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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

TÍPUSSZERZŐDÉS 

 

Szerződés SAP száma: ……………… 

 

amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely: 8600 Siófok Tanácsház utca 5.  

levelezési címe: 8601 Siófok, Pf.: 102 

számla postázási címe: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.:8 

számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

IBAN számlaszáma: HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 

SWIFT:  INGBHUHB 

adószáma: 12543331-2-14 

cégbíróság és cégjegyzék szám:  Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

 Cg. 14-10-300230 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 

 

másrészről:  

székhelye:  

levelezési címe:   

számla postázási címe:  

számlavezető pénzintézete:  

IBAN számlaszáma:  

SWIFT:  

statisztikai számjele:  

adószáma:  

cégbíróság és cégjegyzék száma:   

  

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), (Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: Felek) között az 
alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
 

1. Szerződés tárgya 

Jelen szerződés tárgya az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki tulajdonságú 
szerelvények (a továbbiakban: Szerelvények vagy Áruk) határidős adásvétele és leszállítása 
a Vevő részére a Szerződésben, mellékleteiben és az elválaszthatatlan részét képező 
Ajánlati felhívásban és az Eladó végleges Ajánlatában meghatározott feltételek szerint. 

 A Eladó a Szerelvényeket köteles legyártani/legyártatni, és a Szerződés 2.sz. mellékletében 
írt mennyiségben és határidőre, a 3.sz. mellékletben meghatározott szállítási helyszínre 
leszállítani, és ott átadni a Vevő erre feljogosított képviselője, alkalmazottja részére.  

A Szerződés alapján az Eladó köteles a Szerelvényeket üzemképes, hibátlan állapotban a 
Vevő részére átadni (birtokát átruházni), tulajdonjogát átruházni és az esetlegesen hozzájuk 
kapcsolódó műszaki dokumentációt a Vevőnek a Szerelvénnyel együtt átadni. A kárveszély 
átszállásáig a kirakást, valamint az Áru szállításával kapcsolatos minden feladatot az Eladó 
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köteles ellátni, és az ezekhez kapcsolódó felelősség és költség is az Eladót terheli. A 
kárveszély a teljes szerződés szerinti Szerelvénymennyiség teljesítési helyen történő 
szakszerű lerakása teljesítésével és Vevő általi igazolt átvételével száll át a Vevőre. A Vevő 
köteles a megrendelt Szerelvényeket a teljesítés helyén átvenni, és annak ellenértékét a 
szerződésszerű teljesítést, illetve a teljesítésigazolást követően a 2. pont szerint megfizetni. 
 

 
 

2. Ellenérték, elszámolás módja 

2.1. A 2. számú mellékletben részletezett egységárak alapján a jelen szerződés tárgyát képező 
Szerelvények vételára, azaz a teljes szerződéses díja együttesen: 

………………… Ft + ÁFA,  

azaz …………………… forint plusz ÁFA. 

 

A Szerelvények egységárait a 2. számú melléklet tartalmazza, melyek a Szerződés hatálya 

alatt változatlanok maradnak, így a szerződés díja a Szerződés hatálya alatt változatlan. 

Az egységár magában foglalja valamennyi, a 2. sz. mellékletben meghatározott Áru 
vételárát, valamint a csomagolás, a vám, a vámeljárás, a biztosítás, a teljesítési helyig 
történő szállítás, az adásvétellel és az Áru Vevő részére történő átadásával, a 
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget – így a járulékos 
és lebonyolítási költségeket is -, ideértve az esetleges import engedély költségeit is, így 
Eladó többlet díjra, illetve költségtérítésre nem jogosult.  

A Vevő saját költségén – az Eladó teljesítési időpontot megelőző legalább két héttel történő 
jelzése esetén – biztosítja a teljesítés helyén a szállító eszközről való lerakodásához 
szükséges emelőgépet. 

VAGY  

A Vevő saját költségen nem biztosítja a teljesítés helyén a szállító eszközről való 
lerakodásához szükséges emelőgépet, annak költsége az Eladót terheli. 

 

A Szerződés teljesítését a Vevő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójától kapott 

aláírt megrendelés birtokában kezdheti meg. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a 

szerződés teljesítésére akár egy teljeskörű, akár az egyes teljesítési helyek tekintetében 

külön-külön megrendelést is kiadhat. Mind a teljeskörű, mind a külön-külön leadott 

megrendelések esetében is a teljes szerződéses mennyiség igénybevételre kerül a 

szerződés mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően. 

 

Egy megrendelés egyes tételeinek mennyisége és teljesítési határidejének tartása mellett a 
megrendelésben meghatározott – ún. tételszámmal azonosított - rendelési soronként is 
történhet teljesítés. A megrendelés teljesítésekor a Vevő jelenlévő képviselője - mennyiségi 
és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén - a szállítólevélen átveszi a leszállított Szerelvényt 
a hozzátartozó dokumentációkkal együtt. Az átvétel tényének Vevő általi igazolása a 
szállítólevél aláírásával történik, mely alapján a Vevő – a szállítás és az Áruk megfelelősége 
esetén – az elektronikus teljesítésigazolást (ETIG) 8 napon belül kiállítja, és elektronikus 
levélben megküldi az 5. pontban megadott eladói elérhetőségre. 

A Felek közti elszámolás a szállítólevél és az az alapján készített teljesítésigazolás alapján 
történik, a szállítólevél teljesítésigazolásnak nem tekinthető. 

Az Eladó csak a szerződésszerűen teljesített – és leszállított Áruk vételárának megfelelő 
összeg(ek)re jogosult. 

 
 
3. Számlázási és fizetési feltételek 
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3.1. Az Eladó a 2. pont szerinti, a teljesítésen alapuló számláját 1 példányban, a Vevő képviselője 
által elektronikusan hitelesített (digitálisan aláírt), a teljesítés megtörténtét igazoló okirat 
(teljesítésigazolás, ETIG), valamint az alapul szolgáló szállítólevelek csatolásával jogosult 
benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt Árukra vonatkozóan. 

