 d) pontjában
meghatározott dokumentumokat. Szerződő felek egyidejűleg megállapodnak abban, hogy a
számla mellékletét kizárólag a teljesítés igazolásául szolgáló, az ÁSZF 7.2 d) pontjában részletezett
dokumentumok képezik, amely dokumentumok kiállítása jogszabály által előírt kötelezettség.
Minden egyéb, jogszabályokban nem rögzített, vállalkozó által megrendelő kérésére kiállított
dokumentum számlához mellékletként történő csatolása, kizárólag Felek előzetes, az egyedi
vállalkozási szerződésben szövegezett írásbeli megállapodása alapján lehetséges.
3.4. Megrendelő köteles a benyújtott számla ellenértékét a számla kiállításától számított 30
naptári napon belül Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett 12020304-00276429-00100007 számú
számlájára banki átutalással megfizetni.
3.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a MÁV-THERMIT Kft. 2012. évtől kezdődően rendelkezik
elektronikus számla kibocsátásának technikai feltételeivel. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa
kibocsátott elektronikus számla megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény bizonylatokkal kapcsolatos általános rendelkezéseinek, az adóigazgatási
azonosításra alkalmas bizonylatkénti elfogadás feltételeként meghatározott követelményeknek,
illetve a számlák elektronikus úton történő kibocsátására vonatkozó alapvető követelményeket
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tartalmazó, általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 175. §-ban
foglaltaknak. Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy speciális, az elektronikus számlákra alkalmazandó
követelményeket határoz meg a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet, amelyben foglalt
követelményeknek Vállalkozó által kiállított elektronikus számla mindenben megfelel. Vállalkozó
által kiállított elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel
rendelkezik.
Elektronikus számla Vállalkozó által megteremtett technikai feltételeivel, továbbá annak
bevezetésével szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által kiállított elektronikus
számlát Megrendelő befogadja, és az abban foglaltak szerint teljesít Vállalkozó részére.
3.6
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő részszámlákat, valamint a
végszámlákat határidőben köteles kiegyenlíteni, ennek elmaradása esetén Vállalkozó Megrendelő
részére végzendő valamennyi - a más megrendelési állományba tartozó, már megrendelt vagy
folyamatban lévő - munkát a tartozás rendezéséig azonnali hatállyal felfüggeszti.
3.7. Megrendelő a vállalkozási díj késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére a Ptk.
6:155. §-ban foglaltaknak megfelelő mértékű késedelemi kamatot köteles Vállalkozó részére
megfizetni. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
3.8. 2009. február 15.-től, a 2003. évi XCII. TV. előírása szerint a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódó kifizetések, havi 200.000,- forintot meghaladó része csak abban az esetben teljesíthető
visszatartási kötelezettség nélkül, ha a szállító igazolja 30 napnál nem régebbi nemleges együttes
adóigazolással, hogy nincs köztartozása, vagy a kifizetés időpontjában a szállító szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
3.9. A MÁV-THERMIT Kft. felvétele a köztartozásmentes adózói adatbázisba megtörtént, a
jövőben is ezen a módon tesz eleget a fenti kötelezettségének. Ezen tényt Megrendelő ellenőrzi,
Vállalkozó a kifizetést megelőzően fenti tényre vonatkozó igazolást nem nyújt be Megrendelőhöz.
3.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelő részére meghatározott
keretösszegig nyitottan, fedezet nélkül szolgáltat.
a) Amennyiben Megrendelő Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettsége eléri a
keretösszeget, úgy Vállalkozó Megrendelő részére végzendő valamennyi - a más
megrendelési állományba tartozó, már megrendelt vagy folyamatban lévő - munkát
azonnali hatállyal felfüggeszti. A munkavégzés folytatása lehetséges az alábbi feltételek
valamelyikének teljesítésekor:
•
•

A fizetési kötelezettség teljesítésekor.
A keretösszeg meghaladó kötelezettség teljesítési biztosítékaként Megrendelő ezen
megrendelési állomány ÁFA-val növelt ellenértékének megfelelő összegű garanciát
nyújt saját költségén Vállalkozó részére. A garanciát nyújtó hitelintézet
kedvezményezettje és jogosultja a Vállalkozó. A garanciát nyújtó hitelintézetnek
arra kell kötelezettséget vállalnia, hogy a garanciában megjelölt összeg erejéig a
Vállalkozó első felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata és feltétel nélkül, az
Vállalkozó részére kifizetést teljesít.
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A keretösszeget meghaladó követelést eredményező megrendelési állományra
Megrendelő 80 % előleget fizet.

