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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely egyrészről a 

 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény    (név) 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 8.    (cím) 

11651318-1-15        (adószám)  

Homonyik Katalin Éva intézményképviselő    (képviseli) 

 

(továbbiakban mint: Megrendelő) 

 

másrészről az 

(név) 

         (cím) 

(adószám) 

 (számlaszám) 

(képviseli) 

továbbiakban: Vállalkozó) 

 

 

között jött létre a mai napon az alábbiak szerint:  

 

Preambulum: 

 

Megrendelő … dátummal Ajánlattételi felhívást tett közzé a nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és AMI étkeztetési feladatainak ellátására, amely felhívásra a Vállalkozó ajánlatot 

nyújtott be. A Megrendelő által lefolytatott értékelési eljárás alapján a legkedvezőbb ajánlatot a 

Vállalkozó adta, így a feladat ellátására Megrendelő a vállalkozói szerződést Vállalkozóval kívánja 

megkötni. Vállalkozó a szerződést megelőzően a feladat részleteit megismerte, és kijelenti, hogy arra 

teljes mértékig alkalmas. 

 

1. A Szerződés tárgya 

1.1. Gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítása 

 

A szerződés azzal a céllal kerül megkötésre, hogy a Megrendelő étkeztetési szolgáltatási igénye (ebéd) 

iskoláskorú gyermekek részére az alábbi táblázat szerinti mennyiségben, jelen szerződésben 

meghatározott és részletezett módon teljesítésre kerüljön.  

 

Korosztály Adagszám 

Általános és középiskolás 80 fő / nap 

 

1.2. Melegítő és tálalókonyha felszerelése 

 

A Vállalkozó feladata az iskolai étkezési szolgáltatás biztosításához szükséges melegítő és 

tálalókonyha felszerelése, beleértve az ételek átmeneti tárolására alkalmas hűtő, melegítő pult, a 

korosztály szükségleteinek megfelelő méretű és anyagú üveg, porcelán tálakat, edényeket, poharakat, 

kancsókat és rozsdamentes evőeszközöket. 

mailto:nyiregyhaziwaldorf@gmail.com


WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. 

Tel.: 42/500-870, 70/942-8624; Fax: 42/500-869 

E-mail: nyiregyhaziwaldorf@gmail.com 

 
 

2. A Szerződés teljesítésének helye 

 

A Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltakat a Waldorf Általános Iskola tálalókonyha, 4400 

Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 8. helyszínén teljesíti. 

 

3. A Szerződés hatálya, időtartama és a szerződéshez tartozó átvételi határidő 

 

A szerződés annak aláírása napjától hatályos és határozott időre, 2021. június 30. napjáig szól. 

Vállalkozó köteles a Szerződés 1.2. pontjában megjelölt melegítő és tálalókonyhát legkésőbb 2019. 

augusztus 21-ig felszerelni, amihez a helyszínt a Megrendelő 2019. augusztus 5-től biztosítja. A 

szolgáltatás nyújtásának első napja 2019. szeptember 2. 

 

4. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek 

4.1. A szolgáltatás díja. A Vállalkozó az alábbi díjak kiszámlázására jogosult 2019. szeptember 2-től: 

 

Iskolai ebéd:   Ft/adag + ÁFA 

 

4. 2. Amennyiben az igényelt szolgáltatás volumene az 1.1. pontban meghatározott adagszámhoz 

viszonyítva jelentősen (legalább 40 %-kal) és tartósan (azaz 1 hónapnál hosszabb ideig fennállóan) 

csökken, a Vállalkozó a feltételek soron kívüli újratárgyalását kezdeményezheti. 

 

4.3. Vállalkozó az általa készített és Megrendelő rendelkezésére bocsátott étlap szerinti ténylegesen 

megrendelt és leszállított, meg nem kifogásolt készétel mennyisége után jogosult számláját kiállítani a 

Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a leszállított termékekért a felek által megállapodott árat a 

szerződő felekre nézve kötelező fizetési feltételeknek megfelelő módon átutalással megfizetni. 