 
3.2. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. A Vevő előleget nem fizet.  

A számlákat a Vevő számlapostázási címére kell benyújtani. (FGSZ Zrt. Számvitel 8601 
Siófok Pf.: 8.)  

Eladó köteles számlájára rávezetni a Vevő SAP megrendelési számát, tételszámát és a 
szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Vevő jogosult azt 
teljesítés nélkül visszaküldeni. 

A Vevő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak 
 maradéktalanul megfelelő számlák ellenértékét a kézhezvételétől számított 60/45/30 
napon belül, átutalással egyenlíti ki. 

A Vevő fizetési kötelezettsége az aktuális számlában meghatározott összegnek a Vevő 
bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. Amennyiben a fizetési 
határidő napja munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, Vevő a következő banki 
munkanapon jogosult teljesíteni. Vevő a banki utalással kapcsolatban a Vevő számlavezető 
bankja által terhelt költségen kívül egyéb költséget nem vállal. 

3.3. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a szerződésben a 
fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Vevő a hiányok pótlására 
írásban szólít fel és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben 
előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 

3.4. Amennyiben a Szerződés alapján Vevő a fizetendő összeget annak esedékessége napján 
nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles az Eladónak a lejárt összegre, a késedelem 
idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155.§ (1) 
bekezdésnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. 

A Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az Eladó írásbeli felszólításának 
kézhezvételét követő 30 napon belül az Eladó részére megfizetni. A késedelmi kamat 
összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen késedelmesen eltelt napok 
alapján számítják a szerződő Felek.  

A késedelmi kamat pénzneme az alapjául szolgáló tétel pénznemével egyezik meg. 

3.5.  Amennyiben a számla értéke a megrendelt és a teljesítésigazolásban szereplő 
mennyiségnek - értéknek megfelelő, és formailag is hibátlan, a számla ellenértéke átutalásra 
kerül. A számla és a teljesítésigazolás adatainak eltérése esetén a számla értéke mindaddig 
nem kerül átutalásra, amíg az eltérés oka nem tisztázódik. 

3.6. Amennyiben az Eladónak a Vevővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a 
Vevő jogosult az Eladóval szemben bármely– jogszabályban meghatározott, beszámításra 
alkalmas – jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe az Eladó lejárt tartozását 
beszámítani, és erről az Eladót egyidejűleg írásban tájékoztatni. 

 
 
4. Teljesítési határidők, teljesítés helye 

4.1. Határidők 

 Vállalt gyártási határidő: Az ajánlat szerint vállalt gyártási határidő a 

megrendeléstől számítva hetekben. 

 

A szállítás befejezési határideje: A megrendelt Szerelvények szállítási címre történő 

szállítása és a hozzájuk tartozó dokumentációk 

(bizonylatok, kezelési és karbantartási utasítások) 
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teljes körű átadásának dátuma – a 2. sz. mellékletben 

meghatározottak szerint. 
 

A jótállás időtartama: A szerződés 6. pontjában meghatározottak szerint. 
 

Rész-műszaki átadás-átvétel (Adott esetben.) Az egyes Szerelvények főbb gyártóművi 

munkaállomáson levő műveletek előtti/utáni ellenőrzése 

– a Vevő egyedi igénye esetén, az Eladóval egyeztettek 

szerint, úgymint: 

• összeszerelés előtti alkatrész ellenőrzés 
• szilárdsági-, tömörségi nyomáspróba 

• szigetelésvizsgálat 

• funkciópróba 

 

A műszaki átadás-átvétel:  (Adott esetben.) A beépítésre alkalmas szerelvény Vevő 

számára történő bemutatása és az összes műszaki 

dokumentáció átadása a gyártó művi telephelyen és 

annak Vevő általi igazolt elfogadása 

 

A műszaki átadás-átvétel helye: Gyártómű telephelye 

 

Teljesítési hely/Szállítási cím szerelvényenként: 2. számú mellékletben megadott címek 

szerint (a pontos koordinátákat a 3. sz. melléklet 

tartalmazza) 

 

A Szerelvények szállítási címre történő tényleges szállítási időpontja a Szerződés 2. számú 

melléklete szerint. A rész-műszaki átadás-átvétel, a műszaki átadás-átvétel időpontját a 

Felek úgy kötelesek meghatározni, hogy az(ok) a tényleges szállítási időpontot 

értelemszerűen megelőzzék, és elegendő idő álljon az Eladó rendelkezésére a 

szerződésszerű teljesítésre. 

A műszaki átadás és a tényleges szállítás közti időszakban a Szerelvények tárolása és 

állagmegóvása az Eladó kötelessége. 
 

4.2. Teljesítés módja 

Az Eladó az előre meghatározott határidőre leszállítja a szerződés 2. számú mellékletében 

szereplő és az adott megrendelésben tételesen meghatározott Szerelvényeket és 

egyidejűleg a hozzájuk tartozó teljes dokumentációt a Vevő részére átadja. 

 

Az Eladó lehetőséget biztosít a Vevőnek előzetesen egyeztetett időpontokban a gyártás 

adott fázisainak megtekintésére, valamit a műszaki átadás-átvétel gyártóművi 

lebonyolítására és annak előkészítésére. 

Az Eladó a teljesítés pontos időpontjáról legkésőbb 48 órával korábban, munkaidőben – öt 

napos munkahét munkanapjain 8-15 óra között - köteles a Vevő kapcsolattartóját e-mail-en 

vagy faxon értesíteni. 

