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Szerződésszám:   ______________________ 

Szerződés SAP száma:   ______________________ 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

              (továbbiakban Szerződés)  

TÍPUSSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  

 Részvénytársaság 

székhely:  8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 

levelezési címe:  8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 

Számlavezető pénzintézete:  ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 

IBAN számlaszáma:  HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 

SWIFT:  INGBHUHB 

Számlafogadási cím:  FGSZ Zrt. Számvitel, 8601 Siófok, Pf. 8. 

Adószáma:  12543331-2-14 

Cégbíróság és cégjegyzék szám:  Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

  Cg. 14-10-300230 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről:  

székhelye:  

levelezési címe:  

számlavezető pénzintézete:  

SWIFT:  

számlázási cím:   

adószáma:   

cégbíróság és cégjegyzék szám:   

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen a következő 
feltételekkel: 

 

1.  Szerződés tárgya 

Az FGSZ Zrt. részére építőmesteri és szakipari szolgáltatások nyújtása az 1. sz. 
mellékletben szerepeltetett műszaki tartalomban/leírásban (továbbiakban: 1.sz. 
melléklet) foglaltaknak megfelelően az ott megadott FGSZ létesítménye(ke)n. 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt műszaki 
paramétereknek megfelelő szolgáltatást teljesíteni. 
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2. A szerződés hatálya 

A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és ………….-ig tartó 
határozott időre jön létre (lejárat), azonban legkorábban a Felek Szerződésből eredő 
kötelezettségeinek a szerződésszerű teljesítése időpontjában szűnik meg. A Szerződés 
a lejártát megelőzően is megszűnik, amennyiben a szerződésben rögzített keretösszeg 
teljes mértékben lehívásra kerül, azaz a keretösszeg kimerül. A szerződés 
megszűnéséig leadott eseti megrendelést a Vállalkozó – a szerződés időközbeni 
lejártától függetlenül – teljesíteni köteles.  

  
 
3. Szerződés díja, elszámolás módja  

3.1. A szolgáltatás ellenszolgáltatásaként rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 
…………………… Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………. forint plusz ÁFA (a 3.4. 
pontban foglalt megkötésekkel) a Szerződés teljes futamidejére. 

A Megrendelő nem köteles a keretösszeg előirányzott értékének kitöltésére. Felek 
megállapodnak abban, hogy az előirányzott keretösszeg fel nem használása nem jelent 
szerződésszegést, a Szerződés teljesítése során a keretösszegnél kevesebb 
megrendelési összeg miatt Vállalkozó kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

  Az ellenérték alapját képező maximált egységárakat a 2. számú melléklet tartalmazza.   

Az egységárak a Szerződés hatálya alatt változatlanok.  

A felhasznált anyagok költségét TERC V.I.P. építőipari Költségvetés-készítő 
Programrendszer anyagárai alapján kell képezni, a munkadíjat a TERC V.I.P. építőipari 
Költségvetés-készítő Programrendszer tétel normái és a szerződés szerinti rezsióradíj 
alapján kell megadni. 

A Terc VIP Építőipari Költségvetés készítő Programrendszer tételeitől való eltérés, azaz 
„K” és „M” tételek alkalmazása csak indokolt esetben, a normál munkavégzéstől eltérő 
körülmények esetén, vagy bizonyíthatóan a normagyűjteményben nem szereplő munka 
esetén lehetséges, a megrendelővel való előzetes egyeztetés eredményeként. 

 

 Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza: 

• a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges 
beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen 
költségeit,  

• a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen 
gépköltségeket,  

• a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját,  

• a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés 
szolgáltatási díját 

• a hulladékok szállítási és kezelési díját. 

Emelő, vagy munkagép használatát igénylő munkák esetén a Vállalkozó csak a 
ténylegesen munkával töltött időre számolhat fel díjat. Úton töltött időre munkadíjat 
Vállalkozó nem számolhat el. 

Vállalkozó egyéb jogcímen és így az alábbiakra való hivatkozással sem számolhat el 
többlet költségeket: 

- A TERC Építőipari költségvetés készítő program által alul költségelt tételek miatti 
többlet 

- Általános teendők előkészítési szakaszban: felvonulás, helyszíni felmérések 
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- Általános teendők megvalósulási szakaszban: az FGSZ munkarendje miatt, 
alkalomszerűen csökkentett munkaidő  

- Általános teendők megvalósulás szakaszában, a normák által adott időn túli 
szükséges munkaórák 

3.2. Felek rögzítik, hogy kiszállási díj az alábbiak szerint számolható el: 

Kiszállási díjat Vállalkozó két alkalommal jogosult elszámolni: 

• árajánlatadás előtti helyszíni bejárás, felmérés esetében, amennyiben Megrendelő 
ezt követően tényleges megrendeléssel él a Vállalkozó felé 

• Vállalkozó részvételével megtartott műszaki átadás-átvételi bejárás esetén 

Indulási pont:  Vállalkozó tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez 
 (objektumhoz) legközelebbi telephelye 3. számú melléklet 
 alapján 

Érkezési pont: munkavégzési hellyel érintett objektum 

 Amennyiben Vállalkozó az Ajánlati Felhívás xx pontjában rögzített rész területi 
lefedettségében nem rendelkezik telephellyel, úgy Vállalkozó a kiszállási díjat az 
alábbiak szerint számolhatja el: 

Indulási pont:  Megrendelő tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez 
 (objektumhoz) legközelebbi telephelyközpontja 

Érkezési pont:  munkavégzési hellyel érintett objektum 

Abban az esetben, ha a telephely és munkavégzési hellyel érintett objektum települési 
helyszíne megegyezik, kiszállási költség nem számolható el. 

Egyéb esetekben Vállalkozó nem számolhat el kiszállási díjat. A kiszállási díj 
vonatkozásában Felek a szerződéses időtartam alatt a 2. sz. mellékletében foglaltak 
alapján járnak el. A távolságot a Google Maps útvonaltervező alapján, a legrövidebb 
távolság alapján határozzák meg a Felek.  

3.3. Vállalkozó a hatósági és közmű egyeztetések, illetve az üzemeltetői felügyelet díját 
számlával igazolt módon tovább számlázhatja, Megrendelő részére, azonban 
bonyolítási díjat Vállalkozó nem számolhat el. A Felek közötti elszámolás tételes 
elszámolás, a tényleges és igazolt teljesítés alapján történik a 3. pontban 
meghatározottak szerint. A Vállalkozó megrendelésenként jogosult számlát kiállítani.  