A fenti feltételek akkor tekinthetőek teljesítettnek, amennyiben a számlák ellenértéke jóváírásra
kerül Vállalkozó bankszámláján, vagy az előleg jóváírása Vállalkozó bankszámláján vagy a bank által
kiállított eredeti garancialevél beérkezése Vállalkozóhoz.
b) Amennyiben Megrendelő egy megrendelésében foglalt munkák ÁFA-val növelt ellenértéke
meghaladja a keretösszeget, úgy a keretösszeget meghaladó fizetési kötelezettsége
teljesítési biztosítékaként köteles:
• a megrendelt munka ÁFA-val növelt ellenértékének megfelelő összegű garanciát
nyújtani hitelintézet által saját költségén Vállalkozó részére. A garancia
kedvezményezettje és jogosultja a Vállalkozó. A garanciát nyújtó hitelintézetnek
arra kell kötelezettséget vállalnia, hogy a garanciában megjelölt összeg erejéig a
Vállalkozó első felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata és feltétel nélkül, az
Vállalkozó részére kifizetést teljesít.
• vagy a megrendelt munka ÁFA-val növelt ellenértékének 80 %-át előlegként
Vállalkozó részére megfizetni.
A munka megkezdésének feltétele a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása: az előleg
jóváírása Vállalkozó bankszámláján vagy a hitelintézet által kiállított eredeti garancialevél
beérkezése Vállalkozóhoz.
3.11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó az általa beépített termékek tulajdonjogát
azok ellenértékének kiegyenlítéséig fenntartja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel
kapcsolatban saját felróható magatartásával Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott
kár esetén a Megbízó a keletkezett kár összegét a vállalkozási díjból jogosult visszatartani addig,
amíg Vállalkozó biztosítója a biztosítási összeget nem fizette meg Megrendelő részére.
3.12. Szerződő Felek kikötik, hogy Vállalkozó által kibocsátott számlával szemben Megrendelő
esetleges kifogásait a számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles Vállalkozó felé
jelezni.
3.13. A munka teljesítésével kapcsolatos, azzal rendszerint együtt járó költségek megfizetése
Vállalkozót terhelik. Amennyiben a munka során rendkívüli költségek merülnek fel, e körülményről
Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Megrendelő és Vállalkozó közösen
döntenek a felmerült rendkívüli kiadás viseléséről.
4.

Garancia

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, amennyiben egymással szemben külön
megállapodás alapján hitelintézet által kibocsátott garancia nyújtását követelik biztosítékként,
abban az esetben kötelesek a Ptk. 6:431.§-ban szabályozott garanciaszerződéssel kapcsolatos
jogszabály rendelkezése szerint az alábbi tartalmi elemekkel rendelkező garanciát nyújtani:
•
•

feltétel nélküli
végleges és visszavonhatatlan
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azonnal lehívható
első felszólításra fizetőgarancia
legalább 1 (egy) éves érvényesség

4.2. A keretszerződés érvényessége alatt garanciát nyújtó fél kötelessége legalább három
hónapos időtartamokkal folyamatosan megújítani a garanciát a hitelintézet által. Határozott idejű
szerződés esetén a garanciát a határozott idejű szerződés teljes időtartamára, illetve az azt követő
2 hónapra kell nyújtani.
4.3. A garanciát kiállító hitelintézetnek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. Tv. alapján működő magyarországi székhelyű hitelintézetnek kell lennie.
4.4. A garancia összegét Felek a garancia állítására külön megállapodásuk keretében, előre
egyeztetik.
4.5. Vállalkozó kijelenti, hogy árképzése nem tartalmazza a garancia nyújtás feltételeit, így
amennyiben Megrendelő garancia nyújtását (előleg-visszafizetési, teljesítési, jótállási) követeli
Vállalkozóval szemben, a Megrendelő által kikötött garancianyújtás csak külön ármegállapodás
alapján történhet.
4.6. Felek megállapodnak abban, hogy garanciaszerződés megkötésére vonatkozó külön
megállapodásuk alapján a keretszerződés jelen pontjában foglalt, garancia nyújtására vonatkozó
feltételei szerint járnak el, továbbá a jelen pontban foglaltak kötelező érvényűnek ismerik el
magukra nézve.
4.7. A garancia összegét a Felek a garanciaszerződés benyújtására kötött külön megállapodásuk
hatályba lépését követő 3. (harmadik) hónaptól kezdődően háromhavonta felülvizsgálják, és a
felülvizsgálat eredményének tükrében közös megállapodás alapján rendelkezhetnek garancia
adásának további szükségességéről.
4.8. A garancia lehívására a meghatározott feltételek bekövetkeztekor kerülhet sor, függetlenül
attól, hogy a Felek között létrejövő megbízási szerződés rendes vagy rendkívüli felmondással
szűnik meg, az alábbi esetekben:
•

garancia kedvezményezettje jogosult a garancia lehívására a garanciát nyújtó hitelintézet
részéről, felszólított és sikertelen eredménnyel zárult nemfizetés esetében, akként, hogy a
garancia érvényesítésére irányuló lehívás előtt egy utolsó, legalább 5 munkanapos
teljesítési póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítást küld kötelezett részére

•

megbízási szerződés lejárta, felmondása esetén akkor, ha a fizetési határidő leteltét
követően kedvezményezett egy utolsó, legalább 5 munkanapos teljesítési póthatáridőt
tartalmazó írásbeli felszólítást küld kötelezettnek, és a fizetési kötelezettségének a
póthatáridő leteltét követően sem tett eleget. Ilyenkor a kedvezményezett a garanciát
állító kötelezett fél által ki nem egyenlített számlatartozások összegét hívhatja le a
garanciából.

4.9. Amennyiben a garancia – részben vagy teljesen – lehívásra kerül, akkor a garancia állítására
kötelezett fél köteles azt 15 (tizenöt) napon belül oly módon megújítani, vagy olyan új garanciát
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állítani hitelintézet által, hogy a megújított vagy új garancia mind összegében, mind
érvényességében megfeleljen a felek által külön megállapodásban foglaltaknak, és a garancia
rendelkezzen a 3. pontban foglalt tartalmi elemekkel.
5.
A)

