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AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS 
„Intézményi gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés biztosítására” 

 
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ: 

Ajánlatkérő neve: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Ajánlatkérő címe:  1035 Budapest, Raktár utca 1. 
Ajánlatkérő telefonszáma: +36 1 388 6759 
Ajánlatkérő e-mail címe: akg@akg.hu  
Ajánlatkérő képviselője:  Horn György intézményvezető 
 

2. AJÁNLATI FELHÍVÁS TÁRGYA: 
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola köznevelési intézményben 
étkeztetési szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérővel tanulói jogviszonyban lévő tanulók, illetve étkeztetési 
szolgáltatás igénybevételére rendelést leadó, az Ajánlatkérővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő 
személyek számára. E feladat ellátása keretében az ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő tulajdonában lévő konyha, 
ebédlő és egyéb helyiségek használatára (bérleti jogviszonyban), üzemeltetésére, illetve adatfeldolgozói 
tevékenység ellátására. 
 

3. A NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI: 
Időtartama: 2019. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időre; a tanévben minden hétköznap 11:00 
és 15:00 között. 
 
Helyszín: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola köznevelési intézmény (1035 
Budapest, Raktár utca 1.) 
 
Az étkeztetési szolgáltatást igénybevevők várható száma: 

Tanulók részére nyújtott szolgáltatás vonatkozásában: egy étkezés alkalmával körülbelül 400 fő 
Alkalmazottak részére nyújtott szolgáltatás vonatkozásában: egy étkezés alkalmával körülbelül 100 fő 

 
Elszámolás feltételei: 

o az elszámolás alapja az ajánlatkérő által biztosított elektronikus rendelőfelület 
(http://etelrendeles.akg.hu); 

o az étkeztetési szolgáltatásról havonta írásbeli összefoglalót kell készíteni az elektronikus rendelőfelület 
adatainak felhasználásával, amely a teljesítésigazolás alapjául szolgál; 

o az összefoglalót a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell átadni az Ajánlattevő képviselőjének 
(gazdasági irodának); 

o a kimutatás megküldésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlatkérő nyilatkozik annak 
elfogadásáról; 

o amennyiben az hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a feladat teljesítésének igazolására, úgy 5 
munkanapos határidővel kell hiánypótolni. 
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Fizetési feltételek: 
o Ajánlattevő előleg fizetését kizárja; 
o kifizetés pénzneme: forint; 
o az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerinti értéket a számla 

kézhezvételét követő 8 napon belül egyenlíti ki Ajánlatkérő utalással; 
o az étkeztetési szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek használatáért az Ajánlattevő bérleti díj 

fizetését köteles vállalni;  
o a helyiségek használatával együtt járó közüzemi szolgáltatások díjai is az Ajánlattevőt terhelik. 

 
4. AJÁNLATTÉTEL FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokra formai követelményt Ajánlatkérő nem határoz meg. Az ajánlat 
elkészítésével együtt járó költségek és kiadások viselésére az ajánlattevő köteles. A jelen ajánlattételre vonatkozó 
felhívással az ajánlattevők részéről felmerült költségek megtérítésére Ajánlatkérő nem köteles. 
 
Az ajánlat befogadásának feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt titoktartási 
nyilatkozatot aláírva megküldje az Ajánlatkérő részére. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

o az ajánlattevő nevét, címét, képviselőjének nevét és aláírását, az ajánlattevő elérhetőségét (email és 
telefonszám), cég esetén cégkivonat másolatát; 

o a jelen felhívásban (illetve a mellékelt szerződésben) megfogalmazott feltételek elfogadása; 
o minta étlap figyelemmel a csatolt szerződés-tervezetben foglaltakra, illetve étkeztetési szolgáltatás 

nyújtásának ellenértékét (vállalkozói díj) összesítve és étlapon bontásban (nettó és bruttó összegben) 
o nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlati felhívásban rögzített feladatok ellátására 

képes, a szükséges szakmai, technikai és humán erőforrással rendelkezik, az étkeztetési tevékenység 
végzését engedély birtokában vállalja; 

o ISO tanúsítvány, HACCP igazolás, valamint egyéb az étkeztetési szolgáltatás nyújtásához szükséges 
igazolások másolata; 

o nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene folyamatban csőd-, ill. 
felszámolási eljárás, (ideértve azt is, hogy nincs tudomása ilyen irányú, Cégbírósághoz benyújtott 
kérelemről), 

o nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő az elmúlt 1 évben teljesítette az alábbiakra vonatkozó fizetési 
kötelezettségeit (közteher, adó, illeték, vagy társadalombiztosítási járulék); 

o nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő üzletvitele körében - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 
bírósági ítéletben, illetőleg jogerős verseny-felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést 
nem követett el; 

o nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő az elmúlt öt évben lefolytatott tenderezési eljárások során, 
ajánlattételkor nem szolgáltatott szándékosan hamis adatokat, amelynek következtében az eljárásból 
kizárták volna; 

o nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő az elmúlt öt évben lefolytatott tenderezési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében nem történt szerződésszegés, amelyet jogerős 
államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapított volna; 

o az ajánlattevő eddigi étkeztetési tevékenységének bemutatása (referencia - cím, napi adagszám, a 
teljesítés megkezdésének éve, a nyújtott szolgáltatások rövid leírása, valamint a kontaktszemély 
megjelölése); 

o ajánlattevő étkeztetési szolgáltatással, ebédlő működtetésével kapcsolatos tervei, elképzelése; 
o annak igazolását, hogy 1 fő élelmezésvezetőt ajánlattevő foglalkoztat megfelelve a csatolt szerződés-

tervezetben foglaltaknak. 
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5. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁT ÉS ELBÍRÁLÁSÁT MEGELŐZŐ HATÁRIDŐK 

Bejárási lehetőség: 2019. május 15. – előzetes időpont egyeztetéssel, időtartama maximum 15 perc; 
 
Egyéb kérdések beadása: 2019. május 17. 10 óra. Az Ajánlatkérő igény esetén próbanapot tud biztosítani az 
ajánlat megküldésének időpontjáig. 
 

6. KAPCSOLATTARTÁS 
Az ajánlattételre való felhíváshoz kapcsolódó bármely kérdés megválaszolására illetékes személy: Rádler 
Szabolcs (radler.szabolcs@akg.hu).  
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy bármely ajánlattevő által feltett kérdésre a választ valamennyi 
ajánlattevő megkapja e-mailben. 
 

7. AJÁNLAT BENYÚJTÁSA 
Az ajánlat és mellékleteinek benyújtási határideje: 2019. május 31. 
 
A benyújtás módja postai úton, vagy e-mail-ben történik. 