3.4. A Szerződés teljesítése során felmerülő megrendelések a hatályos jogszabályok alapján 
az általános forgalmi adó tekintetében eltérő elbírálás alá eshetnek. Ezért a Felek az 
alábbiak szerint kötelesek eljárni: 

• Amennyiben a kivitelezési munka építési hatósági engedély-köteles, építési 
hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, abban az esetben az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142. § 
(1) bekezdése értelmében az ÁFA-t a Megrendelő fizeti. Ebben az esetben 
Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik, hogy a szerződés szerinti munka 
építési hatósági engedély köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz 
kötött tevékenység. 

 Felek nyilatkoznak, hogy egyiküknek sincsen olyan, az Áfa törvényben 
szabályozott jogállása, amely alapján tőle ÁFA fizetése ne lenne követelhető. Az 
ÁFA fizetési kötelezettség alanya a szerződés szerinti megrendelés alapján az Áfa 
törvény 142 § (1) b) pontja értelmében a Megrendelő, ezért a Vállalkozó által 
kibocsátott számlában áthárított adó nem szerepel, továbbá azon az Áfa törvény 
169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezés feltüntetésre kerül. 

• Amennyiben a kivitelezési munka nem építési hatósági engedély–köteles, és nem 
kötött építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, abban az esetben az Áfa 
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törvény általános szabályai szerint kell eljárni, így Vállalkozó számláját ÁFA-val 
növelten állítja ki.  

 A Felek a vállalkozási díjat a TERC VIP program alapján kalkulált anyagköltségek, 
szállítási, rakodási díjak, munkadíjak, hatósági közmű egyeztetési tovább 
számlázott díjak, valamint a 2. számú mellékletben rögzített rezsióradíjak szerint 
állapítják meg, melynek teljes összege azonban a szerződés hatálya alatt nem 
haladhatja meg a 3.1. pontban meghatározott keretösszeget.    

3.5. A Vállalkozó készre jelentése alapján az elkészült munkához kapcsolódóan Felek 
műszaki átadás-átvételt tartanak,  

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának feltétele: munka teljes befejezése, a 
komplett, „D” terv átadása. Az eljárás további előfeltételeit az FGSZ Zrt. a 
szerződéskötést megelőző pályáztatás során a Vállalkozó részére átadott utasítások 
tartalmazzák. 
A teljesítésigazolás kiállításának a feltétele a munkák sikeres műszaki átadás –átvétele, 
valamint a jelen pontban meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő 
átadása. 

 
 
4. Felek kapcsolattartói 

Minden, a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: posta útján vagy elektronikusan 
kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre: 

Megrendelő kijelölt kapcsolattartói: 

Szerződéses kérdésekben: 

Név/beosztás:  
Cím:  
Telefon:   
e-mail:  
 

Megrendeléssel kapcsolatban: 

Név/beosztás:  
Cím:  
Telefon:  
  
e-mail:  
 
Szakmai kérdésekben: 

Név/beosztás:  
Cím:  
Telefon:   
e-mail:  

  

Vállalkozó kijelölt kapcsolattartói: 

Név/beosztás:  
Cím:  
Telefon:   
e-mail:  

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) e-mailen történő küldés esetén a 
feladáskor.  
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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 Megrendelő 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. 
 
 

5.  Jogok és kötelezettségek 

5.1.  Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

• A Megrendelő a szerződés hatálybalépések napjától – a Vállalkozó helyszíni 
munkavégzésre tekintettel – a megrendelt feladat ellátásához szükséges 
munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét – az ide vonatkozó 
rendeletek és belső szabályozások teljesülése esetén – biztosítja a Vállalkozó 
részére.  

• A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkavégzéssel kapcsolatos 
FGSZ Zrt. által kiadott hatályos műszaki utasításokat. Ezek az utasítások a 
Megrendelő tulajdonát képezik, azoknak más vállalkozásban való felhasználása, 
vagy azok felhasználásával más vállalkozásban való dokumentáció készítés nem 
megengedett. 

• A Megrendelő a Vállalkozó - teljesítés során felmerülő, írásban (levél, e-mail) 
megfogalmazott - kérdéseire legkésőbb 5 munkanapon belül írásban (levél, e-mail), 
érdemben válaszol. 

• A Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazolt szolgáltatás ellenértékének 
szerződés szerinti megfizetésére. 

• Megrendelő munkavégzési engedélyt csak a Vállalkozó (illetve előre bejelentett 
munkavállalói) és Vállalkozó által előzetesen írásban Megrendelőnek bejelentett 
alvállalkozó (illetve munkavállalói) részére ad ki. A munkavégzés helyszínén is csak 
a Vállalkozó munkavállalói és az általa előzetesen írásban bejelentett alvállalkozó 
munkavállalói tartózkodhatnak. 

• Amennyiben a Vállalkozó a megrendelést határidőre, illetve póthatáridőre nem 
teljesíti, és arról semminemű előzetes írásbeli jelzést nem adott Megrendelőnek, 
Megrendelőnek jogában áll az adott munkát mással elvégeztetni, és a megrendelések 
értékei közötti esetleges különbséget Vállalkozóval megtéríttetni. 

5.2.  Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

5.2.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki 
tartalomnak/leírásnak megfelelően az ott megadott a 3. pontban meghatározott 
létesítménye(ke)n a szerződés tárgyát képező munkák szerződésszerű, hiánytalan 
elvégzése.  
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5.2.2.  Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat új, első osztályú 
anyagból, első osztályú. minőségben végzi el. 

5.2.3.  Vállalkozó köteles a szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési helyekhez 
kapcsolódóan Megrendelői ajánlatkérést követően ajánlatot benyújtani.  

 Vállalkozó köteles az ajánlatokat megküldeni a Megrendelő által az írásbeli 
ajánlatkérésben meghatározott határidőig. 

 Az alap ajánlat esetében az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az írásbeli 
ajánlatkérés kézhezvételének időpontjától számított 5 munkanapnál, de nem lehet 
hosszabb 15 munkanapnál. 

 Megrendelő ajánlat átdolgozási kérésének esetén a módosított ajánlat megadásakor az 
ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az írásbeli ajánlatkérés kézhezvételének 
időpontjától számított 2 munkanapnál, de nem lehet hosszabb 4 munkanapnál. 