A felek kötelezettségei a szerződés teljesítése során
Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó kötelezettsége az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott sínhegesztési
és egyéb felépítmény karbantartási feladatok megrendelő által meghatározott helyen és időben
történő szakszerű elvégzése.
5.2. Vállalkozó köteles az egyedi vállalkozási szerződés szerinti feladatok teljesítését
megfelelően dokumentálni, és a dokumentációt megrendelő képviselőjének átadni.
5.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a feladat eredményes elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő károkért Vállalkozó felelős.
5.4. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt a szolgáltatásai teljesítése során észlelt minden olyan
jelenségről és körülményről, amely a feladat ellátásának biztonságával összefügg.
5.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésének fennállása alatt olyan
magatartást tanúsít, amely Megrendelő jogos gazdasági érdekeit nem sérti.
5.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés teljesítése vonatkozásában
valamennyi munkavállalóját arra kötelezi, hogy a tevékenység ellátásához szükséges ismeretek
megszerzése érdekében szervezett oktatáson vegyen részt és ezen ismeretekből időközönként
sikeres vizsgát tegyen.
5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy olyan személyt, aki az 5.6. pontban foglalt kötelezettségének nem
tesz eleget, nem foglalkoztat. A képzések és vizsgák költségei a Vállalkozót terhelik.
B)

Megrendelő kötelezettségei

5.8. Megrendelő biztosítja a munkavégzéshez szükséges munkaterületet, beleértve a
munkavégzéshez szükséges vágányzárat, a munkaterület fedezését, a jóváhagyott program
alapján.
5.9.

Megrendelő egyezteti a vágányzári feltételeket Vállalkozóval.

5.10. Megrendelő jogosult Vállalkozó munkáját, annak indokolatlan zavarása nélkül, ellenőrizni.
Ennek elmulasztása Vállalkozó számára nem kimentő körülmény.
5.11. A Megrendelő az egyedi vállalkozási szerződés megkötésével egyidőben köteles nyilatkozni
arra vonatkozóan, hogy az adott szerződés alapján végzett tevékenység építési hatósági engedélyköteles-e, így a fordított adózás alá esik-e (2007. évi CXXVII. Tv 142. § (1) b. pont).
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5.12. Az egyedi vállalkozási szerződés teljesítése során Megrendelő a szerződésben foglalt
tevékenység alapjául szolgáló mindazon adatokat, információkat biztosítja Vállalkozó részére,
amely az egyedi vállalkozási szerződés meghatározott feladatok végrehajtásához,
megszervezéséhez és ellátásához szükségesek.
5.13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi vállalkozási szerződés fennállása alatt
olyan magatartást tanúsít, amely Megrendelő jogos gazdasági érdekeit nem sérti
5.14. Megrendelő a feladat teljesítése során az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott
személyek útján tehet joghatályos nyilatkozatot, adhat utasítást, állásfoglalást, illetve végezhet
ellenőrzést.
5.15. Az egyedi vállalkozási szerződésben megnevezett személyek jogosultak Vállalkozónak
utasítást adni, amelyet az Építési Naplóban írásban kell rögzíteni, de ezen utasítás nem terjedhet ki
a munka megszervezésére. Amennyiben az egyedi vállalkozási szerződésben megnevezett jogosult,
nem jogellenes, de célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy az Vállalkozó köteles erre őt
figyelmeztetni. Ha az utasításra jogosult személy a figyelmeztetés ellenére is fenntartja utasítását,
úgy azt Megrendelő kockázatára kell végrehajtani.
6.

Titoktartási kötelezettség

6.1. Felek biztosítják, hogy az egyedi vállalkozási szerződés keretében végzett tevékenység
során tudomásukra jutott információt, adatokat és tényeket bizalmasan kezelik. Felek a
szerződéssel kapcsolatban alkalmazott munkatársai ennek a titoktartási kötelezettségnek
tudatában teljesítik feladatukat és ezen kötelezettségük a szerződés lejárata, az alkalmazotti
jogviszonyuk megszüntetése után is fennáll a hatályos jogszabályban foglaltak szerinti időtartamig.
Megrendelő és Vállalkozó jelen pontnak megfelelő titoktartási nyilatkozatot az egyedi vállalkozási
szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottaival aláíratja és annak egy példányát a
szolgáltatás megkezdésekor a másik szerződő félnek rendelkezésére bocsátja.
6.2. Felek kikötik, hogy amennyiben a fentiekben szabályozott titoktartási kötelezettségét
bármilyen formában megszegik, akkor a rendkívüli felmondáson túlmenően a sértett fél
büntetőfeljelentést tehet, tekintettel arra, hogy egy ilyen cselekmény alkalmas a Büntető
Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) 418. §-ban meghatározott üzleti titok megsértése bűntette
megnevezésű bűncselekmény megvalósítására.
6.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 6.1 pontban vállalt titoktartási
kötelezettségét bármelyik fél megszegi, úgy a büntetőjogi jogkövetkezményen kívüli polgári jogi
jogkövetkezményként a jogsértést elkövető fél 5.000.000,-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért
köteles sértett fél részére, a titoksértés miatt küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15
napon belül megfizetni.
6.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 6.1 pontban vállalt titoktartási
kötelezettségét bármelyik fél megszegi a szerződés megszűnését követően, úgy a büntetőjogi
jogkövetkezményen kívüli polgári jogi jogkövetkezményként a jogsértést elkövető fél 5.000.000,-Ft
(ötmillió forint) összegű kötbért köteles sértett fél részére, a titoksértés miatt küldött írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül megfizetni.
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6.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnését követő hat hónapig
nem tanúsítanak olyan magatartást, amely a másik fél jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné,
vagy sértené. Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségét megszegi, 5.000.000,-Ft (ötmillió
forint), kötbért köteles a sértett fél részére fizetni.
6.6. Felek előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra és saját
alkalmazottain kívül mások tudomására a szerződést, vagy annak bármely feltételét, vagy annak
bármely felek nevében más által rendelkezésre bocsátott adatát, információját. Bármely ilyen
alkalmazott személy részére történő nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a
szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet.
7.
7.1.