 

4.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított 

számlájának ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással megfizetni. 

Amennyiben Megrendelő az ellenérték kifizetésével ismétlődően és sorozatosan késedelembe esik, 

úgy a Vállalkozó a további teljesítéseket mindaddig megtagadhatja, amíg a késedelem tart. 

 

4.5. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésével 

késedelembe esik, úgy a késedelemmel érintett összeg után késedelmi kamatot köteles a Szállítónak 

fizetni. A késedelmi kamat mértékére vonatkozóan … az irányadók. 

 

5. A szolgáltatás megrendelése és teljesítése 

5.1. A Vállalkozó a kínálatot heti étlapon, tárgyhetet megelőző szerdán közzéteszi, valamint átadja a 

Megrendelő részére. 

 

5.2. Az étkeztetési szolgáltatás megrendelése a heti étlap ismeretében, írásban, a Vállalkozó 

megbízottjánál legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap 11.00 óráig történik. Az esetleges 

lemondást, illetve pót-megrendelést tárgynap – délelőtt 9.00 óráig megtenni. 

 

5.3. Vállalkozó a megrendelt mennyiséget legkésőbb tárgynap 11.30-ig köteles a 2. pontban megjelölt 

helyszínre leszállítani, majd a tálalókonyha bejáratánál a Megrendelőnek átadni. 
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5.4. A Szolgáltatás teljesítésének dokumentumai a kiszállítási hőmérséklet ellenőrző lap és a 

szállítólevél. A Megrendelő a szállítási dokumentumokat köteles a kiszállított ételek átvételekor 

kitölteni és egy példányát aláírva visszaküldeni. 

 

6. A Megrendelő kötelezettségei 

6.1. A tálalókonyhát üzemeltetni, a tálalást elvégezni. 

 

6.2. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vállalkozó által szállítandó 

meleg ételekre a 3 óra + újramelegítés esetén 3 óra szavatossági idő az irányadó abban az esetben, ha 

azt az előírásoknak megfelelően + 60
o
 C feletti hőmérsékleten tárolják. A hűtött állapotban történő 

készen tartás 0-5
o
 C között kell, hogy történjen. Készételek hűtött állapotban az elkészítéstől számított 

legfeljebb 72 óráig tárolható, főtt tészták azonban csak 30 óráig. 

 

7. A Vállalkozó kötelezettségei 

7.1. A szolgáltatást a mindenkori érvényes jogi szabályozásnak, rendeleteknek valamint a 

tapasztalatokra építve, a vendéglátás mindenkori elvárásainak megfelelő színvonalon, a vonatkozó 

szakmai előírások maradéktalan betartásával, kulturáltan végezni, ezért erkölcsi és anyagi felelősséget 

vállalni. 

 

7.2. A Vállalkozó köteles a szolgáltatást az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes 

élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) 

FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokra vonatkozó 37/2014 (IV.30.)  EMMI rendelet rendelkezéseit betartva végezni. 

 

7.3. A meleg ételek minőségéért az átadás időpontjáig a Vállalkozót terheli a felelősség, amely kiterjed 

arra, hogy kizárólag a jelen szerződésben meghatározott és a magyar hatósági előírásoknak megfelelő 

minőségű ételeket szállítja a Megrendelő részére. 

 

7.4. A Vállalkozó a jelen szerződés feltételei szerint biztosítja a megállapodott napi adagszámot. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a megállapodott napi mennyiségnél neki felróható okokból 

kevesebbet szállítana ki, úgy köteles a hiányzó mennyiséget a hiányos szállítástól számított legkésőbb 

1 órán belül pótolni. A Vállalkozó csak abban az esetben felel a szállítás elmaradásából keletkezett 

kárért, ha az a Vállalkozónak felróható és bizonyított okból következik be, nem vállal azonban 

felelősséget vis maior esetén. 