A szállítólevélen szerepeltetni kell az adott megrendelés számát, a beszállított szerelvény 

gyártói cikkszámát, megnevezését, a megrendelési sor azonosító tételszámát, mennyiségi 

egységét és mennyiségét. Az Eladó a szállítólevelet köteles nyomtatott formában kiállítani. 
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Az Eladó köteles a megrendelt Szerelvényt a jogszabályok és a Vevő rendelkezéseinek és 

a szakmai szokásoknak megfelelően azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni. A 

Szerelvénnyel egyidejűleg köteles átadni a szerelvény minőségét tanúsító műbizonylatot, 

jegyzőkönyveket, gyártóművi bizonylatokat, a szerelvény rendeltetésszerű használatához 

szükséges tájékoztatást, kezelési és karbantartási utasítást egy eredeti példányban (magyar 

vagy angol nyelven), és angol nyelvű dokumentum esetén egy példányban egyszerű (nem 

hiteles) fordításban magyar nyelven is.  

A fordításon a “fordítás szakszerű” szöveget fel kell tüntetni, az igazoló aláírásával és az 

alábbi toldattal: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”. 

Az Eladó az átadás-átvétel során a szerződés tárgya szerint irányadó jogszabályok, szakmai 

szabályok, szabványok és a Szerződés szerint meghatározott megvalósulási 

dokumentációkat és jegyzőkönyveket 1 példányban szolgáltatja. 

A Vevő az Eladótól az Árut specifikáció és darabszám szerint veszi át a szállítólevél, illetve 

az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Az Áru átvétele nem jelenti a teljesítés elfogadását. 

A Vevő a minőségi ellenőrzés átvételkor még el nem végzett részét köteles haladéktalanul, 

de legkésőbb az átvételtől számított 3 munkanapon belül megkezdeni, és a megvizsgáláshoz 

szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. 

A Vevő nem vizsgálja az Árunak azon tulajdonságait, amelyet az Eladó tanúsít, vagy amelyre 
a Ptk. 6:171. § szerinti jótállást vállal ebben a körben a felismert hibákkal kapcsolatos igény 
a szerződési, jogszabályi feltételek szerint érvényesíthető.  

Amennyiben a Vevő az Áru átvételekor vagy a mennyiségi, minőségi átvizsgálás során hibát 

észlel, azt jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul írásban közli az Eladóval, egyidejűleg 

megjelölve jótállási igényét (kicserélés, kijavítás) az e szerződés szerinti követelménynek 

megfelelés érdekében. 

Az Eladónak az Árut olyan módon kell leszállítani, ami biztosítja az Áru sértetlenségét a ki- 

és berakodás és a szállítás teljes időtartama alatt. Minden okmányon a Vevő azonosító 

számát (a lehívás számát és e szerződés számát) fel kell tüntetni.  

Az Árut gondosan be kell vizsgálni, illetve tesztelni szükséges, amennyiben szabvány vagy 

a megrendelés erre kötelezi az Eladót.  

A szerződés tárgyát képező Áru ellenőrzése, csomagolása, szállítása kizárólag a jelen 

szerződés kikötéseinek megfelelően történik. 

Minden, a szerződésre vonatkozó levelezést, műszaki rajzot, okmányt, számlát a 

szerződésre vonatkozó, a Vevő által adott azonosító számmal kell ellátni. 

 
 

5. Felek kapcsolattartói 

Minden a Szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot, értesítést kizárólag írásban: telefax, 
posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó 
személyekkel az alábbi címekre: 
 
Vevő kijelölt kapcsolattartói:  

Szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatosan: 
Név/beosztás:  

Cím:  8600 Siófok Tanácsház u. 5. 

Telefon:  

Telefax:  

e-mail cím:  

 
Név/beosztás:  
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Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Telefon:  

e-mail:  

 

Műszaki kérdésekkel kapcsolatosan: 
Név/beosztás:  Kató Péter / Felszíni technológia szakértő 

Cím:   8600 Siófok Tanácsház utca 5. 

Telefon:  +36-20-261-2340 

e-mail cím:  pkato@fgsz.hu 

 
 
Eladó kijelölt kapcsolattartója: 
Név/beosztás:  

Cím:  

Telefon:  

Telefax:  

e-mail cím:   

 
Az értesítéseket átvettnek kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén átadáskor; (b) 
ajánlott vagy nyomon követett postai küldemény esetén kézhez vételkor; (c) futárposta 
esetén, a soron következő munkanapon; illetve (d) faxon és e-mailen történő küldés esetén 
a feladáskor. 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem 

kereste”, „nem vette át”, „a címzett ismeretlen”, „a címzett ismeretlen helyen tartózkodik” 

jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt „nem kereste” jelzés esetén a második 

kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, míg a többi jelzés esetén a kézbesítési kísérlet 

napján – ellenkező bizonyításig - átvettnek kell tekinteni. 
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem 
módosítható és nem szüntethető meg. 

A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók nem rendelkeznek a szerződés lényeges tartalmi 
elemeinek- így különösen, amelyek pénzügyi kötelezettségvállalással járnak - 
meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében meghatalmazással. 

A Vevő a jelen pontban megjelölt kapcsolattartói útján és az itt meghatározott kapcsolattartási 
elérhetőségeken tett, a szerződés lényeges tartalmára vonatkozó érdemi jognyilatkozatai – 
így különösen a megrendelés és az abban szereplő lényeges tartalmi elemek megjelölése, 
megváltoztatása, pénzügyi kötelezettség vállalása - csak a Vevő cégjegyzésre jogosult vagy 
meghatalmazott képviselői által aláírt módon érvényesek. A jelen pontban megjelölt 
kapcsolattartók önállóan csak a felek által elfogadott megrendelések technikai, gyakorlati 
lebonyolításával és a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó és a szerződés lényeges 
tartalmát nem érintő kérdésekben jogosultak nyilatkozatot tenni. 