A teljesítési határidő
A teljesítési határidőket az egyedi vállalkozási szerződés tartalmazzák.

7.2. A teljesítés elismerése, ideje
a) A felek munkanemenként az alábbi teljesítés-elismerésben állapodnak meg:
b) Jelen szerződés teljesítésének igazolása a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében
történik. Az átadás-átvételi eljárás dokumentációja érvényességének feltétele, hogy azt
mindkét fél képviselője útján elismerje, és az elismerést aláírásával igazolja.
c) Amennyiben Megrendelő képviselője az elvégzett munka kitűzött átadás-átvételi
időpontjában nem jelenik meg, vagy a teljesítés igazolás aláírását jogalap nélkül
megtagadja, úgy a munka átvettnek tekintendő, erről Vállalkozó jegyzőkönyvet köteles
felvenni, ilyen esetben ezen jegyzőkönyv pótolja a felek által aláírt teljesítés igazolást.
Megrendelő nem tagadhatja meg a munka átvételét, amennyiben az a rendeltetésszerű
használatra alkalmas.
d) Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárások során a feladatok típusától függően a
teljesítményigazolásoknak az alábbi tartalmi követelményekkel szükséges rendelkezniük a
teljesítés igazolásának érvényességéhez:
•

•
•
•
•
•
•

Aluminotermikus hegesztés teljesítmény igazolása
Építési napló, hegesztési jegyzőkönyv kétoldalú aláírása.
Vállalkozó köteles az elvégzett aluminotermikus hegesztés munkát
egyenességmérővel műszeresen ellenőrizni, amely mérés eredményét mágneses
adathordozón, legkésőbb a munka ellenértékének kiszámlázásáig megrendelő
képviselőjének rendelkezésére bocsátani. A mérésen Megrendelő képviselőjének is
jelen kell lennie.
Felrakó hegesztés teljesítmény igazolása:
Felrakó hegesztési jegyzőkönyv kétoldalú aláírása.
Ragasztott, szigetelt kötés készítése, beépítése teljesítmény igazolása:
Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
Csúcssín-görgő felszerelés, karbantartás, zavarelhárítás teljesítmény igazolása:
Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
Sínkenő berendezés telepítése és karbantartása teljesítmény igazolása:
Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
Aljjavítási teljesítmény igazolása:
Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
Ágyazatragasztás teljesítmény igazolása:
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Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
• Green Bridge lépcső és járólemezek telepítése teljesítmény igazolása:
Átadás- átvételi jegyzőkönyv.
Az átadás-átvételi eljárás dokumentumai alapján kiállítandó teljesítés igazolás mintáját az ÁSZF 1.
sz. melléklete tartalmazza.
Abban az esetben, ha Megrendelő alvállalkozóként teljesít fővállalkozó részére, a műszaki átadásátvételi eljárás a fővállalkozó átvételétől függetlenül is érvényes.
7.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás ideje a vállalkozó – az egyedi
vállalkozási szerződésben részletezett - feladatának befejezésekor esedékes. Felek kikötik, hogy a
műszaki átadás-átvételi eljárást Vállalkozó által végzett feladat befejezését követően
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtartják.
7.4. Felek megállapodnak abban, amennyiben vállalkozó által elvégzett feladatok bármilyen
beruházás – továbbiakban: projekt – részegységét képezik, tekintet nélkül a projekt végső
átadásának időpontjára, a vállalkozó által elvégzett feladatok vonatkozásában a műszaki átadásátvételi eljárást a fenti rendelkezések alapján meg kell tartani, és a teljesítésigazolások kiállítása
tekintetében a fent részletezett módon kell eljárni. A teljesítésigazolások kiállítását követően
Vállalkozó jogosult kiállítani munka ellenértékeként számláját, tekintet nélkül arra, hogy a projekt
végső befejezési határideje mikorra várható. Projekt keretén belül Vállalkozó által elvégzett
munkák minden esetben önálló részegységet képeznek, így a műszaki átadás-átvételi eljárást,
valamint ezt követően a számla kiállítását sem befolyásolja projekt egyéb határideje.
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által végzett feladatok vonatkozásában –
tekintet nélkül arra, hogy az egy projekt része, vagy önálló megbízása vállalkozónak – a műszaki
átadás-átvételi eljárás időpontjára, a teljesítésigazolásra, valamint annak alapján számla
kiállítására minden esetben az ÁSZF-ben foglaltak szerint kell eljárni.
8.
A)