 

7.5. Vállalkozó nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely 

abból adódik, hogy Megrendelő az ételeket azok kötelezően dokumentált átvételét követően nem 

megfelelő körülmények között tárolta, illetve a törvényi előírások szerinti minőség-megőrzési időt 

túllépve vagy hőkezelés nélkül használta fel azokat. A kárveszély, valamint az ételek minőségéért és 

eltarthatóságáért való felelősség az ételek Vállalkozó általi átadásával illetve a Megrendelő általi 

átvétellel a Megrendelőre száll át. 

 

7.6. A Vállalkozó az általa használt alapanyagok eredetét konyháján rendszeresen ellenőrzi. 

 

7.7. A Vállalkozó szavatol az általa készített ételek vonatkozó törvényi előírásoknak való 

megfelelősségéért, valamint azért, hogy azokat a HACCP elveinek és előírásainak megfelelő módon 

készítik el. 
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7.8. A Vállalkozó a kiszállításokat saját szállító eszközeivel vagy mástól bérelt szállító eszközzel a 

saját költségén végzi. 

 

7.9. Az ételhulladék elszállítása és annak költségeinek viselése. 

 

7.10. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a 

Megrendelő számára a teljesítés teljes folyamatába. 

 

8. A szolgáltatás nem-megfelelő teljesítése esetén követendő szabályok 

8.1. Bármilyen, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, általa tapasztalt nem-megfelelőségről 

(különösen: 5.3. pontban megjelölt határidő elmulasztása, mennyiség vagy minőségi kifogások) a 

Megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vállalkozót, és kérheti annak azonnali kijavítását. 

 

8.2. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a hiányosságokat kijavítani, melyek a 

szerződéstől eltérnek. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy a szolgáltatás 

nyújtására feljogosítja a Megrendelőt az összes szükséges feladat saját hatáskörben történő 

elvégeztetésére. Ennek költségét jogosult áthárítani a Vállalkozó felé, illetve az esedékes 

kifizetésekből az ilyen költségeket levonni. 

 

9. A melegítő és tálalókonyha eszközeinek tulajdonjoga 

9.1. A melegítő és tálalókonyhában elhelyezett eszközök a Vállalkozó tulajdonát képezik. Megrendelő 

köteles az átadott eszközöket idegen tulajdonú eszközként nyilvántartani, azokról Vállalkozó kérésére 

tárolási nyilatkozatot kiadni. 

 

9.2. A melegítő és tálalókonyha felszerelésekor Vállalkozó köteles az átadott eszközök használati 

utasítását Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő köteles azokat rendeltetésszerűen 

használni, állagukat megóvni, tisztán tartani. 

 

9.3. A melegítő és tálalókonyha eszközeinek gépkönyv szerinti rendszeres karbantartási költsége a 

Vállalkozót terheli. Az eseti meghibásodások megszűntetése, szakszerű kijavítása a Megrendelő 

feladata és költsége – kivéve a garanciális körbe tartozó javításokat –, ám azokról írásban köteles a 

Vállalkozót tájékoztatni. 

 

9.4. Az átadott edényekben és evőeszközökben keletkezett töréskár és esetleges elvesztésből eredő kár 

megtérítése a Megrendelőt terheli. A törött, ill. hiányzó tárgyak pótlását Megrendelő írásban kérheti a 

Vállalkozótól. 

 

10. A szerződés felmondása, megszüntetése 

10.1. A szerződés rendes felmondása írásban történhet, és annak határideje bármelyik fél részéről 90 

nap a felmondás kézhezvételétől számítva. 

 

10.2. A szerződés azonnali felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 

jogosult. Amennyiben valamelyik fél a másik szerződésszegő magatartását észleli, azt írásban jelezni 

kell oly módon, hogy az átvétel egyértelműen bizonyítható legyen.  Az írásbeli értesítésben fel kell 

szólítani a felet szerződésszegő magatartása határidőre történő megszüntetésére. Amennyiben a 

szerződésszegő magatartás az írásbeli értesítésben megjelölt határidőt követően is fennáll, a rendkívüli 

felmondás lehetőségére jogosulttá válik a szerződésszegést elszenvedett fél.  A felek különösen az 

alábbi eseteket tekintik súlyos szerződésszegésnek: 
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 Vállalkozó működési engedélyét bevonják. 