 Az elektronikus úton megküldött ajánlatkérés időpontja a Vállalkozó általi elolvasás 
időpontja, postai kézbesítés esetén a kézhezvétel napja, amely a határidőbe nem számít 
bele. Az elektronikus úton megküldött ajánlatkérés esetében, amennyiben nem érkezik 
az elolvasásról visszaigazolás, a megküldéstől számított 3. munkanapon az 
ajánlatkérést a Felek kézbesítettnek tekintik. 

5.2.4.  Amennyiben Megrendelő által meghatározott ajánlattételi határidőt Vállalkozó neki fel 
nem róható okból nem tudja tartani, úgy Vállalkozó köteles erről írásban tájékoztatni 
Megrendelőt, az ajánlattételi határidő lejárata előtt min. 3 munkanappal, indokolással, 
valamint a javasolt, módosított ajánlattételi határidő megjelölésével. 

 Amennyiben Vállalkozó a határidő módosítási kérelmet a fentiek betartása mellett teszi 
meg, úgy Megrendelő Vállalkozó határidő módosítási kérelmét köteles elfogadni, nem 
köteles elfogadni azonban a Vállalkozó által javasolt, módosított határidő tartamát. A 
határidő utóbbi esetben is módosul, annak időtartamát azonban Megrendelő 
egyoldalúan határozza meg, azonban a módosított határidőnek legalább harmadával 
meg kell haladnia az eredeti határidő időtartamát.  

 A határidő hosszabbítás mértéke 3 munkanapnál kevesebb nem lehet.   

 Amennyiben Vállalkozó nem a szerződés 2. pontjában, illetve a műszaki tartalomban, 
valamint a Megrendelői ajánlatkérésben meghatározott műszaki specifikációban 
meghatározottak szerint állítja össze ajánlatát, úgy Megrendelő az ajánlatot 
visszaküldheti Vállalkozó felé átdolgozásra. Amennyiben Vállalkozó a határidőt, vagy a 
jelen megállapodásban foglaltak szerint közösen módosított határidőt elmulasztja, illetve 
nem az átdolgozási kérésben meghatározottak szerint módosítja ajánlatát, úgy 
Megrendelő élhet jelen Szerződés 10. pontjában leírtakkal. 

 Módosított ajánlattétel esetén amennyiben a Megrendelő által megadott műszaki 
tartalomban nincs változás, vagy Megrendelő ezt külön nem kéri írásban, úgy az alap 
ajánlatban szerepeltetett tételeken felül Vállalkozó új tételeket nem emelhet be 
módosított ajánlatába. 

5.2.5. Vállalkozó köteles az elkészült munkákat írásban készre jelenteni Megrendelő 
képviselője felé, melyben Vállalkozó kéri a munkák átadás-átvételi időpontjának 
kitűzését. 

5.2.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megküldött megrendelésekben rögzített teljesítési 
határidők betartása mellett elvégezni a munkát. 

 Vállalkozónak 1 alkalommal van lehetősége határidő módosítási kérelemmel élni az 
alábbiak betartása mellett: 

- Vállalkozó még a teljesítési határidő lejárat előtt jelzi Megrendelő felé írásban határidő 
módosítási kérelmét. Amennyiben a kivitelezést még nem kezdte meg, úgy legalább 
az ajánlatban megjelölt kivitelezés várható időtartamával előbb, amennyiben a 
kivitelezést már megkezdte, úgy a teljesítési határidő lejárat előtt legalább 5 
munkanappal. 
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- A határidő módosítási kérelemben meg kell jelölni a határidő módosítás okát, illetve 
az új javasolt teljesítési határidőt.  

 A benyújtott határidő módosítási kérelmet Megrendelő elbírálja, és amennyiben azt 
indokoltnak ítéli meg, úgy módosítja a lehívás teljesítési határidejét, és a módosított 
lehívást megküldi Vállalkozó felé. Megrendelő nem köteles elfogadni a határidő 
módosítási kérelmet. 

5.2.7.  Vállalkozó köteles gondoskodni a saját hulladék gyűjtéséről, szállításáról és 
ártalmatlanításáról. Az FGSZ Zrt. létesítményein hulladék nem tárolható! Munkavégzés 
csak úgy kezdhető, ha a keletkező hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtők a 
munkavégzés helyszínén Vállalkozó rendelkezésére állnak. 

 Vállalkozó kötelessége a hulladékok veszélyességi jellemzőinek figyelembevételével 
történő gyűjtése. (pl. biztonsági adatlapon feltüntetett információk)  

 Vállalkozó köteles gondoskodni az általa használatos veszélyes anyagok Biztonsági 
Adatlapjainak helyszíni rendelkezésre állásáról. 

 Vállalkozó köteles az FGSZ Zrt. VIG-TÁT-2 v… EBK Kódex operatív vezérigazgatói 
utasításban foglalt hulladékkezelési előírásokat betartani, mely elérhető a www.fgsz.hu 
oldalon.  

 Vállalkozó veszélyes anyagot sehova - különösen a létesítmények csapadékvíz és 
szennyvíz gyűjtőjébe – sem önthet. 

5.2.8. Az FGSZ Zrt. létesítményeit írásban szabályozott módon veheti igénybe a Vállalkozó, 
(VIG-TÁT-2 v… EBK Kódex), mely elérhető a www.fgsz.hu oldalon.  

5.2.9. Vállalkozó munkavégzést írásos megrendelés és munkavégzési engedély birtokában 
végezhet. 

5.2.10. A párhuzamosan végzett munkafolyamatok esetén a munkavégzést irányítók kötelesek 
egymással egyeztetni. 

5.2.11. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az anyagok időszakos tárolásának helyét, módját és 
beszállításának idejét minden esetben előre leegyeztesse a Megrendelő 
kapcsolattartójával. 

5.2.12. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a porral járó munkavégzés esetén helyi elszívást vagy 
pormentes lehatárolást alkalmazzon. A munkaterület rendszeres takarítását, illetve a 
munkavégzésből eredő szennyeződés eltávolítását a Vállalkozónak kell biztosítani. 

5.2.13. Vállalkozó köteles a munkavégzési engedélyben, és az Eszköz- és 
Szolgáltatásgazdálkodás illetékes szakértője, és/vagy a műszaki felügyeleti mérnök által 
írásban meghatározott eseményeket jelenteni a Megrendelő VIG-TÁT-2 v… EBK Kódex 
operatív vezérigazgatói utasításban előírt módon. Kiemelten munkakezdés, újrakezdés, 
biztonsági berendezések ki- és visszakapcsolása, energia- anyagáramok leválasztása 
és visszakapcsolása.  