Felelősség
Vállalkozói felelősség

8.1
Vállalkozó felelőssége az egyedi vállalkozási szerződésben részletesen meghatározott
feladatok I. osztályú minőségben történő, szakszerű, határidőben történő elvégzésére terjed ki.
Vállalkozó felel a szakszerűtlen, nem határidőben történt vagy egyéb gondatlan teljesítésből
keletkező közvetlen személyi és dologi kárért.
8.2. Vállalkozó köteles betartani valamennyi jelen szerződéssel érintett feladatra vonatkozó
jogszabályt, szabványt, MÁV ZRt. utasítást, szabályzatot, munkavédelmi, munkabiztonsági
szabályt, és felel minden olyan kárért, amely ezek megszegéséből keletkezik. Ezek mértékéről az
ÁSZF 9. pontja rendelkezik.
8.3. Vállalkozónak az egyedi vállalkozási szerződés fennállása alatt folyamatosan rendelkeznie
kell a védelmi szolgáltatás eredményes teljesítéséhez és Megrendelő kártalanításához szükséges
fedezetű felelősségbiztosítással, e körben Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége tekintetében
érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. Vállalkozó kártérítéssel tartozik Megrendelőnek,
amennyiben alkalmazottjának felróható ok miatt kár keletkezik.
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8.4. Vállalkozó kijelenti, hogy munkavállalója által okozott károk megtérítésére rendelkezik
felelősségbiztosítással. Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkáltatói felelősségbiztosítással,
valamint általános felelősségbiztosítással rendelkezik, amely az alábbi biztosítási kockázatokra
terjed ki: tevékenységi felelősség, termékfelelősség, szolgáltatói felelősség, bérlői felelősség,
bővített termékfelelősség, keresztfelelősség.
8.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a MÁV-THERMIT kft. teljes tevékenységére kiterjedő biztosítással
rendelkezik, így sínhegesztő anyagok, gépek, felszerelések gyártására, értékesítésére, tovább
szolgáltatási tevékenység végzésére vasútépítés területén. Vállalkozó kijelenti, hogy a biztosítási
kötvények határozatlan idejűek.
8.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljes tevékenységi körre kiterjedő biztosítás megléte, valamint
biztosítási kockázatokra kiterjedő felelősségbiztosítással való rendelkezésre tekintettel Vállalkozó
árképzése nem tartalmazza tárgyi projekthez kapcsolódó további biztosítás kötésének, illetve
jelenlegi biztosítás kiterjesztésének, módosításának díját, így annak díját Vállalkozó nem vállalja.
Amennyiben fentieken kívül megrendelő tárgyi projekthez kapcsolódóan további biztosítás
megkötésére, vagy meglévő biztosításának módosítására kötelezi Vállalkozót, abban az esetben
annak díja Megrendelőt terheli.
B)

Megrendelői felelősség

8.7. Megrendelő felelősséggel tartozik az ÁSZF 5. B pontjában meghatározott kötelezettségei
teljesítéséért.
9.

Kötbér, kártérítés

9.1. A Vállalkozónak az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott, az általa visszaigazolt
időben kell teljesítenie.
9.2. Amennyiben a Vállalkozó késlekedik kötelezettségeinek teljesítésével, kötbért köteles
fizetni a Megrendelőnek. Nem tekinthető késedelemnek, ha arra időjárási ok vagy technológiai
előírás miatt kerül sor.
9.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik,
amelyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell
a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
9.4.

Késedelmes teljesítés esetén a szerződő felek a következő kötbérkulcsot alkalmazzák:

9.5. A kötbér összege munkatípusonként minden megkezdett késedelmes nap után 3000,- Ft,
de legfeljebb a megrendelt munka értékének 10%-a.
9.6. A minőségi kötbér hibás teljesítéssel érintett munka értékének 0,5 % / nap a hiba
kijavításáig, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett rész érékének 10 %-a. Megrendelő jogosult
az esedékessé vált kötbéreket visszatartani és levonni a díjból.
10.

Szavatosság, jótállás
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A)

Szavatosság

10.1. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az egyedi vállalkozási szerződésekben körülírt
munkákat első osztályú minőségben végzi el, és munkája mindenben megfelel a Megrendelő által
meghatározott műszaki tartalomnak.
10.2 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az egyedi vállalkozási szerződés tárgyát képező
munka teljesítése során alkalmazott technológia, eljárás, eszközök fölött harmadik személynek
nincs olyan joga, amely Megrendelőt a szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná.
B)

Jótállás

10.3. Vállalkozó az általa végzett munkákra az előírásokban és technológiai utasításokban
szabályozott feltételek megléte, a szükséges karbantartási munkák elvégzése mellett az alábbi
jótállást biztosítja:
Aluminotermikus hegesztés
Felrakó hegesztés
Ragasztott szigetelt illesztés beépítés
Csúcssíngörgő beépítés
Csúcssíngörgő karbantartás
Sínkenő beépítés
Sínkenő karbantartás
Aljjavítás
Ágyazatragasztás
Green Bridge lépcső és járó felület kialakítása

3 év
1 év
3 év
3 év
½ év
3 év
½ év
1 év
1 év
1 év

10.4. A jótállás kezdete a munka műszaki átadás-átvételének időpontjában kiállított
teljesítésigazolás napja. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően biztosítja fenti részletezett ideig a
jótállást, tekintet nélkül arra, hogy a szerződésben kikötött feladatokat projekt keretében
valósították meg, vagy önálló megbízás keretében. Vállalkozó kijelenti, amennyiben projekt
részeként végzi el jelen szerződésben rögzített feladatát, abban az esetben is a jótállás kezdete a
munka műszaki átadás-átvételének időpontjában kiállított teljesítésigazolás napja, tekintet nélkül
arra, hogy a projekt végső befejezési határideje, és átadása mikorra várható.
10.5. A garanciavállalás csak a technológiának megfelelő, rendeltetésszerű használat során
keletkezett meghibásodások javítására vonatkozik. Nem terjed ki a természetes elhasználódásból,
kopásból illetve karbantartási elégtelenségből bekövetkező hiányosságok helyreállítására sem.
10.6. Megrendelő a jótállás idejére egyedi megállapodásban rögzített, visszatartott összeget
köteles Megrendelő Felek által közösen elfogadott banki vagy ügyvéd letéti számlájára helyezni
külön íven felvett letéti szerződés alapján.

