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1/A sz melléklet  

GYŐR-GÖNYŰ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNY 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATHOZ 

EGYEDI KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 28-32. 

Képviseli: Németh József igazgató 

ÁHT azonosító: 036012 

Adószám: 15308373-2-08Bankszámlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000 

mint üzemeltető (a továbbiakban: „ÉDUVIZIG”) 

 

másrészről: 

Cégnév:……………………. 

Székhely:…………………… 

Képviseli:………………….. 

Nyt.szám:………………….. 

Adószám:………………….. 

mint igénylő (a továbbiakban: „hozzáférésre jogosult”) 

- együtt: „Felek” - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

Jelen szerződés tárgya a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban 

Vtv.) alapján nyílt hozzáférésűnek minősülő Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő területén 

található kiszolgáló létesítményhez és az ahhoz vezető pályahálózathoz való hozzáférés, és az 

üzemeltető által nyújtott vasúti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek meghatározása, a 

mindenkor hatályos „KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT” (a 

továbbiakban: „SZABÁLYZAT”) keretein belül.  

A hozzáférésre jogosult kijelenti, hogy igénybe kívánja venni a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú 

Kikötő területén található kiszolgáló létesítményt és az ahhoz vezető vasúti pályahálózatot, illetve az 

üzemeltető által nyújtott vasúti szolgáltatásokat, ennek érdekében megismerte és kifejezetten elfogadja 

a „SZABÁLYZAT”-ban, valamint a Győr - Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő vasútüzemének 

szabályozására készített „HELYI SZOLGÁLATI UTASÍTÁS”-ban foglaltakat.  

Fentiekre tekintettel az ÉDUVIZIG és a hozzáférésre jogosult megállapodnak, hogy a kiszolgáló 

létesítmény, kiszolgáló létesítményhez vezető vasúti pályahálózat és a vasúti szolgáltatások 

igénybevétele érdekében jelen szerződést kötik.   

 

II. A szerződés időbeli hatálya 

Jelen szerződés valamennyi fél által történő aláírásának napjától kezdődően határozatlan időre jön 

létre. 

 

III. A kapacitás igénylése, kiutalása, igénybevétele 
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1. A hozzáférésre jogosult a „SZABÁLYZAT”-ban meghatározott formanyomtatványnak (2. sz 

melléklet) az ÉDUVIZIG részére való elektronikus levélben történő megküldésével jelenti be a 

kiszolgáló létesítmény használatára illetve a szolgáltatásokra vonatkozó igényét. 

2. Az üzemeltető a „SZABÁLYZAT”-ban meghatározott módon az igénylést 1 munkanapon belül 

visszaigazolja, módosított ajánlatot tesz, vagy az igényt elutasítja. Az igénylés ÉDUVIZIG általi 

visszaigazolásával a felek között a kapacitás használatára vonatkozó eseti szerződés jön létre. 

Amennyiben az igénylést követően az ÉDUVIZIG – megfelelő kapacitás hiányában – módosítást 

javasolt, és a hozzáférésre jogosult ezen módosítást elfogadja, az eseti szerződés a felek között a 

módosítási javaslat hozzáférésre jogosult általi elfogadásával jön létre. 

3. A hozzáférésre jogosult a kiutalt kapacitás igénybevételét megelőzően köteles az ÉDUVIZIG 

rendelkezésére bocsátani a „SZABÁLYZAT”-ban meghatározott információkat és dokumentumokat. 

 

IV. A szerződés felmondása, felfüggesztése 

1. Jelen szerződést a Felek bármelyike jogosult 30 napos határidővel írásban – a másik félhez címzett 

ajánlott levél útján – felmondani. A szerződés felmondása a már kiutalt, és a felmondási időn belül fel 

nem használható kapacitások lemondásának tekintendő. 

2. Az ÉDUVIZIG jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a hozzáférésre 

jogosult súlyos szerződésszegést követ el.  

Súlyos szerződésszegésnek kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan: 

 ha a hozzáférésre jogosultnak jelen szerzésből eredően az ÉDUVIZIG felé 90 napon túli 

tartozása áll fenn, 

 ha a hozzáférésre jogosult esetében ismételten kerül sor a „SZABÁLYZAT” II.5.3. pontjában 

foglaltak indokolt alkalmazására, 

 ha a hozzáférésre jogosult - a működési engedély felfüggesztésének kivételével - nem 

rendelkezik a kiszolgáló létesítmény használatának előfeltételeivel („SZABÁLYZAT” II.1. 

pont), vagy azok meglétét felszólításra sem igazolja, 

 ha a hozzáférésre jogosulttal szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul 

 ha a hozzáférésre jogosult nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az ÉDUVIZIG 

jó hírét, üzleti tisztességét. 

3. Az ÉDUVIZIG jogosult a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni, ha: 

 a hozzáférésre jogosultnak jelen szerzésből eredően az ÉDUVIZIG felé 45 napon túli tartozása 

áll fenn, 

  a hozzáférésre jogosult működési engedélyét felfüggesztették, 

  a hozzáférésre jogosult tolató csapata vagy egyéb, a kiszolgáló létesítményben alkalmazott 

személyzete nem rendelkezik az előírt vizsgákkal; 

A szerződés felfüggesztése esetén a szerződés nem szűnik meg, azonban a hozzáférésre jogosult nem 

jogosult igény benyújtására vagy már lefoglalt kapacitás igénybevételére. A már kiutalt kapacitások 

tekintetében a „SZABÁLYZAT” lemondásra irányadó szabályait kell alkalmazni.  

 

V. Kapcsolattartók 

1. Az ÉDUVIZIG részéről kijelölt kapcsolattartó: 

név: Szarvas László vasútüzem-vezető 

tel.: +36-30/491-8530 

e-mail: vasut.uzemvezetes@eduvizig.hu 

2.  A hozzáférésre jogosult részéről kijelölt kapcsolattartó(k) adatai: 

név: ……………………….. 

tel.:………………………… 

e-mail: ………………………… 
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VI. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerződő Felek a jelen szerződés és az eseti szerződések teljesítése során együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében kötelesek egymást minden a teljesítést érintő kérdésről megfelelő időben és módon 

tájékoztatni. 

2. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek 

cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 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 5 napos határidővel vagy a 

változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 5 napon belül köteles értesíteni. 

3. Felek jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton és peren kívüli 

megegyezéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az ÉDUVIZIG székhelye szerint 

hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb 

rendelkezései az irányadóak. 

5. Jelen szerződés érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével 

történő ellátása. 

 

Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, három magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből két eredeti 

példány az ÉDUVIZIG-et, egy eredeti példány a hozzáférésre jogosultat illeti. 

Kelt: …….. 

 

………………………………………….. 

Németh József 

igazgató 

ÉDUVIZIG 

 

………………………………………….. 

… 

hozzáférésre jogosult 

 

Ellenjegyezte: 

………………………………………….. 

Fülöp Péter 

gazdasági igazgatóhelyettes 

ÉDUVIZIG 

 

 

 