5.2.14. Vállalkozó a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások szerint 
köteles végezni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél 
és régióközponthoz tartozó területen történő munkavégzés során a Megrendelőnél 
érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési 
engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a 
Megrendelő területén érvényes egészségvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi 
(továbbiakban EBK) és vagyonvédelmi előírásokat. A munkaterületen érvényes EBK 
szabályok elérhetőek a www.fgsz.hu oldalon. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó 
igazolja, hogy az EBK előírásokat megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. 

5.2.15. Az FGSZ Zrt. objektumain tevékenységet végző Vállalkozó (mint munkáltató) felelős 
azért, hogy munkavállalóit csak olyan munkával bízza meg, amelynek ellátására 
egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.  

http://www.fgsz.hu/
http://www.fgsz.hu/
http://www.fgsz.hu/
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A munkavállalók EBK oktatásáról készített dokumentumokat FGSZ Zrt. képviselője a 
munkavégzést megelőzően jogosult ellenőrizni. 

5.2.16. Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit alvállalkozóinak szerződéséhez 
csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben 
továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése 
Vállalkozó feladata és felelőssége. 

 A munkavégzés során előforduló, EBK eseményeket és rendellenességeket (pl. baleset, 

gázszivárgás) köteles haladéktalanul jelenteni a Megrendelő VIG-TÁT-2 v… EBK 
Kódex operatív vezérigazgatói utasítása szerint. A Vállalkozó képviselői és/vagy 
alvállalkozói kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóság és 
az EBK osztály képviselőivel a történtek körülményeinek felderítése és tisztázása 
érdekében. 

5.2.17. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat/leírást, illetve a 
megrendelésre kerülő munkákhoz tartozó műszaki tartalmat/leírást kellő gondossággal 
felülvizsgálta ill. felülvizsgálja, így a szerződés létrejötte, valamint a megrendelés 
tudomásul vétele után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra 
hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel és a műszaki tartalom teljes 
terjedelmében képes a szolgáltatás nyújtására. 

5.2.18. A Megrendelő telephelyein való munkavégzés esetén a Vállalkozó köteles 
munkavállalóinak munkaidejét a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes 
munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés 
csak a Megrendelő kifejezett igénye vagy hozzájárulása esetén lehetséges. 

5.2.19. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a munkavégzés teljes időtartamára intézkedési 
jogosultsággal rendelkező helyszíni munkavezetőt biztosítani. 

5.2.20. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak, 
illetve tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet végzőnek érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával kell rendelkezniük. Az FGSZ Zrt. létesítményein Vállalkozó 
munkavégzésben résztvevő munkavállalójának az FGSZ Zrt. EBK előírásaiból az FGSZ 
Zrt. „EBK e-learning” rendszerében beszámolót kell tenni.  

 5.2.21. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges képesítéssel, 
engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik. 

5.2.22. Vállalkozó köteles írásban munkavégzés irányítót kijelölni. A munkavégzés irányítója 
köteles meggyőződni veszélyes terekben történő munkavégzés előtt a munkavállaló 
egészségügyi állapotáról. 

5.2.23. Vállalkozó ép és megfelelő biztonsági állapotú munkaeszközöket használhat saját 
felelősségére. 

5.2.24. Vállalkozó köteles a tűzvédelmi eszközöket és a munkavállalók egyéni védőeszközeit 
saját költségén biztosítani. Védőeszközöket a munkavédelmi kockázatértékelés alapján 
kell meghatározni.  

5.2.25. Vállalkozó köteles minden eszközét (annak tulajdonosát, illetve a használat jogcímét) 
Megrendelő kérésére megfelelő dokumentummal egyértelműen azonosítani. 

5.2.26. Vállalkozó köteles megismerni és betartani a munkavégzésre vonatkozó 
jogszabályokat, hatósági előírásokat.  

5.2.27. Vállalkozó köteles tevékenységére saját költségén munkavédelmi, robbanásvédelmi és 
kémiai biztonsági kockázatértékelést készíteni. 

5.2.28. Vállalkozó köteles az általa okozott esetleges környezeti károkozás felszámolásáról 
saját költségén haladéktalanul intézkedni. 

5.2.29. A Vállalkozónak haladéktalanul be kell jelentenie írásban a Megrendelőnek, ha ellene 
csőd végelszámolás vagy felszámolási eljárás indult. 
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5.2.30. Jelen szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles az általa átvett, illetve a munka 
során keletkezett valamennyi iratot, dokumentumot és egyéb adathordozót 
haladéktalanul kiadni Megrendelő képviselője részére. Vállalkozó köteles a szerződés 
megszűnése esetén, illetőleg a Megrendelő kérésére a dokumentumok Megrendelő 
részére való átadását követően azok minden más előfordulását, hozzáférhetőségét 
törölni és/vagy megsemmisíteni, és erről írásban nyilatkozni. 

5.2.31. Vállalkozó köteles a munkakezdést legkésőbb az azt megelőző hét kedd 16:00 óráig 
jelezni, egyeztetni a Megrendelő képviselőjével. 

 
5.3.  Szerzői jogok 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés és/vagy az egyedi megrendelés során létrejött 
szellemi alkotásokra, illetőleg szellemi termékre (a továbbiakban: szellemi termékek) a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szerzőt illető személyes 
jogok Vállalkozót illetik meg.  Amennyiben Vállalkozó benyújtja az elkészített munkát 
Megrendelőhöz elfogadás végett, úgy minősül, hogy annak nyilvánosságra hozatalához 
hozzájárult.   

Jelen Szerződés egyben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény V. fejezete 
szerinti írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül. Jelen Szerződés Megrendelőnek 
kizárólagos felhasználási jogot biztosít a jelen Szerződés teljesítése során létrejövő 
szellemi termékek felhasználására. Megrendelő felhasználási engedélye nem esik 
semmiféle korlátozás alá, sem időben, sem területre, sem a felhasználás módjára és 
mértékére vonatkozóan. A jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozói díj 
magában foglalja a jelen pontban rögzített felhasználási engedély ellenértékét is. 