A letétbe helyezett összeg kifizetését a Megrendelő által a jótállási idő eredményes leteltét
követően Megrendelő által kiadott teljesítés igazolásának átvételét követően haladéktalanul
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igényelheti Vállalkozó, és amely összeget az igény beérkezését követő 3 napon belül a letét
kezelője köteles kifizetni Vállalkozó részére a letéti megállapodás szerinti szükséges költségek
levonását követően.
Amennyiben a Megrendelő a jótállási idő leteltét követő 3 munkanapon belül jogellenesen
megtagadja a teljesítés igazolását alátámasztó okirat kiadását, abban az esetben a projekt műszaki
ellenőrétől jogosult Vállalkozó bekérni a rendeltetésszerű teljesítés és a jótállási idő eredményes
leteltét igazoló okiratot. Ezen nyilatkozat birtokában jár a letétbe helyezett összeg Vállalkozónak a
fent részletezettek szerint. Megrendelő a teljesítés igazolása jogellenes megtagadásából fakadó
károkért felel.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. Megrendelő köteles egy főt megbízni, aki felel a Vállalkozó illetékes régióvezetőjével való
kapcsolattartásért.
11.2. Az egyedi vállalkozási szerződés végrehajtása során alkalmazandó munkavédelmi szabályok
az ÁSZF 2. számú mellékletét és az egyedi vállalkozási szerződés végrehajtása során alkalmazandó
tűzvédelmi szabályok az ÁSZF 3. számú mellékletét képezik.
11.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi vállalkozási szerződés szerinti célok
hatékony megvalósítása érdekében az egyedi vállalkozási szerződésről, a teljesítés szabályairól,
továbbá a kapcsolódó munkavédelmi feltételekről, illetve ezek esetleges változásairól megfelelően
és ésszerű időben tájékoztatja alkalmazottait, Megrendelő felel ezen tájékoztatás elmulasztásából
vagy elégtelenségéből fakadó kárért. E tájékoztatási kötelezettség Vállalkozót, beleértve a
tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó következményeket is, Megrendelővel azonos
módon terheli.
11.4. Az egyedi vállalkozási szerződésből származó vitákat a felek békés úton rendezik.
Amennyiben nem jutnak egyezségre, akkor még mielőtt peres útra térnének a társaságok
tulajdonosainak képviselői kísérlik meg az egyezség megkötését.
11.5. Az egyedi vállalkozási szerződésből származó valamennyi vitás esetre – a szerződések
hatályosságára vonatkozó vitákat is beleértve – a felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Állandó Választott Bíróság hatáskörét kötik ki, amely a saját eljárási szabályzata
alapján jár el.
Tárgyalások helye: Közép-magyarországi Regionális Tagozat székhelye Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Székháza (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
11.6. Szerződő felek, amennyiben Vállalkozó a MÁV ZRt. területén teljesít, az idegenek MÁV
területén történő tartózkodásáról és külső vállalkozók MÁV ZRt. területén történő
munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről szóló 32/2004. (MÁV Ért. 22.) SzeF számú utasítás
szerint kötelesek eljárni.
12.
Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
• 1. sz. melléklet: teljesítés igazolás
• 2. sz. melléklet: munkavédelmi szabályok,
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Általános Szerződési Feltételek

•

3. sz. melléklet: tűzvédelmi szabályok.

13.

Vegyes rendelkezések:

A Felek között létrejövő Vállalkozási Szerződés az alábbi dokumentumok összességéből áll:
• Egyedi vállalkozási szerződés
• az Egyedi vállalkozási szerződés mellékletei
• Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
• az ÁSZF mellékletei
Amennyiben az Egyedi Vállalkozási Szerződés és az ÁSZF valamely rendelkezése között
ellentmondás van, úgy az Egyedi Vállalkozási Szerződésben foglaltak bírnak kötelező erővel.
A Vállalkozási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Dátum:
-----------------------------

----------------------------MÁV-THERMIT Hegesztő Kft.

Megrendelő

Vállalkozó
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Teljesítés igazolás
Megrendelő
Cím
Helység
Irányítószám
MTH vevőkód
Teljesítés
dátuma:

Vevői
megrendelés

MTH
megrendelés

MTH
Munkaszám

Raj Munkavégzés helye

Egységár Áfa
nélkül

Mennyiség Megnevezés

Összeg

A fenti táblázatban szerepelt munkák elfogadottak, sem mennyiségi sem minőségi hiány nem merült fel.\A Vállalkozó jogosult a megrendelés szerinti számla benyújtására.
Dátum:

átadó
p.h.

átvevő
p.h.