 
 
6. Jótállás, szavatosság 

6.1. Eladó szavatolja, és jótáll az eladott Szerelvények per-, igény- és tehermentességéért; 
továbbá azért, hogy az általa, a Szerződés keretén belül szállított Áru új, megfelel az FGSZ 
Zrt. által meghatározott műszaki előírásoknak, valamint mindenfajta tervezési, anyagbeli, 
kivitelezési hibától mentes. 

 
6.2. Az Eladó az átadott Árura a teljesítés napjától számított 1 év gyártói jótállást vállal a Ptk. 

szabályainak megfelelően. 

 
6.3. Az Eladó a hibás teljesítésért a Ptk. szavatosságról szóló rendelkezései alapján is felel.  
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6.4. Hibás teljesítés esetén az Eladó kötelessége a Vevőtől kapott írásbeli értesítésre azonnal, 

saját költségére, a hiba elhárítását megkezdeni, ennek körében – a Vevő választásától 
függően – kicserélni vagy kijavítani illetve kiegészíteni az összes hibát, hiányosságot, 
amelyet a nem szerződésszerű teljesítésével okoz.  
A Vevő kifejezett, eltérő tartalmú választásról szóló eseti értesítése hiányában a hiba 
elhárítása kicseréléssel történik.  

Amennyiben a hiba javítható, és a Vevő szavatossági igénye kijavításra szólt, úgy a javítást 
a szállítás helyszínén kell elvégezni. 
A Felek a fentiekkel nem zárták ki a Ptk. 6:159. § (2) b) pont jogosulti alkalmazását az érintett 
igény szerinti szolgáltatásra korlátozva sem. 

 
Amennyiben az Eladó a hiba elhárítását a Vevő értesítése után 8 napon belül nem kezdi 
meg, úgy a Vevő jogosult a hibaelhárítást az Eladó költségére maga elvégezni vagy mással 
elvégeztetni. Az Eladó ebben az esetben nem jogosult a garanciális jogok megsértésére 
hivatkozni. 
 

A kijavított, kicserélt részre vonatkozóan a jótállási, szavatossági idő újból kezdődik, a hiba 
kijavításának időpontjától számítva. 

Az Eladó köteles a Vevőnek a hibás teljesítésből eredően felmerült a 8.1. C) pont szerint 
 alkalmazott kötbért meghaladó kárát a Ptk. 6:174. §-ban foglaltak alapján megtéríteni.  

6.5. A jótállásra és a szavatosságra egyebekben a Ptk., annak elsősorban a Hibás teljesítésre 
vonatkozó XXIV. fejezetében foglalt rendelkezései, és a vonatkozó hatályos jogszabályok az 
irányadók. 

 
 
7. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele 

7.1. Az Eladó a Szerződés teljesítése során – a megrendelt szerelvény teljesítési helyre való 
eljuttatásához igénybe vett fuvarozót, szállítmányozót leszámítva - kizárólag a Vevő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával jogosult közreműködő (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevételére. Vevő hozzájárulása nem mentesíti az Eladót a Vevővel szembeni 
kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. A Vevő az 
alvállalkozókkal nincsen jogviszonyban. Az igénybe vett alvállalkozók teljesítéséért az Eladó 
úgy felel, mint a sajátjáért. Az Eladó felel azért, hogy alvállalkozói megfelelnek a Szerződés 
tárgya szerint irányadó szakmai szabályoknak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési 
követelményeknek, az adott tevékenység folytatásra vonatkozó szabályoknak.  

Az Eladó által alkalmazott és a Vevő által jóváhagyott alvállalkozók további alvállalkozót nem 
vehetnek igénybe. 

 
7.2. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Vevő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében illetve a munkavállaló vagy 
közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. 8:2. §-
a alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a Szerződés 
teljesítése során. Ez a kötelezettség az Eladó alvállalkozóira is kiterjed. 

Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden - akár a korábban megjelölt alvállalkozó 
helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni. 

Az Eladó az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés során: 

Alvállalkozó megnevezése Munkanem/százalékos érték 

---- ---- 

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott valamennyi 
alvállalkozóját bejelenti a Vevőnek. A bejelentési kötelezettségnek Eladó nyilatkozat 
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megtételével köteles eleget tenni. (Alvállalkozói bejelentő lap minta elérhető a www.fgsz.hu 
honlapon ’Főoldal / Földgázszállításról / Munkavégzéshez, tervezéshez’ menüpont alatt) 

7.3. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vevő írásban - az ok megjelölésével - kérheti, hogy az 
Eladó az igénybevett alvállalkozó helyett más alvállalkozót vegyen igénybe. Az Eladó a 
kérést nem tagadhatja meg és 8 napon belül köteles új alvállalkozó bevonásáról 
gondoskodni, vagy maga teljesíteni. Új alvállalkozó bevonása a teljesítési határidőt nem 
érinti. 

7.4.  Alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó tevékenységéért az Eladó úgy felel, 
mintha a feladatot maga látta volna el. 

 
 
 
8. Szerződésszegés 

8.1. Kötbér: 
A) A szerződésben/megrendelésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból, amelyért 

az Eladó felel, a megrendelésben megállapodott határidőkben történő teljesítés 
elmulasztása  (továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén az Eladó késedelmi kötbért 
köteles fizetni az egyedi megrendelésben meghatározott szerelvényenként az alábbiak 
szerint: 

 

A kötbér pontos mértéke tételenként a teljesítési határidőn túli teljesítés esetében az 1-

5 napig terjedő határidő túllépés esetén a nettó szerződéses ár napi 0,5%-a, a 6. naptól 

kezdődően a fenti kötbér összeg heti 3%-a, azonban a teljes nettó szerződés értékének 

20%-át nem haladhatja túl.  

