
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött a mai napon a FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.), mint 

Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és 

…………………………………………………………..mint Vállalkozó (a továbbiakban: 

Vállalkozó) között az alábbi tartalommal: 

 

1.) Vállalkozó köteles a III. sz. mellékletben részletezett kivitelezési munkákat elvégezni. 

Megrendelő a jelen megállapodásnak megfelelően elkészített munkákat köteles 

átvenni és azért a Vállalkozónak szerződés szerinti díjat fizetni. 

 

2.) Kivitelezések: a Móri Üzemmérnökség működési területén (Bakonycsernye, Mecsér 

Balinka, Bodajk, Csákberény, Csákvár, Csókakő,Felsődobos, Gánt, Jásd, Mór, 

Nagyveleg, Pusztavám, Söréd, Zámoly) hibaelhárítási tevékenységgel összefüggő 

burkolat bontási, földmunkák és burkolat helyreállítási tevékenységek.  

 

3.) A keretszerződés érvényessége: 2014. 04. 01. – 2015. 03. 31.  

 

4.) Vállalkozó a szóban vagy írásban megrendelt munkát 24 órán belül írásban 

visszaigazolja és ezzel egyidejűleg a Megrendelővel egyeztetett időpontban átveszi a 

munkaterületet. A Vállalkozó a helyreállítási tevékenységét a munkaterület átvételét 

követő 3 napon belül befejezi.  

 

5.) A Vállalkozói felelős a munkahely rendeltetésszerű állapotban tartásáért, a munka-, 

baleset-, tűz- és vagyonvédelmi szabályok betartásáért. (I. sz. melléklet) Amennyiben 

a munkaterületet más vállalkozó veszi át munkavégzésre, a fenti felelősséget is ezzel 

egyidejűleg átvállalja. A FEJÉRVIZ Zrt.-nek elkészített dúcolt munkagödör,vagy 

munkaárok állékonyságáról a Vállalkozónak írásban kell nyilatkozni. 

A munkavégzéssel összefüggő, engedélyek beszerzése Megrendelő feladata. Az 

engedélyezett forgalomkorlátozás megvalósítása Vállalkozói feladat.  

 

5/a.) A Vállalkozónak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett online  

   névjegyzék száma: 

 

6.) A kivitelező helyszini megbízottja, telefon elérhetősége:  

 

7.) A Megrendelő helyszíni megbízottja telefon elérhetősége: Kraft Tibor  

(30-9575-282) üzemmérnökség vezető, vagy az általa megbízott személy. 

 

8.) A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.  

 

9.) Amennyiben a munkák végzésében a Vállalkozó nem a saját hatáskörébe eső okokból 

összességében 15 munkanapnál hosszabb időtartamra akadályoztatva van, Vállalkozó 

jogosult az elvégzett munkák rész-számlázására. 

Az időjárás miatti akadályoztatás és egyéb nem a Vállalkozó hibájára visszavezethető 

akadályoztatás időtartama a kivitelezési határidőt értelem szerint legalább ezzel a 

napszámmal meghosszabbítja. 

 

 



 

10.) Elszámolás: A kivitelezés befejeztével a Kivitelező készre jelentést küld a 

Megrendelőnek. Számlázás csak eredményes műszaki átadás után lehetséges.  

Az elszámoláshoz a Vállalkozó felmérést készít, melyet a Megrendelő tételesen 

igazol. 

A tételesen leigazolt felmérés a számla alapja és melléklete.  

Megrendelő a Vállalkozói számla ellenében teljesít kifizetést. 

Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 

Fizetés átutalással a Vállalkozó benyújtott számlája alapján 20 napon belül a 

Vállalkozó ……………………………………………………… banknál vezetett 

………………………………………..…………… számlájára történik. 

Amennyiben a Vállalkozó számláját Megrendelő fizetési határidőig nem egyenlíti ki, 

úgy Vállalkozó késedelmes fizetési számlát nyújthat be (késedelmi kamat), amely a 

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg. 

A Megrendelő nyilatkozza, hogy a jelen keretszerződés terhére elvégzendő munkák 

egyike sem építési engedély köteles. Amennyiben valamely munka építés hatósági 

engedély köteles lenne,azt a Megrendelő külön írásban jelzi a Vállalkozó felé. 

 

11.) A Vállalkozó szavatossági kötelezettségére egyébként az általános szabályok az    

irányadóak. A Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége csak az általa elvégzett 

munkákra van. Az építési területen az előtte más vállalkozó által végzett munkákra 

szavatosságot nem vállal. 