A Megrendelő, illetve jogutódai a Szerződés keretében a Vállalkozótól átvett valamennyi 
szellemi termékeket tevékenységi körében földrajzi és időbeli korlátozás nélkül jogosult 
felhasználni. A szellemi termékeket a Megrendelő harmadik személyek részére 
hozzáférhetővé és megismerhetővé teheti. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával 
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi termékeket többszörözze, 
módosítsa, átdolgozza vagy átalakítsa továbbá a felhasználási engedélyt harmadik 
személyekre átruházza, illetve harmadik személynek engedélyt adjon azok 
felhasználására. 

Vállalkozó az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog és 
kellékszavatossággal tartozik. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő 
szellemi termékek szerzői jogaival (alvállalkozó igénybevétele esetén is) jogszerűen 
rendelkezik, így a jelen pontban foglalt nyilatkozatok érvényességéért felelősséget vállal. 
A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
Megrendelő vagyoni jogait akadályozná, vagy korlátozná. Vállalkozó szavatolja, hogy 
Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokat jogszerűen 
felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja.  

 Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített korlátozások 
megsértésével használja a szellemi alkotásokat, kötbért köteles fizetni, amelynek 
összege ……….,- Ft, azaz ……….. forint alkalmanként. 

  
  

6.  A megrendelés módja és a teljesítés helye  

6.1. Az elvégzendő munkák – azok megrendelése előtt – a Vállalkozó által a Megrendelő 
képviselőjének adott részletes, egyedi ajánlat alapján pontosításra kerülnek a 
Vállalkozóval. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek. 

6.2. A Vállalkozó ajánlatkérés esetén köteles visszajelzést, illetve ajánlatot küldeni 
Megrendelő részére a szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerint. A visszajelzés illetve 
ajánlatadás 3 esetben történő elmulasztása a Megrendelő döntése alapján a szerződés 
Megrendelő általi azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  
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Vállalkozót nem mentesíti az ajánlatadási kötelezettség alól a kapacitáshiányra történő 
hivatkozás. Ebben az esetben Vállalkozónak az általa vállalható legközelebbi időpont 
megjelölésével kell az ajánlatot megtennie. 

6.3. Megrendelő képviselője megrendeléssel rendeli meg az adott szolgáltatást a 
Vállalkozótól, amelyben a teljesítés előzetesen egyeztetett helye, ideje és esetleges 
egyéb lényeges részletei a megrendelésben pontosan meghatározásra kerülnek az 
előzőleg elfogadott árajánlat alapján. A Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 
a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a megrendelést 
visszaigazolni, vagy a megrendelés egyedi azonosítószámának feltüntetésével e-mail 
útján (a megrendelésben szereplő e-mail címre) jelezni a Megrendelőnek, ha a 
megrendelést valamilyen oknál fogva nem, vagy nem teljes mértékben, illetve nem a 
megrendelésben rögzített határidőre tudja teljesíteni.   

 Ilyen – határidőben beérkezett – visszaigazolás hiányában a Megrendelő a 
megrendelést az abban szereplő tartalommal és teljesítési határidővel visszaigazoltnak 
tekinti.  

6.4. Teljesítési határidő: az egyedi megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő. 

6.5. A teljesítés helye: A Megrendelő és a Vállalkozó közti megállapodás szerint az egyedi 
megrendelésekben szereplő hely: 

• XXX Földgázszállító Régió, illetve annak technológiai vagy egyéb létesítményei 
 
 

7.  Fizetési feltételek 

7.1.  A Vállalkozó az elvégzett munkálatok díjáról szóló számláit 1 példányban, a Megrendelő 
képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló 
okirat (teljesítésigazolás) csatolásával, megrendelésenként jogosult kiállítani és 
benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. Az elszámolás, 
számlázás és fizetés pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem fizet. 

A Felek közti elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan 
aláírt teljesítést igazoló okirat alapján történik. 

A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napjától jogosult számla benyújtására. 

7.2.  

A) Vállalkozó a számláját papír alapon nyújtja be: 

 A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. Számvitel 
(8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó 
köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a 
keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és 
Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 

 A Megrendelő lehetőséget biztosít e-számla és/vagy pdf alapú számla benyújtására is. 
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt módosítani kívánja a számlázás 
módját, az nem minősül szerződés módosításnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a 
konyveles@fgsz.hu e-mail címre kell megküldenie. A nyilatkozat beérkezését követő 
számlakiállításokra vonatkozóan életbe lépnek az alábbi, e-számla kiállításra vonatkozó 
szabályok. 

 Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: einvoice_in@fgsz.hu 
kell megküldeni. 

 Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) 
Vállalkozó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által 
megadott e-mail címre küldi meg. 

 Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás 
bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse az Vállalkozót.  

mailto:konyveles@fgsz.hu
mailto:einvoice_in@fgsz.hu
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 Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az e-
számla és pdf számla Vállalkozó által történő késedelmes küldése esetén a fizetési 
határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. 

 A Vállalkozó által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó 
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. 

 A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig 
folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos 
módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és 
sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus 
számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó feltételt 
a Vállalkozó is köteles biztosítani. 

 Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelő elektronikus levelezési rendszere 
meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és pdf számla 
küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla kiállításával történik 
meg. 

 A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul 
köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) is 
megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt 
kapcsolattartóikon keresztül. 

 A technikai akadályoztatás megszűnését követően Felek ismét az e-számlázásra térnek 
vissza. 

 

B) Vállalkozó a számláját elektronikus formában nyújtja be: 

 Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: einvoice_in@fgsz.hu 
kell megküldeni. A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó köteles 
számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a keretszerződés 
számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt 
teljesítés nélkül visszaküldeni. 

 Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) 
Vállalkozó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által 
megadott e-mail címre küldi meg. 

 Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás 
bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse a Vállalkozót.  

 Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az e-
számla és pdf számla Vállalkozó által történő késedelmes küldése esetén a fizetési 
határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. 

 A Vállalkozó által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó 
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. 

 A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig 
folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos 
módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és 
sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus 
számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó feltételt 
a Vállalkozó is köteles biztosítani. 

 Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelő elektronikus levelezési rendszere 
meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és pdf számla 
küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla kiállításával történik 
meg. 