2. számú melléklet

Munkavédelmi melléklet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a munkavállalóinak higiéniai – öltözködési,
tisztálkodási, melegedési - és biztonsági - feltételeinek való betartásáért.
Vállalkozó felelős a munkavállalói irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért, részükre a
gépek, szerszámok, védőitalok biztosításáért és azok megfelelő állapotáért.
A Vállalkozó köteles a munkavállalói részére a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni
védőeszközöket biztosítani, azok viselését a teljes időtartam alatt megkövetelni.
A Vállalkozó a Megrendelő berendezéseit, gépeit az előzetes engedély megszerzése után
használhatja. A berendezések, gépek kezeléséért, üzemeltetéséért a Vállalkozó a felelős.
A Vállalkozó a munkavállalói tevékenységéért maradéktalanul felel.
A Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt a munkabiztonsághoz szükséges
dokumentációkat a munkavállalók részére kiadni, és a meglétét ellenőrizni.
A Vállalkozó a Megrendelő munkaterületén végzett tevékenysége során köteles a
munkanemekre érvényes technológiai-, munka-, tűz-, környezetvédelmi és közlekedési
előírásokat és szabályokat megtartani. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles felelős
munkahelyi irányító személyt megnevezni, - távolléte esetén annak helyettesét, - aki a
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáról, a feltételek megteremtéséről teljes
munkaidőben gondoskodik.
Vállalkozó köteles saját munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munka-, tűzés környezetvédelmi oktatást megtartani, oktatási naplóba bejegyezni és a naplót az
oktatáson résztvevőkkel aláíratni.
Megrendelő területén a Vállalkozó által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes munkára a
feltételek megteremtése és az engedélyek beszerzése a Vállalkozót terhelik, az engedélyt a
Megrendelő helyszíni képviselőjével láttamoztatni kell.
A munkavégzés során köteles betartani a 4/2002. (II.20) SZCSM – EüM együttes
rendeletet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvényben előírtakat.
A Vállalkozó gondoskodik a munkaterületének elhatárolásáról, szükség esetén a
kivilágításáról, munkaterületének és környezetének állandó tisztántartásáról.
A Vállalkozó köteles gondosan karbantartani, megvizsgálni és ellenőrizni a kijelölt
munkaterületeket és utakat a biztonságos munkafeltételek megőrzése érdekében.
A Vállalkozó köteles az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot
veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat,
illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni.
A Vállalkozó köteles munkáját úgy megszervezni, hogy tevékenységével a Megrendelő és
más alvállalkozók munkavállalóit ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezze.
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a munkaterület átadás – átvételi eljáráskor - a munka
megkezdése előtt - felhívja a figyelmet, illetve kioktatja a Vállalkozót a munkaterület
esetleges veszélyeire, működő közművekre, stb. és ezt a munkabiztonsági kézikönyvbe
bejegyzi és a kioktatott személyekkel aláíratja.
Munkaterület átadáskor az energiavételezési helyeket, közlekedési utakat, gépeket,
berendezéseket, veszélyforrásokat rögzíteni kell.
A Megrendelő vagy megbízottja ellenőrzi, hogy a Vállalkozó a munkavégzés során a személyi
és tárgyi feltételeket biztosítja.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

A Vállalkozó köteles a munkavállalóit a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletnek megfelelően
munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni.
A Vállalkozó köteles gondoskodni az elsősegélynyújtásról, sürgősségi orvosi ellátásról,
rendszeres orvosi ellátásról, munka-alkalmassági mérések végzéséről és más rutin
üzemorvosi ellátásokról; kivételes esetekben kérésre vagy szükséghelyzetben a Megrendelő
nyújthat elsősegélyt vagy sürgősségi orvosi ellátást a Vállalkozó vagy annak alvállalkozója
alkalmazottjának az állapota stabilizálása érdekében helyszíni baleset vagy egészségügyi
szükséghelyzet esetén.
A Vállalkozó a munkaterületén bekövetkezett munkabalesetekről köteles a Megrendelőt
tájékoztatni és a vizsgálati anyag egy példányát részére átadni.
A munkabalesetek kivizsgálását, bejelentését a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.
törvény, mely az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel módosított 3. sz. melléklete „A
munkabaleset kivizsgálásának szempontjai” alapján köteles elvégezni amit az 4/a melléklet
tartalmaz.
A Vállalkozó a munkabaleset kivizsgálásához a Megrendelő munkavédelmi vezetőjének a
segítségét kérheti.
A munkajogi, munkavédelmi előírások maradéktalan betartásáért a Vállalkozó a felelős.
A Vállalkozó a Megrendelő felé, a munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit az Építési
Naplóban közölheti. Az Építési Napló felelős aláíróját az Építési Naplóban kell megnevezni.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi és együtt kezelendő az alábbiakkal:
A. melléklet A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai
B. melléklet Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke.

2/A. melléklet
A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai
A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a
veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket,
melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle
eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.
A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg meg kell hallgatni.
Ezek lehetnek:
- a sérült,
- a balesetet okozó személy,
- a szemtanúk,
- a sérült munkatársa,
- a sérült közvetlen vezetője.
A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani:
- a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a munka tárgya (anyaga)
biztonságtechnikai állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe
helyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó
előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény (pl.
üzemzavar, műszaki hiba) fellépését;
- az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések,
jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és
használatukra vonatkozó előírások érvényesülését;
- a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres
méréssel):
1. mechanikai tényezők,
2. kémiai tényezők (ezen belül: gázok, gőzök, por),
3. elektromos tényezők,
4. zaj és rezgés,
5. sugárzás (ezen belül: világítási tényezők),
6. meteorológiai tényezők,
7. klímatényezők,
8. hőmérséklet hatásai,
9. élőlény hatásai,
10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások;
- a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a munkavégzés ütemét, a
munkatér nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást,
jelzést, figyelmeztetést adó táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő
jelenségek, tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend és tisztaság, az anyagtárolás,
szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit;
- a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset
bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset
előtti állapotát;
- az érintett termelőberendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói)
és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés
mértékét;

-

a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező hatásának tételes
vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával;
hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset;
az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell tenni
hasonló baleset megelőzése érdekében.

A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az így
készült dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására és a
megállapított összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.

2/B. melléklet
MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
1993. évi XCIII. Törvény
a munkavédelemről
2012. évi I. törvény
a Munka törvénykönyvéről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
munkabiztonsági
követelményekről
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek
korlátozásáról
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági
követelményeiről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
17/2013.(VI.4.) NGM rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