Postai benyújtás esetén postai kézbesítési címzettje: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános Iskola 

 Postai benyújtás esetén postai kézbesítési címe: 1035 Budapest, Raktár utca 1. 
 

Postai kézbesítés esetén az ajánlat befogadásának a feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlatát 
tértivevényes különszolgáltatással ajánlott levélként küldje meg Ajánlatkérő részére. 

 
 Email útján történő benyújtás esetén címzett: radler.szabolcs@akg.hu   
 
Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő ajánlatához – az ajánlat benyújtásától számított 30 napig – kötve marad. 
Az Ajánlatkérő hiánypótlást, vagy kiegészítő információt, személyes magyarázatot, bemutatót kérhet, 
amennyiben a beérkezett ajánlatok további kiegészítésre szorulnak. 

 
8. AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

Érvénytelen az ajánlat/pályázat, ha (i) az ajánlattételi határidő után nyújtották be; vagy (ii) nem felel meg a jelen 
felhívásban foglaltaknak. Ajánlatkérőnek a visszautasításról szóló döntését indokolnia nem kell. 
 
Az ajánlatok elbírálásának várható határideje: 2019. június 14. 
 
Az ajánlatokat az Ajánlatkérő székhelyén bontják fel, illetve ismertetik az Ajánlatkérő nevében döntésre jogosult 
személy képviseletének. Az ajánlatok felbontásánál harmadik személy nem lehet jelen. 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról valamennyi ajánlattevőt e-mailben értesíti. Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálás során a következő szempontokat értékeli: 

o étkeztetési szolgáltatás díja (vállalkozói díj) – értékelési szempont mértéke: 50 %; 
o étkeztetési szolgáltatás minősége – értékelési szempont mértéke: 50 %. 
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9. EGYÉB FELTÉTELEK 
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívást minden indoklás nélkül érvénytelennek vagy 
eredménytelennek, illetve elbírálás nélkül megszűntnek nyilvánítsa. A felhívás módosítására, visszavonására vagy 
érvénytelenítésére, megszüntetésére az Ajánlatkérő bármely jogkövetkezmény nélkül jogosult, e vonatkozásban 
felelősség, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli. 
 
Az ajánlatok elbírálása, illetve a legalkalmasabb ajánlat kiválasztása nem keletkeztet szerződéskötési 
kötelezettséget Ajánlatkérő részére. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a bírálati eljárás alapján 
a bírálati szempontokat legjobban teljesítő ajánlatot készítő ajánlattevővel szerződéskötési tárgyalásokat 
kezdeményezzen. Az Ajánlatkérő dönthet úgy az ajánlatok kiértékelésének eredményeként, hogy egyik ajánlatot 
sem fogadja el, vagy több ajánlattevővel is egyeztető tárgyalásba kezd. 
 
Az felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálását, a szerződéskötési tárgyalások kezdeményezésére kiválasztott 
ajánlattevők személyét Ajánlatkérő határozza meg. Az Ajánlatkérőnek e döntése végleges, melynek indokáról az 
Ajánlatkérő nem köteles információt adni. 
 
A felhívásban feltüntetett mennyiségek/feladatok tájékoztató jellegűek, tényleges vagy egyben történő 
megrendelésére az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. A jelen felhívás egyetlen rendelkezése sem teremt 
ajánlati kötöttséget Ajánlatkérő részéről. 
 
Abban az esetben, ha a benyújtási határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem, vagy csak egyenetlen ajánlat érkezik 
be, úgy az Ajánlatkérő a felhívást eredménytelennek minősítheti. 
 
Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a beérkezett ajánlatokat bizalmasan kezeli, az abban leírt információkat harmadik 
személynek nem adja át. 
 
Az ajánlat benyújtásának a feltétele, hogy az ajánlattevő képviseletében eljáró személy a jelen felhívás 1. számú 
mellékletében foglalt hozzájárulási nyilatkozat aláírt példányát – az Ajánlat megküldésével egyidőben – 
megküldje az Ajánlattevő részére. Az adatkezelési tájékoztatót a felhívás 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az ajánlattételre való felhívás egyéb feltételeit a 3. számú mellékletként csatolt szerződés-tervezet 
tartalmazza. 
 
 
Mellékletek: 1. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat 
  2. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
  3. számú melléklet: Szolgáltatási és bérleti szerződés tervezete 
  4. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

 
  
Kelt Budapesten, 2019. április 30. napján 
 
 
 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és 
Általános Iskola 

Ajánlatkérő 
képviseli: Horn György intézményvezető  
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1. számú melléklet 
 

PARTNER HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT 

 

Alulírott, _____________________________ (név) (lakcím: ______________________________________________________) személyes 
adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (a továbbiakban: AKG) mint 
adatkezelő az általam képviselt jogi személy által benyújtott ajánlat befogadásához és elbírálásához elengedhetetlen és 
jelen nyilatkozatomban, illetve az ajánlatban (valamint annak mellékleteiben) rögzített személyes adataimat megismerje 
és azokat kezelje. 

Kijelentem, hogy az AKG adatkezelési tájékoztatóját megismertem és megértettem. Kijelentem, hogy az ajánlatban 
megjelölt egyéb természetes személyek személyes adatainak AKG részére történő továbbítására megfelelő és érvényes 
jogcímmel rendelkezem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az AKG az adatok megismerésére, 
illetve kezelésére az ajánlat befogadása, elbírálása, illetve eredményes elbírálás esetén a szerződéskötési tárgyalások 
megkezdése jogosult. 

Kijelentem továbbá, hogy az AKG a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy az 
AKG hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, AKG jogos érdekének 
érvényesítése) is jogosult lehet személyes adataim kezelésére. 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, 
hogy az AKG által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a 
hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása az ajánlat AKG általi 
befogadásának és elbírálásának feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése, illetve adatkezelés 
időtartamának letelte esetén az AKG az ajánlatot be nem nyújtottnak tekinti. 

Jelen nyilatkozatomat az AKG „Intézményi gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés biztosítására” c. ajánlattételre 
való felhívása keretében, a benyújtott ajánlatom részeként tettem meg. 