 A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul 
köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) is 
megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt 
kapcsolattartóikon keresztül. 

mailto:einvoice_in@fgsz.hu
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 A technikai akadályoztatás megszűnését követően Felek ismét az e-számlázásra térnek 
vissza. 

7.3. Megrendelő jelen szerződésben foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kézhezvételétől 
számított ….. napon belül, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással egyenlíti 
ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja banki munkaszüneti napra esik, 
akkor a Megrendelő a következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő 
aktuális számlában meghatározott fizetési kötelezettsége a bankszámlája 
megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.  

A Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a Megrendelő számlavezető bankja által 
terhelt költségen kívül egyéb költséget nem vállal. 

7.4. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a 
fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő 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. 

7.5. Amennyiben a Szerződés alapján Megrendelő a fizetendő összeget annak 
esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a Vállalkozónak 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 Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó részére megfizetni. A 
késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen 
késedelmesen eltelt napok alapján számítják a Felek.  

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

7.6. Jelen szerződés szerinti ellenértéket Megrendelő Vállalkozó feladatainak teljes körű, 
szerződésszerű és hiánytalan ellátását követően, a ténylegesen teljesített és leigazolt 
teljesítésre vonatkozóan fizeti meg.  

Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége 
keletkezik, a Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben bármely – jogszabályban 
meghatározott, beszámításra alkalmas – jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe 
a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni. 
 
 

8.  Munkaterület átadás-átvétele 

• Munkaterületet az FGSZ Zrt. illetékes Földgázszállító Régió felelős műszaki vezetője, 
vagy az általa megbízott személy adhat át, illetve vehet vissza a VIG-TÁT-2 v… EBK 
kódex operatív vezérigazgatói utasítás szerint. Munkaterület átadásának feltétele, 
hogy a Vállalkozó rendelkezzen a Megrendelő részéről kiadott tárgyi munkára 
vonatkozó megrendeléssel, munkavégzési engedéllyel, szükség esetén 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedéllyel. 

• A munkaterület átadását és visszavételét a vállalkozói építési/e-építési naplóban 
rögzíteni kell. 

• Abban az esetben, ha a munkavégzés területén a Vállalkozón és a Megrendelő 
átvételre feljogosított munkavállalóján kívül mások is tartózkodnak, a munkaterület 
határait egyértelműen jelölni kell (pl. tábla kihelyezése), és meg kell akadályozni a 
munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek veszélyeztetését. 

• Az FGSZ Zrt. tájékoztatója nem helyettesíti a munkavédelmi törvényben előírt 
munkáltatói kötelezettségeket. 
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9.  Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele, engedményezés 

9.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő 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 a Vállalkozó által a 
teljesítés érdekében igénybe vett közreműködőkre (a továbbiakban: alvállalkozó) is 
kiterjed. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére 
alkalmazott valamennyi alvállalkozóját bejelenti a Megrendelő. A bejelentési 
kötelezettségnek Vállalkozó nyilatkozat megtételével köteles eleget tenni. (Alvállalkozói 
bejelentő lap minta elérhető a www.fgsz.hu oldalon. 

9.2. Vállalkozó alvállalkozó (közreműködő) igénybevételére, kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult.  

Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelővel szembeni 
kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. A Vállalkozó 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. 

Azonnali hibaelhárítás esetén Megrendelő munkaidejében (munkanapokon 07.30 – 
16.00) az alvállalkozókat jelen szerződés 10. pontjában megjelölt kapcsolattartók 
részére elektronikus levélben köteles bejelenteni a Vállalkozó az 5. számú mellékletben 
megadott adattartalommal. A munkaidőn túli hibaelhárítás esetén Vállalkozó helyszíni 
bejelentés alapján jogosult alvállalkozó igénybevételére, amely bejelentés tényét Felek 
utólagosan írásban rögzítik.  

 Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele esetén Megrendelő írásban, az ok 
megjelölésével kérheti, hogy Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó (közreműködő) 
helyett más alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe, illetve a be nem jelentett 
alvállalkozót a Megrendelő működési helyéről kitilthatja. Vállalkozó a kérést nem 
tagadhatja meg és 15 napon belül köteles a nem szerződésszerű állapot 
megszüntetéséről, illetve új alvállalkozó (közreműködő) bevonásáról vagy a teljesítésről 
maga gondoskodni. 

Az alvállalkozók tevékenységének minden díját és költségét a szerződésben 
meghatározott díj magába foglalja. A Vállalkozó további alvállalkozói díjat és költséget 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a 
feladatot maga látta volna el. 

A Vállalkozó az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés során 
és a bejelentett alvállalkozói szintnél újabb sub-alvállalkozót nem foglalkoztat: 

Alvállalkozó megnevezése Munkanem/százalék mérték 

  

 
 
10. Szerződésszegés, kötbér 

10.1. A) A szerződésben vállalt kötelezettségeknek a Vállalkozónak felróható okból nem a 
 szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (továbbiakban: 
 késedelmes teljesítés) esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az 
 alábbiak szerint: 

A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke az érintett 
késedelmes munkához tartozó ÁFA-val növelt megrendelés értékének …. %-a, de 
legfeljebb az érintett késedelmes munkához tartozó ÁFA-val növelt megrendelés 
értékének …. %-a.  

http://www.fgsz.hu/
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Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyetértésben 
köteles ésszerű póthatáridőt vállalni.  

Póthatáridő vállalásának elmulasztása esetén a késedelmi kötbérmaximumot fizeti 
meg a szerződésszegő fél. 

B)  Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben rögzített határidőt neki felróható okból 
elmulasztja és a Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére 
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a megrendelést nem 
teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsulással érintett 
ÁFA-val növelt megrendelés értékének ….%-a alkalmanként. Meghiúsulás esetén a 
Vállalkozó a meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel 
nem élhet. 

C) Amennyiben a Vállalkozó teljesítése egyebekben a Vállalkozónak felróható okból 
nem szerződésszerű (hibás teljesítés), kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 
hibás teljesítéssel érintett megrendelés pénzbeli ellenértékének …. %-a. 

D) Amennyiben Vállalkozó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű 
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti 
Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az érintett munkára vonatkozó 
ÁFA-val növelt megrendelés értékének ….%-a.  

E) Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti ajánlatadási kötelezettségét a Megrendelő által 
megjelölt határidőig vagy módosított határidőig, úgy Vállalkozó kötbért köteles fizetni, 
melynek összege alkalmanként …………, - Ft. A határidő lejárta esetén a Megrendelő 
nem köteles a Vállalkozó figyelmét felhívni a határidő elmulasztására, ezen határidők 
nyilvántartása és követése a Vállalkozó feladata. 