 

Az Eladó teljesítési póthatáridőt a Vevővel történő előzetes egyeztetést követően 

kezdeményezhet az egyedi megrendelésben szereplő megajánlott határidőt megelőző 

legalább 30 naptári nappal, mely póthatáridő maximálisan 1-10 naptári nap közötti 

lehet. 
B) Amennyiben az Eladó az eseti megrendelésben rögzített és visszaigazolt határidőt 

bármely okból elmulasztja és a Vevővel egyetértésben nem kerül sor a Szerződés 8.1 
A) pontjában meghatározott legfeljebb 10 naptári napos póthatáridő kitűzésére vagy a 
teljesítésre kitűzött, a Szerződés 8.1 A) pontjában meghatározott legfeljebb 10 naptári 
napos póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződés érintett részét nem 
teljesítettnek kell tekinteni. Az eredménytelen póthatáridő nem teljesítésnek 
minősülésétől a felek kifejezett megállapodással eltérhetnek. 

 Ebben az esetben az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 

szerelvényenként a nettó megrendelés értékének 20%-a. 

Az Eladó a nem teljesítéssel érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem 

élhet. 

 

C) Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben (A és B pontban foglaltakon kívül) bármely 
okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Eladó kötbért köteles fizetni, melynek 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett szerződési kötelezettség pénzbeli nettó 
ellenértékének 20%-a.  
Amennyiben Eladó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű 
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti Vevőt, 
vagy a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettséget megsérti, kötbért 
köteles fizetni, melynek mértéke 500.000.- Ft alkalmanként. 

D) Amennyiben Eladó megszegi a Szerződés 7.1. és 7.2. pontjában foglaltakat, kötbért 
köteles fizetni, melynek mértéke 5.000.000,- Ft alkalmanként. 

 

A Szerződés 8.1 A) és 8.1 B) egyidejű alkalmazása kizárt. 

http://www.fgsz.hu/
https://fgsz.hu/hu-hu/
https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/
https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/munkavegzeshez-tervezeshez
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Vevő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Eladó köteles annak kiállítását 

követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 

 

 A kötbér mértékét a Felek arra tekintettel állapították meg, hogy a kötbér alapját képező 

szerződésszegés a Vevőre nézve rendkívül súlyos hátrányokkal jár. 

 

 
8.2. Jogfenntartás: 

E Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényekről. 

 
 
9. A szerződés megszüntetése 

Vevő jogosult a szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, 
amennyiben 
a) az Eladó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan 

megsérti az FGSZ Zrt Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 
b) megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 
c) az Eladó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vevő jóhírét, üzleti 

tisztességét, vagy 
d) ha a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az 

Eladó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a 
Vevőnek nem áll érdekében, vagy 

− az Eladó késedelembe esik és a Vevő megfelelő határidőt tartalmazó 
felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy 

− a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy ha az Eladó elmulasztja a 
szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Vevőnek a további teljesítés nem 
áll az érdekében, vagy 

− az Eladó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 

e) az Eladó fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják és ellene felszámolási 
eljárást rendeltek el, végelszámolását határozta el, vele szemben kényszertörlési eljárás 
került elrendelésre, 

f) Az Eladó megsérti a Szerződés 7.1, 7.2. pontjaiban foglaltakat, vagy 

g) Eladó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a Vevő 
területén érvényes EBK előírásokat. 

 
Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Vevő – választásától függően – jogosult a 
szerződéstől elállni. 

A Vevő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) 
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét, valamint 
a keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. 

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Vevő fenntartja magának a jogot a 
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot 
is. 
 
A felmondást (elállást) tartalmazó iratot személyesen – átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kíséretében - vagy tértivevényes levél útján kell az Eladónak kézbesíteni. Személyes átadás-
átvétel alkalmával az átvétel megtagadása esetén a felmondást átvettnek kell tekinteni. 
 
 
 

10. Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában 
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 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az 
ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének 
ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A felek az 
egyeztetést 10 napon belül befejezik. 
A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az egyeztetés 
eredményeként a lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az 
abban foglalt kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható – az 
lehetetlenülési ok ésszerű elhárításához szükséges időtartamot. 
A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a 
lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 
Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama 
előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a 
Megállapodás a következő naptári napon megszűnik. 
A megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, 
amennyiben szükséges a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a 
Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.  
A másik szerződő Fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett 
Fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást 
bemutatni. 
A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak 
időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A 
késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felel még 
akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik 
felet terheli. 
A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Vevő igényelheti, hogy az Eladó a 
lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben foglaltakat az 
ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében. 
 
 

11. Titoktartás 

Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik 
Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, 
tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak 
minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a 
Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.  

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Vevő részére szerződés alapján biztosítási, illetve 
kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére 
adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Vevő által történő 
engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés 
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés 
pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges, Vevő által harmadik fél részére adandó információkra. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra: 

(a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben 
az információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 

(b) amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is 
ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy 

(c) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, 
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik vagy 

(d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat 
vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármely okból 
történő felmondása, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll. 
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12. Jogviták rendezése 

A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – értékhatártól 
függően – a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
 

13. A szerződés hatálya 

A szerződés mindkét fél általi egyazon okirat aláírásának napján lép hatályba és  
……………..-ig tartó határozott időre jön létre, de legkorábban a Felek szerződésből eredő 
kötelezettségeinek a teljesítése időpontjában szűnik meg. 
 
 

14. Egyéb 

14.1.  Az Eladó köteles a Vevő által üzemeltetett létesítményeknél történő munkavégzés során a 
Vevő érvényes, valamennyi munkaelőírását és utasítását betartani, és a munkavégzési, 
belépési engedélyeket beszerezni.  Az Eladó köteles minden szükséges intézkedést 
megtenni, hogy a keretszerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott 
anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, 
biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. Az Eladó 
köteles a munkavégzése során betartani a Vevő területén érvényes egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, és környezetvédelmi (EBK), továbbá vagyonvédelmi előírásokat 
betartani. A munkaterületen érvényes EBK szabályokat a keretszerződés 4. számú 
melléklete tartalmazza. 