 
Kelt: Budapest, ___________________________. napján 
 
 
 

ALÁÍRÁS 
 

_______________________________________ 
személyes adat jogosultja 

 
NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL 

 
_______________________________________ 
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2. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
SZERZŐI JOGI VÉDELEM ALÁ ESŐ MŰ FELHASZNÁLÁSÁRÓL, ILLETVE TITOKTARTÁSRÓL 

 
Alulírott, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 
Iskola (a jelen mellékletben a továbbiakban: Jogosult) megfelelően tájékoztatott arról, hogy az ajánlattételre való felhívás 
során tudomásomra jutott üzleti titok tekintetében – az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján – határidő 
nélkül titoktartási kötelezettség terhel. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, adat, összeállítás, tájékoztatás, terv, 
okirat, dokumentum, eljárás, amelynek nyilvánosságra hozatala a Jogosult gazdasági érdekét sértené, és amelynek titokban 
tartása érdekében a Jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Kijelentem, hogy e titoktartási kötelezettségemnek 
eleget teszek, illetve vállalom, hogy a felhívás időtartama, valamint az ajánlat eredményes elbírálása esetén a szerződéskötési 
tárgyalások alkalmával, a Jogosult által átadott iratokról, dokumentumokról, elektronikus adatállományról másolatot, 
kivonatot csak a Jogosult előzetes engedélyével készítek, ezen iratokba harmadik személyek részére betekintést nem adok, 
illetve semmilyen módon nem hozom azok tartalmát harmadik személy tudomására, a megismert üzleti titkot nem fedem 
fel, az üzleti titkot a Jogosult kifejezett engedélye nélkül nem hasznosítom. 
 
Tudomásul veszem a Jogosult arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az 
adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges 
költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 
törvény 7-9. § rendelkezéseiben, illetve egyéb felelősségen túl – a nyilatkozó személyt abban az esetben terhelik, amennyiben 
a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll. Tudomásul veszem, hogy az benyújtott ajánlatot és 
annak elbírálását üzleti referenciaként csak a Jogosult hozzájárulásával említem (nem szükséges hozzájárulást kérni 
abban az esetben, ha a referencia-hivatkozás pusztán az ajánlásos kapcsolat tényére és jellegére korlátozódik és 
független a Jogosult üzleti titkaitól). Jelen nyilatkozatomat a Jogosult „Intézményi gyermekétkeztetés és munkahelyi 
étkeztetés biztosítására” c. ajánlattételre való felhívása keretében, a benyújtott ajánlatom részeként tettem meg. 
 
 
 
Kelt: _______________________ (hely), __________________________ (idő) 

 
 

___________________________ 
(aláírás) 

  

természetes személy esetén 

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV:   

SZÜLETÉSI ADATOK (HELY ÉS IDŐ):  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍM:  

  

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 

CÉGNÉV  

SZÉKHELY  

KÉPVISELŐ NEVE ÉS TISZTSÉGE:  



Oldal 7 / 24 
 

3. számú melléklet  
 

SZOLGÁLTATÁSI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 
– TERVEZETE – 

 
amely létrejött egyrészről az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (székhely: 
1035 Budapest, Raktár utca 1.; nyilvántartási szám [OM azonosító]: 035454; képviseli: Horn György intézményvezető) 
mint megrendelő és úgy is, mint bérbeadó, valamint adatkezelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy AKG), 
másrészről a [CÉGNÉV] (székhely: [***]; nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: [***]; adószám: [***]; képviseli: [NÉV], 
[TISZTSÉG]) mint vállalkozó és úgy is, mint bérlő, valamint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
– AKG és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek – között az alábbi feltételekkel. 
 
 

Előzmények 
 

A Felek előzményként rögzítik, hogy az AKG köznevelési intézményként egyebek mellett általános és középiskolai 
nevelési-oktatási tevékenységet végez. Az AKG a köznevelési feladataihoz kapcsolódóan a vele tanulói jogviszonyban 
álló személyes számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) 
bekezdés b) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény alapján intézményi gyermekétkeztetést 
biztosít. Az AKG étkezési lehetőséget a vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek számára is biztosítja. 
E szolgáltatás nyújtását a Vállalkozó mint vendéglátási és étkeztetési tevékenységet ellátó társaság biztosítja akként, 
hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges étkeztetés céljából használt helyiségeket AKG biztosítja Vállalkozó számára 
AKG székhelyén. 
 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1. AKG és Vállalkozó megállapodnak, hogy AKG megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az AKG-val tanulói 

jogviszonyban álló személyek (a továbbiakban: tanulók), továbbá az AKG-val foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban álló egyes személyek déli meleg főétkeztetését [DÁTUM]. napjától kezdődően 
határozatlan időtartamra, megfelelve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/A. § rendelkezéseiben foglalt követelményeknek. 
 

2. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy Vállalkozó 1. bekezdésben rögzített feladatát AKG székhelyén található 
konyha és ebédlő, illetve a hozzájuk kapcsolódó és az 1. számú mellékletben részletezett helyiségek 
üzemeltetése útján és e helyiségek 2. számú mellékletben rögzített törvényes alkotórészeinek 
igénybevételével köteles teljesíteni. E helyiségek használatára Vállalkozó bérleti jogviszony keretében 
jogosult, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szerződés IV. fejezete tartalmazza. 
 

3. Vállalkozó az 1. bekezdésben rögzített feladatát az azt igénybevevők – elsődlegesek a tanulók – igényei 
szerint köteles elvégezni, biztosítva a jogszabályokban, hatósági előírásokban, valamint a jelen 
Szerződés 3. számú mellékletében foglalt szakmai specifikációban rögzített követelmények teljesülését, 
a megfelelő tápértékű és a többségi egyéni ízlésnek megfelelően összeállított, változatos, szüksége 
szerint az AKG vezetésével és az érdekképviseletekkel egyeztetett étrendet. 

 
II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4. Vállalkozó köteles havonta étrendet összeállítani az étkeztetési szolgáltatása keretében kínálni tervezett 
és az igénybevevők által választható ételekről. Az aktuális havi étrendet a Vállalkozó minden 
tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig köteles elvégezni és átadni AKG részére; az AKG-t 
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egyetértési, a tanulók és a munkavállalók érdekeit képviselő szervezetet véleményezési jog illeti meg. 
Az étlap elkészítése során a Vállalkozó köteles figyelemmel lenni a tanulók és egyéb személyek speciális 
igényeire, így különösen köteles a 3. számú melléklet figyelembevételével biztosítani mentes étrendet, 
továbbrendeléssel. 
 

5. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a Vállalkozó az 1. bekezdésben meghatározott feladatát akként köteles 
teljesíti, hogy az AKG valamennyi tanulója és az AKG-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló és 
rendelést leadó személyek számára biztosítja az étkeztetést a Vállalkozó által összeállított étlapnak 
megfelelően az AKG által üzemeltetett elektronikusan elérhető rendelő felületen keresztül leadott 
egyedi megrendelések útján. A Vállalkozó az egyedi megrendelések teljesítésénél köteles – a jelen 
szerződés, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások keretei között – figyelemmel lenni a tanulók 
és a szolgáltatást igénybevevő egyéb személyek által meghatározott speciális igényekre. 
 