 

12) Az elvégzett munkákhoz műszaki átadási-teljesítésigazolási jegyzőkönyv készül, 

amelyet a Megrendelő és a Kivitelező ír alá. 

A Vállalkozó minden általa elvégzett munkához az alábbiakat köteles mellékelni: 

Beépített anyagok minőség-tanúsítványai. 

A beépített anyagokról minőségi nyilatkozat, amennyiben azok nem a FEJÉRVÍZ Zrt 

raktárából kerültek beszállításra.  

Tömörség mérési, vagy teherbírás mérési jegyzőkönyvek. 

 

13) A jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges. 

 

14) A szerződős felek között esetlegesen előforduló viták esetén a Mérnöki Kamara Etikai 

Bizottságának döntését fogadják el. 

Jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

 

 

Székesfehérvár, 2014. március 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

        Megrendelő: FEJÉRVÍZ Zrt.           Vállalkozó: 

 

 

 



I.sz. melléklet 

 

Készült: a FEJÉRVÍZ Zrt Móri Üzemmérnökség működési területén a vízi közmű 

üzemeltetése során fellépő meghibásodásokkal kapcsolatos burkolat bontások és burkolat 

helyreállítások keretszerződéséhez.  

 

 

A munkák elvégzése alatt a vállalkozó teljes mértékben felel a munkavédelmi követelmények 

teljesüléséért, különös tekintettel 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényre 

 a törvény végrehajtásáért kiadott rendeletekre 

 a különböző biztonsági szabályzatokban foglaltakra. 

 

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvétele után vállalja: 

 

 a munkavégzéshez szükséges eszközök, felhasznált anyagok a jelenleg érvényes 

előírásoknak megfelelnek, 

 a munkavégzéshez szükséges védőeszközöket biztosítja, azok rendeltetésszerű 

használatát ellenőrzi, 

 a munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, 

 a munkafolyamatokra, technológiára vonatkozó előírásokat betartják, 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei teljesülnek, 

 közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítja, 

 a tudomására jutott rendellenességeket kivizsgálja, balesetet bejelenti, 

 munkájával a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt nem jelent, 

 a munkavégzés személyi feltételeinek meglétét biztosítja. 

 

Vállalkozó az általa vállalt munkák biztonságos elvégzéséért teljes anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

 

 

Székesfehérvár, 2014. március 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

       Megrendelő: FEJÉRVÍZ Zrt.           Vállalkozó: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. számú melléklet 

 

Vállalkozói szerződés környezetvédelmi nyilatkozat 

Készült: a FEJÉRVÍZ Zrt. Móri Üzemmérnökség működési területén a vízi közmű 

üzemeltetése során fellépő meghibásodásokkal kapcsolatos burkolat bontások és burkolat 

helyreállítások keretszerződéséhez.  

 

A vállalkozó jelen nyilatkozattal is megerősíti, hogy az általa alkalmazott megoldások, 

anyagok és technológiák megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

A vállalkozó, ill. munkavállaló kijelenti, hogy a munkaterület átadás-átvételét követően 

betartja a FEJÉRVÍZ ZRt. környezetvédelmi előírásait, különös tekintettel az alábbiakra: 

 Csak a telepvezető által kijelölt útvonalon, területen tartózkodik, közlekedik, illetve 

végzi a munkáját. 

 Tevékenységét úgy végzi, hogy a FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozóit, és létesítményeit ne 

veszélyeztesse. 

 Munkavégzés 

o Ivóvíztelepeken, ha munkája során közvetlen kapcsolatba kerül az ivóvízzel, 

érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkezni. 

o Szennyvíztisztító telepeken hosszabb ideig munkát végző, illetve a 

szennyvízzel közvetlen kapcsolatba kerülő külső munkavállalónak 

rendelkeznie kell a mindenkor érvényes rendeletek szerinti védőoltásokkal. 

Szennyvíztisztító telepen végzett munka fertőzés veszéllyel járhat, ezért munka 

végeztével különös gondot kell fordítani a higiéniára. Minden esetben fertőtlenítő 

szerrel végzett kézmosás szükséges! 

 Gondoskodik az általa használt veszélyes anyagok szakszerű és zárt tárolásáról. 

 A felhasznált veszélyes anyagok göngyölege veszélyes hulladék. Ezt és az egyéb 

veszélyes hulladékot köteles a környezetet nem károsító módon tárolni. 