Az Eladó köteles a keretszerződés EBK követelményeit – alvállalkozói láncolatban szereplő 
– alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, illetve közvetlen kapcsolat híján ennek 
felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása 
és betartatása, ellenőrzése Eladó feladata és felelőssége. 

14.2. A szerződés teljesítése során a Vevő által az Eladó részére átadott műszaki utasítások a 
Vevő szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem 
alatt állnak, így azoknak a jelen szerződés tárgyától eltérő más célra történő felhasználása – 
ide értve az Eladó saját működési körében történő felhasználást is – nem megengedett. 

Az Eladó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, 
tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel és 
jogosultságokkal rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga 
vagy igénye, amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná. 

A fentieken túlmenően az Eladó köteles helytállni, ha harmadik fél az Eladó által nyújtott 
szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi vagy egyéb 
jogcímen kártérítési igényt jelent be. 

14.3. A Vevő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a 
szerződésben meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket vagy követeléseket az 
Eladó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Eladó az 
átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 

Az Eladó a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben 
meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket vagy követeléseket kizárólag a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy 
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követeléseket javára megterhelni. Az Eladó a jelen pontban foglalt kikötés megsértéséért a 
Vevővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik. 

14.4. Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában 
körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel felmentést ad az Eladónak a 
szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól. 

14.5. A Szerződés aláírásával az Eladó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a www.fgsz.hu 
oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek 
ismerte el.  

14.6. Az Eladó a szerződésre, illetve a Vevővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor 
jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Vevő előzetesen és kifejezetten írásban 
hozzájárult.  

14.7. Amennyiben az Eladó képviselői és/vagy alvállalkozói a Vevő területén balesetet 
szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az EBK osztály 
képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és 
az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. 

14.8. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő területén hatályos EBK előírásokat  és az 
adatvédelmi szabályokat pontosan betartja. A szerződés aláírásával az Eladó igazolja, hogy 
a betartani előírt EBK szabályzatokat a www.fgsz.hu elektronikus felületen elérte, az abban 
foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el, míg az Adatkezelési 
tájékoztatót a www.fgsz.hu/Adatvédelem oldalon elérte, és az abban foglaltakat megismerte. 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott 
személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet 
(GDPR) vonatkozó rendelkezéseit. 

 

14.9. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
cég elnevezésében, a székhelyében, képviselőiben, számlavezető pénzintézetében, 
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során 
eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen 
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon 
belül köteles értesíteni. 

14.10. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak 
egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a szállítási szerződésre kiható 
minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A Felek az értesítés elmulasztásából 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni. Az 
Eladó együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan adatszolgáltatás, mely a 
Vevő számviteli törvénnyel összefüggő nyilvántartási kötelezettségei teljesíthetőségét érinti 
a szerződés teljesítése kapcsán. Az együttműködés során tett intézkedéseket és 
nyilatkozatokat a Felek írásban rögzítik. 

14.11. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó esetleges általános szerződési feltételeinek 
alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. 

14.12. Jelen szerződés, valamint mellékletei és a beszerzési eljárás során kiadott ajánlati 
felhívásban, az írásban nyújtott kiegészítő tájékoztatásban és tárgyalási jegyzőkönyvekben 
foglaltak képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását. A jelen 
szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli 
egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét 
mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a 

http://www.fgsz.hu/Adatvédelem
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szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

14.13. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatálytalanná 
válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az 
érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték 
volna meg. 

14.14. A szerződés tartalmát képezi minden olyan feltétel, amely ajánlati kötöttség alá tartozik, 
függetlenül attól, hogy tételes hivatkozás történt-e rá a szerződésben. Az Eladó 
együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan adatszolgáltatás, mely a Vevő 
számviteli törvénnyel összefüggő nyilvántartási kötelezettségei teljesíthetőségét érinti a 
szerződés teljesítése kapcsán. 

14.15. A jelen szerződés mellékletei a Felek megállapodásának részét képezik. A közbeszerzési 
eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. A szerződés, 
valamint az egyéb mellékletek tartalmi eltérései, ellentmondásai esetén az alábbi 
elsődlegesség érvényesül: 

A. Szerződés 

B. Szerződés mellékletei 
 

14.16. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi feltétel a Felek által 
egyedileg részletesen megtárgyalásra és ismertetésre került, valamint ezeket a Felek 
kölcsönös értelmezést és elfogadást követően, egyező akarattal és jóváhagyólag tették a 
szerződés részévé. 

A Szerződés 2 (kettő) egymással teljesen azonos szövegű eredeti példányban készült, amelyek 
közül a Vevő 1 (egy), az Eladó 1 (egy) eredeti példányt kap. 

 

A szerződés részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Műszaki követelmények  

2. számú melléklet: Szerelvények megnevezése, egységárak, teljesítési helyszínek, szállítási 

mennyiségek, szállítási határidő(k) 

3. számú melléklet: Szállítási címek 

4. számú melléklet: A Vevő weblapjának elérhetősége, belépési lehetőség az operatív szabályok 

eléréséhez, a munkaterületen érvényes biztonságtechnikai és műszaki 

szabályok, valamint EBK követelmények és kapcsolódó kötbértételek 

5. számú melléklet: GDPR megfelelési nyilatkozat 

 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Siófok, …………... 

 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 

 Név 

     

 Név  Név  Név 

 titulus  titulus  titulus 
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Vevő  Eladó 
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1. számú melléklet 
 

Tárgy 

Műszaki követelmények 

Általános előírások: 

Tömítőrendszer kivitele: 

• Forgatócsap zsírzás: min.kettős O-gyűrű+ajakos+grafit+vésztömítés 

• Ülék, ülékgyűrű: PMSS (elsődleges fém, másodlagos lágy), + vésztömítő rendszer, kettős dugattyú hatás, DBB funkcióval, 

• Zsírzórendszer:  1. számú táblázat szerint. 