F) Amennyiben a Vállalkozó megszegi a szerződés 9. pontjában az alvállalkozó 
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek összege 
…………, - Ft alkalmanként. 

G) Amennyiben Vállalkozó megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási 
kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek összege …………, - Ft. 

Az EBK kötbér típusokat és értékeiket a VIG-TÁT-2 v… EBK kódex operatív 
vezérigazgatói utasítás 20. számú melléklete tartalmazza, mely elérhető a 
www.fgsz.hu oldalon. 

Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Vállalkozó köteles 
annak kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 

 

10.2. A kötbér esedékessé válik: 

a) késedelem esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján, vagy ha az 
korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve ha a kötbér eléri a legmagasabb 
mértéket,  

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján, 

c) egyéb esetben a Megrendelőnek a szerződésszegésről történt tudomásszerzése 
napján. 

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is 
jogosult érvényesíteni. 

Megrendelő jogosult a jogszerűen kiterhelt kötbérek összegét a Vállalkozó soron 
következő számlájába beszámítani. 
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10.3. Jogfenntartás: 

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

11. Vis maior 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható, előre nem 
látható, elháríthatatlan külső okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az 
előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány, stb.), amelyek nem függenek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.  

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a 
vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a 
szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem 
vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még 
abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra 
egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint 
haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.  

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek 
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 
vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 
tájékoztatásért felelős Fél felel. 

 

 

12. Jótállás, szavatosság 

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára …. havi teljeskörű jótállást, a beépített 
anyagokra rendeltetésszerű használat mellett az adott gyártó által előírt jótállást vállal. 
A jótállás ideje a kivitelezési munka Megrendelő általi átvételétől kezdődik. 

A Vállalkozó a hibás teljesítésért a Ptk. szavatosságról szóló rendelkezései alapján is 
felel. 

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötelessége a Megrendelőtől kapott írásbeli 
értesítésre azonnal, saját költségére, a hiba elhárítását megkezdeni, ennek körében – a 
Megrendelő választásától függően – kicserélni vagy kijavítani, illetve kiegészíteni az 
összes hibát, hiányosságot, amelyet a nem szerződésszerű teljesítésével okoz.  

A Megrendelő kifejezett, eltérő tartalmú választásról szóló eseti értesítése hiányában a 
hiba elhárítása kicseréléssel történik.  

Amennyiben a hiba javítható, és azt a Megrendelő jóváhagyja, úgy a javítást a szállítás 
helyszínén kell elvégezni. 

A hibaelhárítással (kiegészítés, javítás, csere) kapcsolatos minden ki-, beépítés és 
szállítás a Vállalkozó költségére és kockázatára történik. 

Amennyiben a Vállalkozóa hiba elhárítását a Megrendelő értesítése után 8 napon belül 
nem kezdi meg, úgy a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségére maga 
elvégezni vagy mással elvégeztetni. A Vállalkozó 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. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredően felmerült, kötbért 
meghaladó kárát a Ptk. 6:174. §-ban foglaltak alapján megtéríteni.  
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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. 
 
 

13.  A szerződés módosítása 

Jelen szerződés rendelkezéseit a felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben 
nyilvántartott adataiban, így különösen a társaság elnevezésében, székhelyben, 
képviselőiben, 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.  Szerződés megszüntetése 

14.1.  Felek rögzítik, hogy a szerződéses keretösszeg kimerülése esetén a szerződés 
automatikusan megszűnik, amennyiben a Felek a keretösszeg várható kimerülését 
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel nem módosítják. 

 Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli felmondására, amennyiben Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében 
eljáró bármely személy (továbbiakban: Vállalkozó) 

a) megsérti a Megrendelő Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

b) ismételten megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat, vagy 

c) megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

d) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő 
jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

e) Ha a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá 
válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy 

• ha a Vállalkozó neki felróhatóan késedelembe esik és a Megrendelő 
megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy 

• a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy  

• ha Vállalkozó neki felróhatóan elmulasztja a szerződésben rögzített 
teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az 
érdekében, vagy  

• a Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített 
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi: így például, ha a 
Vállalkozó megszegi a Szerződés 3. pontjában leírtakat az ajánlat 
összeállítását illetően ill. nem a meghatározott műszaki tartalom szerint küldi 
meg ajánlatát és Megrendelő kétszeri átdolgozási kérésének megfelelően 
sem javítja az ajánlatot, vagy a Megrendelő ajánlatkérésére visszajelzést 
vagy ajánlatot 3 alkalommal nem küldi meg  

f) Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják és jogerős 
határozatban felszámolási eljárást rendelnek el, végelszámolást határozza el, 
vagy vele szemben kényszertörlési eljárást rendelnek el. 

g)  megsérti a szerződés 9. pontjában foglaltakat. 

Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. 
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14.2. Megrendelő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és pénzbeli ellenértékét, valamint a 
keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Azonnali hatályú 
felmondás (vagy elállás) esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a 
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való 
jogot is.  

14.3. Amennyiben a Vállalkozó a felmondást tartalmazó tértivevényes levelet bármely okból 
nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett 
- ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél 
legkésőbb a megismételt feladástól számított 10 (tíz) nap elteltével kézbesítettnek 
tekintendő. 

14.4. Felek jogosultak a szerződést 90 napos felmondási idővel írásban, indokolási és 
kártérítés fizetési kötelezettség nélkül megszüntetni. 

  
  

15.  Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában 

 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 
köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és 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- a 
lehetetlenülési ok ésszerű elhárításához szükséges időtartamot. 

 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 szerződés 
megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

 A másik szerződő fél kérésére a felelősség hiányában bekövetkezett lehetetlenülés 
tényéről az érintett fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti igazolást bemutatni. 

 A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a 
lehetetlenülés időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

 A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, 
annak várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni 
kötelesek.  

 A fenyegető vagy bekövetkező lehetetlenülésről történő késedelmes tájékoztatásból 
származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 

 A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Megrendelő igényelheti, hogy a Vállalkozó 
a lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben foglaltakat 
az ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében. 