6. A Vállalkozó köteles az étkeztetési szolgáltatást a tanév során minden hétköznap 11:00 és 15:00 között 
teljesíteni.  
 

7. A Vállalkozó köteles az AKG-t haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutott körülményről, 
amely az 1. bekezdésben rögzített feladatának határidőben történő teljesítését befolyásolja, 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik, 
amely mulasztás ismétlődése (vagyis legalább két alkalommal történő előfordulása) a szerződésben 
foglalt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül. 
 

8. Vállalkozó köteles gondoskodni az étkeztetési szolgáltatás keretében keletkező étel- és 
nyersanyaghulladék/maradék, továbbá az egyéb keletkező szemét és hulladék higiénikus eltávolításáról, 
veszélyes hulladék elszállíttatásáról a köznevelési tevékenység keretében szervezett tanórákat követő 
időszakban. 
 

9. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy Vállalkozó felelős az általa nyújtott szolgáltatás minőségi 
megfelelőségéért, teljes körűségéért, illetve azért, hogy az étkeztetési szolgáltatása megfelel a 
jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban meghatározott követelményeknek, valamint 
figyelemmel köteles lenni az étkeztetési szolgáltatást igénybevevő személyek speciális egyéni igényeire. 
A Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, késedelemért, amely abból ered, hogy feladatait 
gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megfelelően teljesíti. 

 
10. AKG és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1. bekezdésben rögzített feladata teljesítése 

érdekében alvállalkozó igénybevételére AKG előzetes engedélye nélkül nem jogosult. Amennyiben 
Vállalkozó AKG előzetes engedélye nélkül jelen szerződés szerinti feladata teljesítése érdekében 
alvállalkozót vesz igénybe, úgy – a szerződésszegéséért való felelősségen túl – az alvállalkozó 
teljesítéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. 

 
III. ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

11. Az AKG és a Vállalkozó akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozót az 1. bekezdésben rögzített feladat 
szerződésszerű ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozói díj összege a tanulók, illetve egyéb 
személyek által a rendelés leadására szolgáló felületen keresztül megrendelt étkezés-típusok 4. számú 
mellékletben meghatározott díjának havi összesített értéke. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a 
megrendelt étkezések díját a szolgáltatást igénybevevő tanulók és egyéb személyek közvetlenül AKG-
nak fizetik meg. 
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12. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a szolgáltatások 4. számú mellékletben meghatározott értéke minden 

évben módosul a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésében meghatározott inflációs érték éves 
átlagával. 
 

13. AKG és Vállalkozó akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozó – AKG és Vállalkozó erre irányuló előzetes 
megállapodása révén – átvállalhatja egyes hátrányos helyzetű tanulók, illetve egyéb személyek 
étkeztetése díjának megfizetését. 
 

14. A vállalkozói díj a jelen szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban a Vállalkozónál felmerült valamennyi 
költségre és egyéb díjra tekintettel került megállapításra, ezért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül 
költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel az AKG-val szemben. 
 

15. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a Vállalkozó az elvégzett feladatáról havonta írásbeli összefoglalót 
készít az elektronikus rendelőfelület adatainak felhasználásával, amely a teljesítésigazolás alapjául 
szolgál. Az összefoglalót Vállalkozó köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átadni az AKG 
képviselőjének. A összefoglaló benyújtását követően az AKG nyilatkozik annak elfogadásáról. 
Amennyiben az hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a feladat teljesítésének igazolására, úgy AKG 
határidő tűzésével felhívja a Vállalkozót hiánypótlásra. Amennyiben Vállalkozó az összefoglaló ismételt 
benyújtásra és a hiánypótlás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az a szerződésben 
vállalt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül. 
 

16. Amennyiben az AKG az összefoglalót elfogadja, úgy teljesítésigazolást állít ki, amely az étkeztetési 
feladatok szerződésszerű teljesítését igazolja az adott hónap vonatkozásában. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének a feltétele, hogy az AKG az 1. bekezdésben rögzített feladat 
tárgyhavi teljesítését írásban igazolja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az AKG csak a teljesítés 
igazolását követően kiállított – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – kiállított és az AKG által befogadott 
számla ellenében teljesít kifizetést. 
 

17. Az AKG a vállalkozói díjat a számla kézhezvételét követő 8 napon belül egyenlíti ki Vállalkozó [BANK] 
Nyrt/Zrt-nél vezetett [SZÁMLASZÁM] számú számlaszámra történő utalás útján azzal, hogy a 
bankszámlaszám helyességéért és a tekintetben, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik, a Vállalkozó szavatol. 
A vállalkozói díj az átutalás napján teljesítettnek minősül. 

 
IV. HELYISÉGBÉRLETI MEGÁLLAPODÁS 

18. AKG kijelenti, hogy a tulajdonában áll a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt található köznevelési 
intézmény, és jogosult annak 1. számú mellékletben rögzített helyiségeit (a továbbiakban: Bérlemény) 
bérbeadás útján hasznosítani. AKG és Vállalkozó megállapodnak, hogy AKG bérbe adja, Vállalkozó pedig 
köznevelési intézményben étkeztetési szolgáltatás nyújtása céljából bérbe veszi a Bérleményt annak 2. 
számú mellékletben rögzített törvényes alkotórészeivel. 
 

19. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a Bérlemény használatára a jelen Szerződés időtartama alatt jogosult; 
a birtokbaadás időpontja: [DÁTUM]. napja. AKG és Vállalkozó a birtokbaadásról állapotfelmérő 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amely tartalmazza a következőket: 

a. a birtokbaadás ténye; 
b. a birtokbaadás helye és ideje; 
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c. a jelenlévő személyek; 
d. a Bérlemény állapotát; 
e. a törvényes alkotórészek megnevezése és állapota; 
f. a közüzemi mérőórák száma és állása, a plombák sértetlen vagy sérült állapota. 

 
20. Az AKG szavatol azért, hogy a Bérlemény a jelen Szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű 

használatra alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vállalkozót a Bérlemény 
étkeztetési szolgáltatás nyújtása céljából történő használatában akadályozná. 
 

21. A Vállalkozó a Bérleményt, vagy annak egyes helyiségeit albérletbe, vagy egyébként másnak 
használatába nem adhatja, a bérleti jogviszonyból eredő jogait át nem ruházhatja és nem jogosult a 
Bérleményt semmilyen szervezet székhelyeként, fióktelepeként vagy telephelyeként bejelenteni. 
Vállalkozó köteles tűrni, hogy a Bérleményt az AKG tanulói, illetve az AKG-val munkaviszonyban álló 
személyek, továbbá egyéb személyek (pl. tanulók hozzátartozói) elsődlegesen étkezési célból 
használják. 
 