Szerzeti anyagminőségek: 

• Ház:    kovácsolt acél 

• Csatlakozó karima:  kovácsolt acél 

• Gömb:    kovácsolt acél+korrózióálló kemény bevonat min.: 0,05mm; 500-900Hv 

• Forgatócsap:   ötvözött acél 

• Ülékgyűrű:   kovácsolt acél+korrózióálló kemény bevonat min.: 0,03mm; 500-900Hv 

• Üléktömítés:   VITON, Devlon (keménységi értékek min. Sh98) 

• Tömszelence tömítés: viton, teflon, grafit (keménységi értékek min. Sh90) 

• Lágy tömítés, „O”-gyűrűk:  viton, teflon, nylon, grafit (keménységi értékek min. Sh90) 

Tömörzárás:    MSZ EN 12266:  „A”szint 

A Szerelvényeknél alkalmazott túlnyomásnak kitett menetek csak ASME B1.20.1. szerinti kúpos csőmenet (1:16, élszög 60°) lehet (Standard 
Taper Pipe Thread) 

 

A Szerelvények feltöltő/kerülővezetékeinek kialakítását a lenti (2. számú) táblázat tartalmazza:  

Háztér feltöltő, nyomás kiegyenlítő vezeték: Saválló cső 1.4541, (húzott acélcső, impulzuscső) 

Kiegyenlítő szerelvény/háztér leürítő:   Menetes gömbcsap (pl:LGU) ASME B1.20.1 NPT; nyomáspróba API598, EN 12266-1 
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Zsírzógombok:     PGI zsírzók a táblázatban megadott méretek szerint. 

Impulzuscsövezés:     A lehető legkevesebb elemből, hajlítással és menetes/vágógyűrűs csatlakozásokkal (A-lok;  

S-lok; Praker, stb) 

2. számú táblázat 

 Feltöltő/kerülő vezeték    

Szerelvény 
méret 

csőméret 
kiegyenlítő 

Szerelvények 
Lefúvató/légtelenítő Leürítő 

Tömszelence 
zsírzás 

Ülékzsírzó rendszer 
(visszacsapó 

szelep+zsírzógomb) 

DN50-DN100 - - - ledugózva (NPT) 
¼” (BH10N2-

80) 
- 

DN150-
DN300 

12x1,5 -(SS pipe 
1.4541 or steel) 

3/8” 
hollanderrel 

½”zárócsavaros 
lefúvató 

keresztidommal 
gömbcsap ½” 

¼” (BH10N2-
80) 

¼”(IC10N2-80; 
4140) + ½” 

(BH10N4-80) 

DN350-
DN600 

12x1,5 -(SS pipe 
1.4541 or steel) 

3/8” 
hollanderrel 

½”zárócsavaros 
lefúvató 

keresztidommal 
gömbcsap ¾” 

¼” (BH10N2-
80) 

¼”(IC10N2-80; 
4140) + ½” 

(BH10N4-80) 

DN700-
DN1400 

14x2 (SS pipe 1.4541 
or steel) 

½” 
hollanderrel 

½”zárócsavaros 
lefúvató 

keresztidommal 
gömbcsap 1” 

¼” (BH10N2-
80) 

¼”(IC10N2-80; 
4140) + ½” 

(BH10N4-80) 

 

Az elzáró Szerelvények műszaki követelményeit az IG-ÜZ-19 "Szakági tervezési irányelvek technológiai gépészet" utasítás tartalmazza. 

A motoros Szerelvények villamos hajtóműveire vonatkozó előírást be kell tartani. IG-ÜZ-4 "Általános irányelvek villamosenergia ellátás, 
villám- és  túlfeszültségvédelem tervezéséhez, üzemeltetéséhez" (2.2.1.6. pont és 3. sz. melléklet)  



 „Szerelvény beszerzés” 

17/22 

Az elföldelt Szerelvényeket gyártóműben szigeteléssel kell ellátni, az IG-ÜZ-29 "Acélcsővezetékek szigetelésével szemben támasztott 
műszaki követelmények" (2.1.1 pont) szerint. 

A Szerelvények nyomáspróbáinál be kell tartani az IG-ÜZ-18 előírásait. "A földgázszállító rendszerbe beépítésre kerülő elzáró, szabályozó 
Szerelvények, visszacsapó szelepek házát a gyártóműben 1 órás szilárdsági nyomáspróbának kell alávetni, ezt a minőségi bizonylatban a 
gyártónak szerepeltetnie kell, és ezt a dokumentációt kell tekinteni a szerelvény szilárdsági nyomáspróbájának. Ettől csak az Üzemeltető 
előzetes engedélye alapján lehet eltérni." 

A megajánlott Szerelvények típusaink elbírálásához az alábbi dokumentációkat kérjük becsatolni: 
• Megfelelőségi nyilatkozatok : 

• Szerelvényről a PED 2014/68/eu ill. a 44/2016(XI.28.) NGM rendelet szerint 

• Szerelvény villamos hajtóművéről az ATEX 94/9/EC ill. a 8/2002. (II.16.) GM rendelet és a 49/2004. (IV.22) GKM rendelet 

szerint 

• Szerelvény mechanikus hajtóművéről a 2006/42/EC irányelv ill. a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet szerint.  

• Szerelvény nézeti és metszeti rajza, különösen a tömítő (ülék és forgatócsap) és zsírzó rendszerről 

• Alkatrészek anyag listája, anyagminőség megadásával 

• Rajzmelléklettel ellátott magyar nyelvű műszaki dokumentáció, magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítás 

• A Szerelvények festésénél be kell tartani az IG-ÜZ-30 "Technológiai létesítmények festési munkái" szabályzat előírásait. A bevonat 
színkódja az eseti megrendelésben kerül megadásra. 