 Az általa használt veszélyes anyagoknak a biztonsági adatlapját a helyszínen tartja 

úgy, hogy mind a saját dolgozói, mind a FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozói részére szükség 

esetén elérhető legyen. 

 Munkavégzés közben a környezeti elemeket – talaj, víz, levegő – nem szennyezi 

veszélyes anyaggal vagy veszélyes hulladékkal. A nem rendeltetésszerűen 

környezetbe került veszélyes anyagot, hulladékot a biztonsági adatlap előírásainak 

megfelelően eltávolítja, összegyűjti és ártalmatlanítja. 

 A FEJÉRVÍZ ZRt. területére csak jó műszaki állapotú járművel mehet be.  

 Veszélyes anyagait és minden, a munkavégzése során keletkező hulladékát legkésőbb 

az utolsó munkanapján a FEJÉRVÍZ ZRt. területéről elszállítja. 

 Munkavégzés során a dolgozók fokozottan ügyelnek a higiénia személyes és kollektív 

szabályainak betartására. 

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, annak előírásait magamra nézve kötelező 

érvényűen betartom, a melléklet egy példányát átvettem: 
 

 …………………. 2014. március 

 

 

………………………………….. 

     Megrendelő: FEJÉRVÍZ ZRt. 

…………………………………… 

              Vállalkozó: 



III. számú melléklet 

 

 

Burkolatbontások 

 

1.) Aszfaltos burkolatok bontása 15 cm össz vastagságig   Ft/m3+ÁFA 

 

2.) Betonburkolat, beton alaprétegek bontása 25 cm vtg-ig   Ft/m3+ÁFA 

 

3.) Térkő burkolatok bontása        Ft/m2+ÁFA 

 

4.) Szegélykő bontása        Ft/m+ÁFA 

 

5.) Makadám burkolat bontása 35 cm vtg-ig     Ft/m3+ÁFA 

 

6.) Bontott törmelékek elszállítása, kijelölt 

lerakóhelyre fel-és lerakással a lerakási díj 

megfizetésével 10 km-en belül      Ft/m3+ÁFA 

 

 

Földmunkák 

 

1.) Közműfeltárás készítése közművesített 

területen kézi földmunkával I-IV. fejtési osztályban 

(burkolatbontás nélkül)       Ft/m3+ÁFA 

 

2.) Munkagödör, vagy munkaárok földkiemelése 

közművesített területen kézi és kiegészítő gépi 

erővel, a föld helyszíni deponálásával 2,5 m 

mélységig a munkaárok vagy munkagödör oldalainak 

biztosításával, tükör képzéssel      Ft/m3+ÁFA 

 

3.) Munkagödör, vagy munkaárok földkiemelése 

közmű nélküli területen, kézi és gépi erővel 

a föld helyszíni deponálásával, 2,5 m mélységig 

a munkaárok, vagy munkagödör oldalainak  

biztosításával, tükör képzéssel      Ft/m3+ÁFA 

 

4.) Munkagödör, vagy munkaárok földvisszatöltése, 

tömörítése, útpálya szerkezet ágyazati rétegének 

beépítésével, útalap beton, vagy CKT bedolgozásával 

aszfaltozás, vagy betonozás nélkül a kiszorult föld 

járműre rakásával        Ft/m3+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.) Munkagödör, vagy munkaárok földvisszatöltése, 

tömörítéssel, útalap bedolgozása nélkül finomterep 

rendezéssel, füvesítéssel.       Ft/m3+ÁFA 

 

6.) Járműre rakott kiszorult föld elszállítása lerakó, 

vagy depónia helyre 10 km-en belül      Ft/m3+ÁFA 

 

 

Burkolat építések 

 

1.) Térkő burkolat helyreállítása bontott anyagból 

(10 %-os mértékű pótlással)       Ft/m2+ÁFA 

 

2.) Útszegély helyreállítása bontott anyagból 

(10 %-os mértékű pótlással)       Ft/m+ÁFA 

 

3.) Aszfaltburkolat helyreállítása közúton újra 

hasznosított aszfaltból élvágással az 

ideiglenesen a pályaszintig visszatöltött, 

zúzott kőanyag eltávolításával 6 cm vastagságban    Ft/m2+ÁFA 

 

4.) Járda helyreállítás öntött aszfalttal 

(max. 4 cm vastagságban)       Ft/m2+ÁFA 

 

5.) Vizes makadám pályaszerkezet készítése 

a teherviselő alapréteg tömörítésével 

30 cm vastagságig.        Ft/m2+ÁFA 
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