22. A Vállalkozó jogosult és köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen, gondosan, mások szükségtelen 
zavarása és a köznevelési intézményekben nyújtott étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi 
és hatósági előírásokban meghatározottak mindenek felett álló betartásával használni. Vállalkozó 
köteles mindent megtenni a Bérlemény állagának megóvása érdekében, ideértve a Bérlemény 2. számú 
mellékletben meghatározott törvényes alkotórészeit, az ingatlan központi berendezéseit és az ingatlan 
közös használatra szolgáló helyiségeit. A Vállalkozó a Bérleményben felújítási, átalakítási és más a 
Bérlemény állagát érintő munkálatokat csak AKG előzetes írásbeli engedélyével végezhet, beleértve 
azon kisebb felújítási és karbantartási munkákat (pl. tisztasági festés), amelyek a jogszabályi és hatósági 
előírásokban meghatározott követelményeknek történő elégtételt szolgálják. 
 

23. A Vállalkozó saját költségén gondoskodik: 
a. a Bérleményben a Vállalkozó érdekkörében felmerült hibák javításáról, az ennek során 

keletkezett károk és költségek viseléséről; továbbá 
b. a Bérlemény használatával kapcsolatban felmerült közüzemi díjak (gáz, villamos energia, víz, 

csatornaszolgáltatás, szemétszállítás) és Vállalkozó által igénybe vett egyéb szolgáltatások 
(ügyeleti telefon) díjának határidőben történő megfizetéséről. 

 
24. A Vállalkozó köteles a Bérlemény rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási és kisebb 

javítási munkálat a saját költségén rendszeresen elvégezni az AKG-val egyeztetett módon. A rendes 
karbantartás körét meghaladó felújítási és helyreállítási munkák költségei az AKG-t terhelik. Ilyen 
esetben a Vállalkozó köteles tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással, javítással kapcsolatos 
munkák elvégzését, illetve köteles a munkálatok elvégzésének szükségességéről az AKG-t előzetesen 
értesíteni. Az AKG-nak jogában áll, hogy a Bérleményt és felszerelését hetente egy alkalommal 
ellenőrizze, amelynek során Vállalkozó köteles biztosítani a Bérlemény megtekintését. 
 
A rendes karbantartás körét meghaladó felújítási és helyreállítási munka minden olyan karbantartási, 
helyreállítási, felújítási, javítási munka, amely a következő épületelemekre terjed ki: 

a. épületszerkezet, falazat, csapadékvíz elleni szigetelés, nyílászáró, kémény; 
b. alaphasználati hideg- és melegvíz vezetékrendszere a fali csatlakozó pontig; 
c. csatorna vezetékrendszere a fali csatlakozó pontig; 
d. légtechnikai rendszer a fali csatlakozó pontig; 
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e. villamosenergia hálózat rendszere a fali csatlakozó pontig; 
f. központi fűtér, hőellátás rendszere; 
g. gázvezeték rendszere. 

Rendes karbantartás körét meghaladó felújítási és helyreállítási munkának minősülnek továbbá az 
érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálatok. 
 

25. Vállalkozó köteles rendszeresen gondoskodni a Bérleményben folytatott étkeztetési szolgáltatás 
eredményeként fokozottan igénybe vett csatorna tisztításáról és dugulás-elhárításról, valamint – a 24. 
bekezdésben foglaltaktól eltérően saját költségén – a szellőztető rendszer karbantartásáról, javításáról, 
felújításáról, szükség esetén pótlásáról. 
 

26. AKG és Vállalkozó megállapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja – a nyári tanítási szünet időtartamát 
leszámítva – havonta 1.000,- Ft + Áfa/tanuló, azaz egyezer forint plusz általános forgalmi adó értékének 
– az AKG-val adott tanévben – tanulói jogviszonyban álló személyek számával többszörözött összege. 
A köznevelési intézményekre irányadó nyári szünet időtartamára (július és augusztus hónapban) a 
bérleti díj összege havi 100.000,- Ft + Áfa, azaz egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó. 
 

27. Vállalkozó a bérleti díjat havonta, előre esedékesen az AKG által cégszerűen aláírt számla ellenében 
átutalással fizeti meg AKG-nak. Vállalkozó a bérleti díjat legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig köteles 
megfizetni AKG [BANK] Nyrt/Zrt-nél vezetett [BANKSZÁMLASZÁM]. számú számlaszámára történő 
utalás útján. 

 
28. AKG és Vállalkozó akként állapodnak meg, hogy a közüzemi mérőórákat minden hónapban AKG és 

Vállalkozó képviselői közösen olvassák le és értékeit közösen jegyzik fel. Vállalkozó a mérőórával 
rendelkező közüzemi szolgáltatások díját a leolvasott és feljegyezett értékek alapján, valamint a 
közüzemi szolgáltató által kiállított számla, mérőórával nem rendelkező közüzemi szolgáltatás díját a 
közüzemi szolgáltató által meghatározott átalánydíj és a közüzemi szolgáltató által kiállított számla 
alapján köteles – az AKG erre vonatkozó igazolt felszólítását követő 8 napon belül – az AKG részére 
megfizetni. 
 

29. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen bérleti jogviszonyból eredő teljesítést szerződésszerűnek 
tekintik, amennyiben a Bérlemény az adott hónap teljes időszaka alatt a jelen szerződésben foglaltak 
szerint a Vállalkozó rendelkezésére áll, annak Vállalkozó általi zavartalan és étkeztetési szolgáltatás 
nyújtása céljából történő rendeltetésszerű használata AKG részéről biztosított. 
 

30. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a Bérleményben kár keletkezik, AKG köteles a 
Vállalkozót a károk helyreállítására vagy a károk helyreállítása igazolt költségeinek megtérítésére, 
megfelelő határidő tűzésével felszólítani. Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörében felmerült kárt 
határidőben nem állítja helyre, vagy a kár helyreállításának költségét határidőben nem téríti meg, úgy 
az a szerződésben foglalt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül. 
 

31. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a közüzemi számlát kiegyenlítése határidőben 
nem történi meg, AKG köteles a Vállalkozót a közüzemi számlák kiegyenlítésére megfelelő határidő 
tűzésével írásban felszólítani. Amennyiben a Vállalkozó a közüzemi számlát határidőben nem egyenlíti 
ki, úgy az a szerződésben foglalt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül. 
 