 

Festékbevonat-rendszerrel szemben támasztott követelmények 

Színek: RAL2003, vagy RAL 1012 
Kültéri felhasználásra való alkalmasság.  
Korróziós igénybevételi kategória az MSZ EN ISO 12944-2 sz. szabvány szerint: C4, nagy.  
Környezeti hőmérséklet: -20 - +40 ˚C.  
Kiegészítő igénybevétel: Nyomáscsökkentési helyek környezetében helyi páralecsapódás a felület egy részén folyamatosan jelen van.  
Tapadás > 3 MPa 
Várható élettartam MSZ EN ISO 12944-1 sz. szabvány szerint: H, hosszú, >15 év,  
Rétegrend: MSZ EN ISO 12944-5 2008 szerint.  
Felület előkészítés: Legalább Sa 2 ½, ill.  
Száraz rétegvastagság (DFT) *: >240 µm. (A mért értékek számtani közepe legalább 240 µm legyen, de egyetlen mérési adat sem 
megengedett 192 µm alatt) 
Felület érdessége Rz: 50-80 mikron,  
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Megjelenés: Fényes, időjárás és UV sugárzás álló felület  
Megkövetelt szavatossági idő: 2 év 
Megkövetelt jellemzők a szavatossági időn belül: 
- krétásodás nélküli, fényes bevonat, 

- az eredeti színhez nagymértékben hasonló szín,  

- homogén megjelenés,  

- átrozsdásodás-mentes felület, 

- repedésmentesség, 

- hólyagmentesség,  

- tapadási szilárdság legalább 3 MPa.  

 
A bevonatrendszerről műszaki adatlapot (specifikációt) kell kiállítani, amely tételesen tartalmazza a fenti követelményeket, valamint az 
alkalmazásra kerülő rétegek anyagának pontos megnevezését és száraz rétegvastagságát.  
 
Az adatlapon szereplő követelményeknek való, tételes megfelelőséget a termékkel együtt szállítandó bizonylaton szerepeltetni kell. 
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2. számú melléklet 

SzerelvényekSzerelvények megnevezése, egységárak, teljesítési 
helyszínek, szállítási mennyiségek, szállítási határidő(k) 

A táblázatban feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

A Szerelvények legkésőbbi szállítási időpontja …………….. 
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3. számú melléklet 

 

Szállítási címek (Vevő raktárai) 

 

 

 

 

Az FGSZ Zrt. raktárainak elérhetőségei 

 

Siófok 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. GPS: 46,90455  18,05403  

Kápolnásnyék 2475 Kápolnásnyék, Olajtelep, Pf.: 30. GPS: 47,24712  18,69808  

Gellénháza 8981 Gellénháza, Ipartelep, Pf.: 8. GPS: 46,76690  16,78046  

Kecskemét 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232. GPS: 46,90697  19,73718  

Miskolc 3527 Miskolc, Sajószigeti út 1. GPS: 48,31181  20,79843 

Vecsés 2221 Vecsés, Új-Ecseri út GPS: 47,40212  19,30320 

Hajdúszoboszló 4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 30. GPS: 47,46403  21,37107 
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5. számú melléklet 

GDPR megfelelési nyilatkozat 

 

Az Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a jelen szerződés kapcsán átvett, rendelkezésére 

bocsátott, illetve bármely módon, akár a szerződés megkötése, teljesítése kapcsán tudomására 

jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint dolgozza fel: 

 

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

mindenkor hatályos rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke 

alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,  

(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection 

Regulation, GDPR) rendelkezéseinek 

(d) egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve.  

(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a 

továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 

 

Az Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a Megrendelő megbízásából, illetve részére 

végzett tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi előírásoknak és a jelen szerződésnek.  

 

Az Eladó személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződésnek megfelelően, illetve a Vevő 

által meghatározott cél elérése érdekében dolgozhatja fel. Az Eladó a személyes adatok, vagy azok 

részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, és azokat kizárólag a 

Vevő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem 

végezhet, továbbá a személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések, Adatvédelmi 

előírások és a Vevő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni, titokban tartani, törölni.  

 

Az Eladó részére átadott bármilyen, személyes adatot tartalmazó adatállományt csak a jelen 

szerződés tárgyához kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben és 

csak az ahhoz szükséges mértékben ismerhetik meg a kifejezetten a szerződésben rögzített 

vállalkozói feladatok teljesítése érdekében az Eladónál dolgozó alkalmazottak. Az Eladó felel az 

alkalmazottja által az alkalmazására irányuló jogviszonyával összefüggésben a Vevőnek a jelen 

szerződés tárgyához kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben 

okozott kárért. 

 

Az Eladó köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, köteles továbbá 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a jelen szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatásához, illetve a Vevő 

érdekének biztosításához szükségesek. 

 

Az Eladó köteles a Vevő kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy a jelen 

szerződés megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a birtokában lévő, vagy általa 

feldolgozott személyes adatokat – ideértve az azokat tartalmazó adathordozókat is – a 

Megrendelőnek teljes körűen visszaszolgáltatni. 

 

Az Eladó a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni, különösen a jogosulatlan 

vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
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továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás (a továbbiakban 

együtt: adatvédelmi incidens) ellen. Az Eladó köteles alkalmazni az összes olyan gyakorlati, 

technikai és szervezési intézkedést, amelyekkel az előbbi események megakadályozhatóak. 

 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződéshez kapcsolódóan számára 

átadott/továbbított adatokkal kapcsolatosan adatvédelmi incidens megtörténtéről szerez tudomást, 

erről – az adatvédelmi incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételével egyidejűleg – 

haladéktalanul, írásban értesíti a Vevőt. 

 

Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatok általa történő kezelése és/vagy feldolgozása megfelel 

a mindenkor hatályos Adatvédelmi előírásoknak. 

 