 
 
16.  Titoktartás  

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



Az FGSZ Zrt. részére építőmesteri és szakipari szolgáltatások nyújtása 

18/24 oldal 

 

 Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megrendelő részére szerződés alapján, biztosítási, 
illetve kiegészítő pénzügyi valamint  követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik 
fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő 
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, a Megrendelő által 
harmadik fél részére adandó információkra. 

 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

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

(ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek 
voltak az információt kapó fél számára, vagy 

(iii) 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 

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

A titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen 
okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.  

 
 

17.  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 és a hatályos 
magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

 
18.  Egyéb rendelkezések 

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

 A Vállalkozó a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a 
szerződésben meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket vagy 
követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult 
harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen 
klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel és csak a harmadik 
személy jogainak érvényesítéséhez szükséges körben felmentést ad Vállalkozónak a 
szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól. 

18.2. A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a 
www.fgsz.hu oldalon 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. 

http://www.fgsz.hu/
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18.3. A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a szerződésre 
kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A Vállalkozó 
együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan adatszolgáltatás, mely a 
Megrendelő számviteli és adótörvénnyel összefüggő nyilvántartási kötelezettségei 
teljesíthetőségét érinti a szerződés teljesítése kapcsán. A Felek az értesítés 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek 
megtéríteni. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a szerződő 
felek írásban rögzítik. 

18.4. A Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés teljesítése során a Vállalkozót – 
közvetlenül, vagy megbízottja útján – folyamatosan ellenőrizni.  

18.5. Vállalkozó a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre 
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen 
és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást 
írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

18.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a 
Ptk. 6:246.§-ban foglalt rendelkezések alkalmazását kifejezetten kizárják. A Felek 
megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek 
alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. 

18.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés és mellékletei képezik a Felek teljes 
megállapodását. 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 szerződés részét továbbá 
semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

18.8.  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 
Szerződés nem kötötték volna meg,  

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. 

Felek jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
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Jelen Szerződés magyar nyelven készült 2 (két) példányban. Kapja: 1pld. FGSZ Zrt, 1pld. 
Vállalkozó. 

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet:  Műszaki tartalom/ Műszaki leírás 

2. számú melléklet:  Egységárak  

3. számú melléklet:  Vállalkozó telephelye(i)  

 

 

Kelt: Dátum megadásához kattintson vagy koppintson ide. 

 

 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 

 

 

 

 <Cégnév> 

<>  <>  <> 

      

Megrendelő  Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

 

MU-MÜT-XXX-XX számú műszaki tartalom/Műszaki leírás 
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2. számú melléklet 

       
Egységárak (nettó HUF-ban) 

 

Egységár megnevezés Nettó egységár 

  

  

 
 
Anyag felhasználás költsége: TERC V.I.P. program alapján történik. 
 
Elvégzendő munka díja: TERC V.I.P. program alapján történik. 
 
Hatósági, közmű egyeztetési díjak elszámolása: Hatósági/közmű egyeztetési díjat tovább 
számlázás útján számlával igazolt módon lehet elszámolni. Bonyolítási díjat Vállalkozó nem számolhat 
el. 

 

Az egyedi ajánlat benyújtásakor a részletes ajánlatnak minden esetben tartalmaznia kell egy 

összesítő adatlapot, melyen feltüntetésre kerül külön-külön az össz. rezsióra, kiszállási km, 

anyagköltség (pl. rezsióra: 4 óra (...,-Ft); kiszállás: 100km (…..,-Ft); anyagköltség: (...,-Ft)), ill. az 

árajánlat érvényessége és a munka elvégzéséhez szükséges idő. 
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3. számú melléklet 

 

Vállalkozó telephelye(i)  

 

A szerződés 3.2-es pontja értelmében Vállalkozó csak annál a - Ajánlati Felhívás 2.1-es pontjában 

rögzített- résznél számolhat el kiszállási költséget a saját telephelyétől számítva, amely rész területi 

lefedettségében rendelkezik telephellyel. 

Például: 

Vállalkozó Telephelye:   

Vállalkozó az alábbi rész esetében számolhat el kiszállási költséget a fenti saját telephelyétől számítva: 

• Közép-Magyarországi Földgázszállító Régió – az FGSZ Zrt. Vecsési telephely, illetve annak 
technológiai létesítményei 

 

Vállalkozó Telephelye:  

Vállalkozó az alábbi rész esetében számolhat el kiszállási költséget a fenti saját telephelyétől számítva: 

 

 Nyugat-Magyarországi Földgázszállító Régió - az FGSZ Zrt. Siófoki központja, Budapest ALLEE 
Irodaház, Bercsényi Torony FGSZ Irodák és a Kápolnásnyéki telephely, illetve annak technológiai 
létesítményei 

 
 
Az alábbi részek esetében az indulási pont Megrendelő tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez (objektumhoz) 
legközelebbi telephelyközpontja. Abban az esetben, ha a telephely és munkavégzési hellyel érintett objektum 
települési helyszíne megegyezik, kiszállási költség nem számolható el. 
 

• Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régió –FGSZ Zrt. Hajdúszoboszlói telephely, illetve annak 
technológiai létesítményei 

• Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régió –FGSZ Zrt. Miskolci telephely, illetve annak 
technológiai létesítményei 

• Nyugat-Magyarországi Földgázszállító Régió - FGSZ Zrt. Gellénházi telephely, illetve annak 
technológiai létesítményei 

 

A távolságot a Google Maps útvonaltervező alapján, a legrövidebb távolság alapján határozzák meg a 
Felek.  

 

Kiszállási díj elszámolása: a szerződés 3.2. pontja alapján számolható el (két alkalommal: 
(1)árajánlatadás előtti helyszíni bejárás, felmérés; (2)műszaki átadás-átvétel bejárás) 

• Indulási pont: Vállalkozó tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez (objektumhoz) legközelebbi 
telephelye jelen melléklet alapján 

• Érkezési pont: munkavégzési hellyel érintett objektum 

 

Egyéb esetekben Vállalkozó nem számolhat el kiszállási díjat. 
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A táblázatban nem szereplő távolságot (pl. felfűzött útvonal esetén) a Google útvonaltervező alapján, 
a legrövidebb távolság alapján kell meghatározni a munkavégzés helye (objektum) és a következő 
objektum, illetve a vállalkozó legközelebbi telephelye között. 
(pl. Telephely->1.objektum->2.objektum ->Telephely) 

 