Oldal 12 / 24 
 

32. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a szerződésből eredő kötelezettség súlyos megsértésének tekintik 
továbbá, ha 

a. a jelen szerződésben rögzített bérleti díjat határidőn belül Vállalkozó nem fizeti meg, és fizetési 
kötelezettségének a AKG írásbeli, a következményekre is figyelmeztetéssel történt felszólítására 
és az abban megjelölt, legalább 15 napos póthatáridő kitűzése ellenére, a póthatáridőben sem 
tesz eleget; 

b. a Bérlemény állagát, a AKG írásbeli felszólítása ellenére ismételten vagy folyamatosan 
veszélyezteteti, vagy ezzel kapcsolatban kárt okoz, illetve a Bérlemény rendeltetését figyelmen 
kívül hagyva a Bérleményt az étkeztetési szolgáltatás nyújtásán kívüli egyéb célra használja. 

 
V. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS 

33. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek 
keretében kötelesek a jelen szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással 
haladéktalanul közölni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles az AKG alkalmazottaival és 
munkatársaival, vagy az AKG által kijelölt más személyekkel a feladat teljesítése során együttműködni. 
 

34. Felek rögzítik, hogy az étkeztetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszokat a Felek (a nyári 
tanítási szünet időtartamát nem számítva) havi rendszerességgel közösen, Felek képviselőinek 
jelenlétében tanácskozás (ún. menzafogadóóra) formájában megvitatják, és együttműködésüket 
értékelik és megoldási javaslattal, valamint döntésekkel a panaszok orvoslásra érdekében szükséges 
intézkedéseket megteszik. A menzafogadóórát rendkívüli esetben késedelem nélkül is össze kell hívni. 
A tanácskozáson jogosultak részt venni a tanulók és AKG-val munkaviszonyban álló munkavállalók 
érdekeit képviselő szervek képviselői, illetve az élelmezésvezető; őket a menzafogadóórán tanácskozási 
jog illeti meg. Felek biztosítják, hogy az étkeztetési szolgáltatást igénybevevő személyek részéről 
visszajelzéseket ezen az úton a döntéshozatal során figyelembe veszik. 
 

35. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy évente három alkalommal jelen szerződésből eredő 
kötelezettségeinek teljesítéséről részletesen beszámol az AKG nevelőtestületének. 

 
VI. TITOKTARTÁS ÉS ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK 

36. Feleket a szerződés teljesítése keretében üzleti titkot képező bizalmas információk tekintetében 
titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség Feleket a szerződés teljesítésére, illetőleg 
megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. Bizalmas információk átadására vagy 
nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult. 
 

37. Üzleti titkos képező bizalmas információnak minősül minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, 
eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek (üzleti) érdekeit 
sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 
 

38. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából 
származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, 
mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll. 

 
39. Az AKG kijelenti, hogy az étkezési szolgáltatást igénybevevő tanulók és egyéb személyek – elektronikus 

felületen rendeléseik leadása keretében megismert – személyes adatai megismerésére, kezelésére, 
valamint Vállalkozó részére történő továbbítására megfelelő jogcímmel rendelkezik. Felek rögzítik, hogy 
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Vállalkozó adatfeldolgozóként jogosult megismerni és kezelni az étkeztetési szolgáltatást igényvevő 
tanulók és egyéb személyek személyes adatait az étkeztetési szolgáltatás nyújtásához szükség 
mértékben: 

a. adatfeldolgozás tárgya: mindazon személyes adata kezelése, amelyet az étkeztetési 
szolgáltatást igénybevevő tanuló és egyéb személy az elektronikus felületen a rendelés 
leadásával rögzítenek; 

b. adatfeldolgozással érintett személyes adatok típusa: étkeztetési szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó rendelést leadó tanuló és egyéb személy (i) neve; (ii) jogviszonya (alkalmazott vagy 
tanuló); (iii) tanuló esetén évfolyama; (iv) speciális igények. 

c. adatfeldolgozás időtartama: étkeztetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelés 
teljesítése, illetve a Vállalkozó által nyújtott étkeztetési szolgáltatás havi összesítésének 
elkészítése; 

d. adatfeldolgozás jellege: elektronikus és papír alapú nyilvántartás vezetése és személyes 
adatokon végzett elektronikus és papír alapú művelet; 

e. adatfeldolgozás célja: étkeztetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelés teljesítése, 
az étkeztetési szolgáltatás nyújtása, valamint az étkeztetési szolgáltatás értékelésének, 
összesítésének elkészítése, szolgáltatás minőségének javítása; 

f. adatfeldolgozással érintett természetes személyek: AKG-val tanulói jogviszonyban álló 
személyek, illetve az étkeztetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést leadó egyéb, 
az AKG-val foglalkoztatásra irányuló személyek; 

g. adatkezelő jogai és kötelezettségei: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 2. pontjában meghatározott művelettel 
szükségképpen együtt járó jogok és kötelezettségek. 

 
40. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés értelmében általa kezelt személyes adatok 

vonatkozásában az adatfeldolgozói tevékenységét kizárólag jogcím birtokában végzi, továbbá 
felelősséget vállal azon adatvédelmi incidensért, amely jelen Szerződés hatálya alatt végzett 
adatfeldolgozói tevékenysége során, e tevékenységével összefüggésben az általa őrzött és kezelt 
személyes adatokat érinti. 
 

41. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő adatfeldolgozói tevékenységeinek 
ellátása céljából további adatfeldolgozót kizárólag abban az esetben vehet igénybe, amennyiben ehhez 
a Megrendelő írásban kifejezetten hozzájárult. 

 
42. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen fejezetben rögzített adatfeldolgozói 

tevékenységéért – mint az étkeztetési szolgáltatást kiegészítő tevékenységért – külön 
díjazásban nem részesül. 

 
VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

43. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatait, illetve az 
azok teljesítése keretében kapott utasításokat az AKG érdekének szem előtt tartásával, határidőben, 
maradéktalanul, az AKG által megkívánt követelményeknek, a jogszabályokban és hatósági előírásokban 
meghatározottaknak megfelelően teljesíti. 
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44. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződést hibásan teljesíti, amennyiben a jelen 
szerződésben meghatározott egyes feladatait, a feladatok összességét hiányosan, nem megfelelő 
szakmai színvonalon, illetve nem a tanulók és egyéb személyek által megjelölt igényeknek megfelelően 
teljesíti, vagy egyébként megszegi a szerződésben foglalt rendelkezéseket. AKG és Vállalkozó a 
megfelelő szakmai színvonal alatt a jelen szerződésben előírt, továbbá a vonatkozó jogszabályokban, 
hatósági előírásokban meghatározott követelményeket értik. AKG és Vállalkozó megállapodnak abban, 
hogy hibás teljesítés esetén Vállalkozó hibás teljesíti kötbért fizet AKG részére, amelynek alapja a 
szerződésszegéssel érintett havi bruttó vállalkozói díj (kötbéralap) 20 %-a. AKG jogosult a kötbér 
összegét a vállalkozói díjba beszámítani, azaz jogosult a vállalkozói díjnak a kötbérkövetelés összegével 
történő csökkentésére. 
 