szervezetek

kijelölésének,

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

Tűzvédelmi szabályok

3. sz. melléklet

1. A Vállalkozó rendelkezésére bocsátott munkaterületet csak a rendeltetésének megfelelően, a
tűzvédelmi előírások betartásával szabad használni. A területen a tűzvédelmi eszközök,
berendezések meglétéért, használhatóságáért, illetőleg a terület tűzbiztonságáért a Vállalkozó a
felelős.
2. Vállalkozó kötelessége, hogy a tevékenység ellátásában részt vevő dolgozóit tűzvédelmi oktatásban
részesítse. Az oktatásokról nyilvántartást kell vezetni és igény esetén, azt be kell mutatni.
3. Vállalkozó köteles írásban kijelölni azt a személyt, akit - az átadott területre vonatkozóan - a
tűzvédelmi előírások betartásával, illetve betartatásával megbíz.
4. Megrendelő a munkavégzésre átadott területen jogosult tűzvédelmi ellenőrzést tartani, a
tapasztalt hiányosságok felszámolását kérni. Az ellenőrzés eredményéről a Megrendelő a
Vállalkozót írásban értesítheti.
5. Közvetlenül tűz- vagy robbanásveszély, illetve veszélyeztetés esetén Megrendelő a munkavégzést a
veszély elhárításáig jogosult leállítani.
6. A tűzvédelmi előírásokat - figyelmeztetés ellenére - ismételten súlyosan megszegő dolgozó
munkaterületen belüli munkavégzését a Megrendelő jogosult megtiltani.
7. Vállalkozó köteles betartani az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó
szabályokat. Az engedélyt a Vállalkozó adja ki saját dolgozói részére az A. melléklet a
TŰZBIZTONSÁGI ÉS MUNKABIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV alkalmazásával. Vállalkozó kérheti a
Megrendelő által az előírások kiegészítését.
8. Bekövetkezett tűzesetről - az eloltott, illetve magától megszűnt tüzet is ideértve - a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni kell.
9. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a tűzgyújtási engedélyt kiadni és tájékoztatni
munkakezdés előtt a munkaterületen fennálló tűzveszélyes helyekre és környezetre, a 143/2004.
(XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról a 10.1.8-bekezdésben leírtak
szerint.
10. Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni minden olyan a tűzvédelemmel kapcsolatos
változásokról, ami a biztonságos hegesztési munkavégzést befolyásolhatják.
11. Megrendelő köteles a Vállalkozónak megfizetni az önhibáján kívül a Megrendelő területén és
gépein keletkezett tüzek, tűzoltására felhasznált oltóanyagok költségeit.
12. Megrendelő a Vállalkozóval együtt köteles meggyőződni a munkaterület átadásakor, hogy a
terület tűzbiztonsági szempontból megfelelő állapotban van.
Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi és együtt kezelendő az alábbiakkal:
A. melléklet Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez.
B. melléklet Tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke.
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TŰZBIZTONSÁGI
(alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez)
ÉS
MUNKABIZTONSÁGI
KÉZIKÖNYV

Munkavállaló neve…………………………………………………
Tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma……………………….

MÁV-THERMIT
Hegesztő Kft

MEGBÍZÁS
A MÁV-THERMIT Kft nevében ………………………………………………. régióvezető
megbízom ……………………………………-t ………………………………… munkakörű csoportvezetőt, a 54/2014. (XII.5.) BM
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat
9. rész 184.$. (3).pontja szerinti a munkát elrendelő feladatkörrel.

Munkát elrendelő tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos feladatkör ismertetése
184.$ (1). Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(2). Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra
alkalmas helyen végezhető.
(3). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a
helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy
feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
(4). A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a
munkavégzésre való utasítás nem adható ki
(5). Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő
létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
(6). A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti
létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő –
tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
(7). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
568.$ (1). Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(2). A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a
munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
(3). A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
(4). A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
185. § (1) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy
végezhet.
(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a 184. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek,
ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti
létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással
igazolni kell.
186. § A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a hőlégballon és a hőléghajó
kivételével – nem üzemeltethető.
…………………………..

…………………………….

Megbízó

Megbízott

Dátum……. év …………………. hó ……..napján ………..órától
……. év …………………. hó ……..napján ………..óráig
Helyszín: ………………………………………………………………….. út/utca/vonal
……………………………………………………………. állomás/állomásköz
A MÁV 103427/1988 6 D IV./2-3 utasítás alapján, a mai napon végzendő
munkával kapcsolatos eligazítást illetve a munkabiztonsággal kapcsolatos oktatást megtartottam.
A következő munkákat rendelem el:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A MÁV Zrt. 28/2008. (MÁV Értesítő 20. sz.) VIG.sz. vezérigazgatói utasításban meghatározottak szerint a
munkaterületet munkavégzésre átadom.
A 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat 91. rész 184.$. (3). pontjának a
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozóan minden fontos dokumentumot és körülményt elő kell jegyezni, illetve
jegyeztetni a munkakezdés előtti eligazítás alkalmával.
A vonatkozó tűzvédelmi szabályokra és az alábbi helyi tűz és/vagy robbanásveszélyes anyagokra, helyekre hívom fel
figyelmüket:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
□ porral oltó □ CO 2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó

oltásteljesítmény: ….……A…………B Tűzoltó készülék:……..db…..kg
A munkavégzésre meghatározott feltételekkel és a felsorolt megelőző tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem. A
tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt megszüntetem.
Oktatott személyek, munkát végzők aláírása:
név…………………………tűzv. szakv. biz. sz.:……………aláírás:…………………………
név…………………………tűzv. szakv. biz. sz.:……………aláírás:…………………………
Oktatást tartotta és munkát elrendeli:
név……………………………………………….. aláírás:……………………………………

3/B. melléklet
TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
1996. évi XXXI. Törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti bírságról
20/2011. (VII. 5.) BM rendelet
A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztás és Segítségnyújtási Tervről,
a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásával kapcsolatos költségek
megtérítéséről szóló 32/2009. (XI.30.) ÖM rendelet módosításáról
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól
26/2004. (VI. 11.) BM rendelet
az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító
szervezetek kijelöléséről
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
54/2014. (XII.5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