 A szerződő felek valamelyikének fizetésképtelenségét bírósági határozat megállapította. 

 Vállalkozó saját hibájából sorozatosan nem teljesíti a szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeit 

és Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem javítja ki a felmerült hibákat. 

 Bármelyik fél sorozatosan (egymást követő három alkalommal) nem teljesíti a másik féllel 

fennálló fizetési kötelezettségét. 

 

10.3. A felmondási jog gyakorlása előtt a felek a szerződés teljesítését közösen értékelik és a vitás 

kérdések tisztázásával, egyezség megkötésével megkísérlik a szerződéses kapcsolat fenntartását. 

Felmondási idő alatt a Felek a szerződésben vállalt kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni. 

 

10.4. Vállalkozó jogosult rendkívüli felmondással a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban 

felmondani, ha Megrendelő jelen szerződés 4.4. pontját ismétlődően és bizonyítottan megszegi, illetve 

abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségét többszöri 

felszólítás ellenére is elmulasztja. 

 

10.5. Megrendelő jogosult rendkívüli felmondással a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban 

felmondani, ha Szállító jelen szerződés 7.1 és 7.2. pontjait bizonyítottan megszegi. 

 

11. Egyéb feltételek 

Vis major esetén mindkét fél viseli saját kárát és költségeit, de kölcsönösen mindent megtesznek azért, 

hogy a szolgáltatást fenntartsák. Amennyiben valamelyik fél a másik felszólítása ellenére, neki 

felróható okból, nem teszi meg a kért intézkedéseket, noha bizonyítottan azokat megtehette volna, az 

ebből eredő károkért kártérítéssel tartozik. 

 

12. Záró rendelkezések 

 

12.1. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 

egymást haladéktalanul értesíteni tartoznak az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható 

minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Az együttműködés során tett intézkedéseket és 

nyilatkozatokat szerződő felek írásban rögzítik, a szóbeli közlések joghatállyal nem bírnak, azokat a 

felek írásban kötelesek megerősíteni.  

 

12.2. A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés időtartama alatt jelen szerződés tárgyát képező 

tartalomra és annak egy részére sem köt más vállalkozóval szerződést.  

 

12.3. A felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett társaságok, ill. szervezetek, ügydöntő 

szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen szerződés megkötéséhez, képviselőik jogszerűen képviselik a 

társaságot és rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással.  

 

12.4 A felek kötelezik magukat, hogy tárgyalásaik adatait üzleti titokként kezelik és arról külső 

személyek részére információt a másik fél hozzájárulása nélkül nem szolgáltatnak ki. 

 

12.5 A felek a szerződés tartama alatt a másik fél érdekeit is folyamatosan szem előtt tartva járnak 

el.  
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12.6 A felek kijelentik, hogy jelen szerződés közöttük, a szerződés tárgyával kapcsolatban fennálló 

valamennyi megállapodást tartalmazza, jelen szerződés kelte előtt tett valamennyi nyilatkozat, 

vállalás, megállapodás csak akkor érvényes, ha jelen szerződésnek is részét képezi. 

 

12.7 A felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 

 Megrendelő részéről: Gyarmatiné Tugya Tímea  

 Vállalkozó részéről:    

 

A felek részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: 

 

 Megrendelő részéről: Homonyik Katalin Éva intézményképviselő 

 Vállalkozó részéről:  

 

12.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó szabályai az 

irányadók. A szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek egyeztető tárgyalások során, 

szükség esetén külső szakértő bevonásával tisztázni és csak mindezek eredménytelensége esetén 

fordulnak bírósághoz. Ez esetben alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos 

illetékességének. A szerződés bizalmas iratnak minősül, 4 (azaz négy) eredeti példányban készült, 

melyet a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen írták 

alá. 
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