45. Az étkeztetési szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony keretében a Vállalkozó köteles a teljesítés 
tekintetében a jelen szerződésben, valamint az AKG által meghatározott határidők betartására. 
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén AKG – a szerződésszegésből eredő egyéb (kár)igényén túl – 
késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett 60 perc után 
a késedelemmel érintett havi vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a. AKG jogosult a kötbér összegét 
a vállalkozói díjba beszámítani, azaz jogosult a vállalkozói díjnak a kötbérkövetelés összegével történő 
csökkentésére. 
 

46. Amennyiben a szerződés Vállalkozónak felróható bármely okból meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni AKG részére. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett havi 
vállalkozói díj 20 %-a. AKG jogosult a kötbér összegét a vállalkozói díjba beszámítani, azaz jogosult a 
vállalkozói díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére. 
 

47. AKG kötbérigényének érvényesítése nem jelenti AKG egyéb igényeinek elvesztését. AKG a kötbért 
meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

 
VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

48. A jelen Szerződés módosítása kizárólag írásban a Felek közös megállapodása alapján érvényes. 
 

49. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést írásban, indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül a másik 
féllel való közléstől számított 90 napos felmondási idő betartásával felmondani. A felmondási idő 
lejártával a Szerződés megszűnik. A Szerződést bármelyik fél felmondási idő biztosítása nélkül 
felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, amennyiben a másik fél a Szerződésben 
vállalt lényeges kötelezettségét súlyos megszegi, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli 
felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül. A Felek a jelen szerződésben rögzített bármely lényeges 
kötelezettség súlyos megszegését súlyos szerződésszegésnek tekintik. 
 

50. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén mind az étkeztetési 
szolgáltatás nyújtására irányuló szolgáltatási jogviszony, mind a Bérlemény vonatkozásában fennálló 
bérleti jogviszony, valamint az adatfeldolgozói jogviszony megszűnik. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 
bármely okból történő megszűnése esetén egymással elszámolnak és úgy kötelesek eljárni, hogy 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a másik felek megóvják bármilyen jellegű 
kártól, illetve az AKG-val tanulói jogviszonyban álló személyek étkeztetése zavartalan és folyamatos 
legyen. 
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51. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a IV. fejezetben rögzített bérleti jogviszony 
megszűnésének napján a Vállalkozó köteles a Bérleményt saját ingóságaitól kiürítve, kitakarítva és a 
további használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét Vállalkozó 
késedelmesen teljesíti, úgy Vállalkozó minden késedelemmel érintett napra a Bérlemény területe alapján 
30,- Ft/m2 + Áfa, azaz négyzetméterenként harminc forint plusz általános forgalmi adó összeg 
megfizetésére köteles. A szerződés megszűnésekor a Vállalkozó köteles az átvett és AKG tulajdonában 
álló berendezési és felszerelési tárgyakkal elszámolni, továbbá igazolni, hogy valamennyi még esedékes 
költséget megfizetett a Bérlemény után. 
 

52. AKG és Vállalkozó kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés megszűnése, illetve a Bérlemény 
elhagyása miatt vagy során Vállalkozó nem jogosult csereingatlanra, illetve nem követelheti az AKG-tól, 
hogy étkeztetési szolgáltatása nyújtása céljából részére másik ingatlan vagy helyiségek használatát 
biztosítsa. 

 
53. A Vállalkozó a jelen szerződés időtartamát követően, az adatfeldolgozási tevékenység befejezésével 

köteles minden a jelen Szerződés hatálya alá tartozó és általa megismert és kezelt személyes adatot 
törölni vagy visszajuttatni az AKG-nak. Vállalkozó továbbá köteles az általa ellátott adatfeldolgozói 
tevékenység befejeztével törölni a jelen Szerződés hatálya alatt megismert és kezelt személyes 
adatokról készített másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog a személyes adatok tárolását írja 
elő számára. Ez utóbbi esetben az adatok kezelését megelőzően a Vállalkozó értesíteni köteles az AKG-
t az adatkezelés feltételeiről. 

 
IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

54. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. bekezdésben rögzített feladata teljesítéséhez szükséges, továbbá a 
jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott feltételekkel, működési engedéllyel, illetve 
szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik, és azok rendelkezésre állását a jelen szerződés 
teljes időtartama alatt biztosítja. 
 

55. Az élelmezésbiztonság céljából Vállalkozó rendszeresen köteles az ún. Hazard Analysis and Critical 
Control Points vizsgálat lefolytatására. A vizsgálat lefolytatását a Vállalkozó köteles az AKG részére 
igazolni. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt jogviszony keretében, a szerződésben foglalt feladatai 
megfelelő teljesítése érdekében köteles élelmezésvezető, diétás szakács (dietetikus) foglalkoztatására. 
 

56. AKG és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti feladata teljesítése alkalmával a konyha és 
ebédlő üzemeltetése keretében Vállalkozó szeszes italt, kávét, dohányárut, továbbá a tanulók 
köznevelési intézményben történő étkeztetésével összeegyeztethetetlen egyéb élelmiszert nem 
értékesíthet, nem kínálhat, és nem reklámozhat. Jelen bekezdés sorozatos (vagyis legalább két 
alkalommal történő) megsértése a szerződésben vállalt lényeges kötelezettség súlyos megszegését 
jelenti. 
 

57. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a köznevelési intézményben nyújtott étkeztetési szolgáltatás 
nyújtása alkalmával köteles megtartani a jogszabályokban, illetve hatósági rendelkezésekben előírt tűz-
, és balesetvédelmi, vagyonbiztonsági, kereskedelmi, higiéniai és egyéb tisztiorvosi követelményeket, 
illetve e követelményekre vonatkozóan a Vállalkozó köteles alkalmazottait megfelelő tájékoztatásban 
és oktatásban részesíteni. Felek e követelmények megszegését a szerződésben foglalt lényeges 
kötelezettség súlyos megszegésének tekintik. 
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58. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt 
étkeztetési szolgáltatás nyújtásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy e tevékenységét a jelen Szerződés hatálya alatt kizárólag hatósági 
engedély birtokában végzi. A Vállalkozó részére kiállított – köznevelési intézményben étkeztetési 
szolgáltatás nyújtására jogosító – engedély másolatát a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.  
 

59. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között 
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 
60. A jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdésekben az Európai Unió 

joga, valamint a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a GDPR rendelkezései az irányadók. 

 
A Felek a jelen Szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Mellékletek: 1. számú melléklet: Bérlemény helyiségei 
  2. számú melléklet: Bérlemény törvényes alkotórészei 
  3. számú melléket: Szakmai specifikáció 
  4. számú melléket: Étkeztetési szolgáltatás keretében értékesített termékek díjai 
  5. számú melléket: Étkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély másolata 
 
 
Kelt.: Budapesten, [DÁTUM]. napján. 
 
 
 
 
 Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 

Szakgimnázium és Általános Iskola 
Megrendelő 

képviseli: Horn György 
intézményvezető 

 [CÉGNÉV] 
Vállalkozó 

képviseli: [NÉV], [TISZTSÉG] 
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1. számú melléklet 
 

A BÉRLEMÉNY HELYISÉGEI 
[***] 
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2. számú melléklet 
 

A BÉRLEMÉNY TÖRVÉNYES ALKOTÓRÉSZEI 
[***] 
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3. számú melléklet 
 

SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ 
 
 

Az ebédlő az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Raktár utca 1. szám alatti 
épületének alagsorában található. 
 
Az ebédlő konyhabútorokkal és technológiai eszközökkel felszerelt.   
 
AKG biztosítja: 

• a főzőkonyha berendezéseit (főzőlapok, mosogatógép, hűtők/fagyasztók, mosogatók, melegen tartó pult, 
salátáspult); 

• a bérelt területek műszaki üzemeltetését; 
• a bérelt terület üzemen kívüli őrzését. 

 
Az éttermi fogyóeszközök biztosítása az üzemeltető feladata. 
 
Étkeztetési szolgáltatás minimumkövetelményei: 

• Menü-szolgáltatás 
o Menü – 2 fogásból, levesből és főételből álló menü 
o A menünek az elektronikus rendelőfelületen megrendelt mennyiségben kell minimum rendelkezésre 

állnia. 
 

• A’ la Carte szolgáltatás 
o 11.00-tól 13.30-ig minimálisan az alábbi választék garantált fenntartását kéri az Ajánlatkérő: 

§ 3 féle frissen sült 
§ 2 féle egytálétel 
§ 2 féle tészta 
§ 2 féle főzelék 
§ 3 féle köret 
§ 2 féle desszert (sütemény, gyümölcs) 

o 13:30 után minimálisan az alábbi választék biztosítását kérjük 
§ 1 féle frissen sült 
§ 1 féle egytálétel 
§ 1 féle tészta 
§ 1 féle főzelék 
§ 2 féle köret 
§ 1 féle desszert (sütemény, gyümölcs) 
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Egyéb információk 
 
A szolgáltatás dietetikai minősége: a Vállalkozó a szolgáltatása nyújtása során az étlapírás és ételkészítés esetében 
egyaránt köteles figyelembe venni az alábbi dietetikai szempontok érvényesülését az a la carte étlapon és a kínálatban 
szereplő ételek legalább 40%-nál, illetve az egyik menü esetében:  

• Az ételek készítéséhez beszerzendő élelmi anyagoknál előnyt élveznek a könnyebben emészthető, 
tápértékben az átlagosnál magasabb értékű termékek; 

• A szezonalitást figyelembe véve friss zöldség és gyümölcs felhasználása az ételkészítés során; 
• Egészséges modern táplálkozási igényekkel összhangban álló, vitaminban gazdag, alacsony zsírtartalmú ételek 

kínálata; 
• Az étlapon kérjük jelölni a glutén-, ill. laktóz tartalmú ételeket; 
• Fűszerezésnél a fűszerek széles spektrumának alkalmazására hangsúlyt kell fektetni; 
• Arányaiban növelni kell a magasabb rosttartalmú alapanyagok felhasználását; 
• Tésztaételeknél az étlapokon fel kell tüntetni, ha durumtészta a felhasznált alapanyag; 
• Modern konyhatechnológiai eljárások rendszeres alkalmazása: pl.: gőzpárolás, roston sütés. 

 
A szolgáltatási szerződésben meghatározott árat a szerződéskötéstől számított egy éven belül a Vállalkozó nem emelheti 
meg, ezt követően is csak évente egyszer kerülhet sor az árak egyeztetett változtatására. 
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4. számú melléklet 
 

ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK DÍJAI 
[***] 
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5. számú melléklet 
ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY MÁSOLATA 

[***] 
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4. számú melléklet 
 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(AJÁNLATTEVŐ) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános Iskola (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az 
Adatkezelő ajánlattételre vonatkozó felhívásában résztvevő személyeket, illetve jogi személy ügyfél természetes személy 
képviselőjét az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és 
rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő természetes személy ajánlattevőkkel, illetve jogi személy ajánlattevők természetes személy 
képviselőivel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 
Adatkezelő neve: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Adatkezelő elérhetősége: 1035 Budapest, Raktár 1. 
Adatkezelő adatkezelési felelőse: Horn György intézményvezető 
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: titkarsag@akg.hu 
 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a benyújtott ajánlatot csak abban 
az esetben fogadhatja be, illetve bírálhatja el az Adatkezelő, ha a személyes adat jogosultja (természetes 
személy ajánlattevő vagy jogi személy ajánlattevő természetes személy képviselője) a személyes adatainak az 
Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 
 

3. Az Adatkezelő által a személyes adat jogosultja vonatkozásában végzett adatkezelés 
célja: (i) kötelmi jogviszonyt megelőző ajánlati felhívási eljárásban benyújtott ajánlat befogadása és 
elbírálása, valamint (ii) szerződéskötési eljárás kezdeményezése és lefolytatása. 
 
jogalapja: a személyes adat jogosultjának hozzájárulása. 
 
terjedelme: (i) a természetes személy személyazonosító adatai; (ii) személyes adat jogosultjának 
elérhetősége (telefonszáma, email címe). 

 
4. Az Adatkezelő a személyes adat jogosultja személyes adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy 

számára, 
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az 
Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje 
az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat 
jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése. 
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5. Adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő a személyes adatot a 
hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően ajánlat esetén az ajánlati kötöttség időtartama. 
 

6. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését 
illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog. 
b.) helyesbítéshez való jog; 
c.) elfeledtetéshez való jog; 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
e.) adathordozhatósághoz való jog; 
f.) tiltakozáshoz való jog. 

 
7. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az 
Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih.hu  

 
 


