
 

 

Pályázati felhívás 

helyiség bérlésére és iskolai büfé üzemeltetésére 

 
1. Az Ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ PD 1001 / Halásztelki Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Ajánlatkérő címe, posta címe: 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50. sz. 

2. A pályázat tárgya: 
 
A 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50. sz. alatt található 12,2 m2 alapterületű helyiség 
bérbeadása iskolai büfé működtetése céljából.  

3. A szerződés meghatározása: 
Helyiségbérleti és büfé-működtetési szerződés. 

4. A szerződés időtartama: 
2017. szeptember 01 –től határozatlan időre  

5. Egyéb feltételek: 

5.1. A meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat az Ajánlattevő 
biztosítja 20.000 Ft/hó átalánydíj megfizetése mellett. 

5.2 Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bérleti 
díjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható 
szerződésszegés esetén felhasználásra kerül. 

5.3 Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a büfé a tanítási szünetek alatt (őszi, téli, tavaszi, 
valamint a tanítás nélküli munkanapok idején) nem működik.  

5.4 Egyéb időszakban a nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, hogy 
tanítási idő alatt reggel 7,30 órától délután 14,00 óráig a nyitva tartás kötelező, a tanulók 
kiszolgálása csak a tanóraközi szünetekben történhet. 

5.5 Ajánlattevőt nem terheli bérleti díjfizetési kötelezettség július-augusztus hónapokra, a 
június és a december hónapokra pedig 50 % mértékű díjfizetés terheli.  

5.6. Az Ajánlatkérő jogosult minden év szeptember1-től az éves inflációval növelni a bérleti 
díjat 

5.7. A büfé kínálatának kialakítása az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozás-
tudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltak figyelembe vételével történik. 

5.8. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, és az áruválaszték meghatározásakor figyelembe veszi, 
hogy a következő termékféleségek árusítása tilos: 

- szeszesitalok, beleértve az alacsony alkohol tartalmú üdítőitalokat is 
- koffein tartalmú italok, energiaitalok 
- szénsavas italok, 
- pálcikás nyalóka, 
- cukorspray, 



 

 

- pattogatott kukorica, 
- tökmag, 
- szotyola, 
- rágógumi (olvadó rágó is) 
- valamint minden olyan cikk árusítása, amelynek behozatalát, ill. használatát az intézmény 
házirendje megtiltja. 

5.9 A kiszolgálás módja: pulton át, eldobható papír tálcán/papírtasakban szalvétával és 
műanyag poharakban. 

5.10  Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, 
a helyiség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, 
továbbá a helyiség napi takarítása a nyertes pályázó feladata. 

5.11. A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges 
bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek 
beszerzése. 

5.12. A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget 
igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal. 

5.13. Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és 
üzemeltetés folyamatos biztosítását. 

5.14. A nyertes Ajánlattevő kötelessége az üzemeltetés folyamán minden új árucikk 
bevezetése előtt az iskolavezetés véleményének kikérése. 

 

6. A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 
Helye: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50. sz.  
 
Határideje: 2017. május 31. 
A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, 
cégszerűen aláírva, zárt borítékban postai úton vagy személyesen kell benyújtani. A borítékra 
kérjük ráírni: „Pályázat helyiségbérleti és büféüzemeltetési szerződésre.” 

7. A pályázatok elbírálása: 
Pályázatbontás tervezett időpontja: 2017. június 08. 
A pályázat elbírálásának tervezett időpontja: 2017. június 15. 
Szerződéskötés: 2017. június 30-ig. 

 
8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, a pályázat értékelése 
 
8. 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai: 
a)  megajánlott havi bérleti díj - mely összegben a havi 20.000 Ft/hó a rezsi költségátalányt is 
tartalmazza (továbbiakban minimális bérleti díj), a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben 
kérjük megjelölni, 
b) egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük 
tételesen felsorolni), 
c) értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük a 2017. szeptember elején 
alkalmazandó bruttó értékesítési árat is megjelölni), 
d) referencia, tapasztalat, 



 

 

e) egyenlő ajánlatok esetén előnyt jelent a Halásztelki gyermekekért alapítvány havi 
támogatása. 
 
8.2. A pályázatok értékelése 
 
 

Megnevezés Tervezet súlyarány  Tényleges értékelés 

Megajánlott havi bérleti díj… 
Ft/hó, mely összeg 
tartalmazza a minimális 
bérleti díjat is (az ÁFA nélküli 
összeget kérjük megjelölni). 

A minimális bérleti díjat 
meghaladó vállalási összeg 
minden egyes 20 %-os 
növekménye 5 pontot ér, az 
elérhető maximális 
pontszám 50 pont 

 

Egészséges táplálkozást 
elősegítő választék 
forgalmazása (a választékot 
kérjük tételesen felsorolni)  

Igen esetén 20 pont  

Értékesítési árpolitika (a 
felsorolt választék mellett 
kérjük a 2016. január 1-én 
alkalmazandó értékesítési ár 
bruttó összegét is 
megjelölni) 

A pontozás a beérkezett 
legalacsonyabb (20 pont) és 
a legmagasabb árazás (0 
pont) között arányosítva 
kerül meghatározásra  

 

Referencia, tapasztalat Igen esetén 10 pont  

Összes adható pontszám 100 pont  

 
9. Egyéb követelmények: 
 
9.1. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó: 
 
a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll; 

b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van; 

c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn. 

d) aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek. 

 
9.2. A pályázat érvénytelen, ha: 
 
a) a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be; 

b) ha a pályázó a pályázatát olyan tartalommal nyújtotta be, hogy a pályázat értékelésére 
8.2. pont szerint nem nyílik lehetőség.  

b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 

9.3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
 
– pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a 
fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot (Áfa nélküli összeget kérjük megjelölni); 



 

 

– a büfé kínálatának részletes bemutatása: főbb összetevők és a tervezett vételár adagonként, 
ill. kimérős termékek esetében 100 grammonként; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt 
biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek 
bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát; 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja; 

– szakmai bemutatkozás; 

– nyilatkozat a nemleges köztartozásról; 

– nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek 
beszerzését a pályázó vállalja; 

- a mellékelt átláthatósági nyilatkozat kitöltése és benyújtása. 

 

10. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában 

indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

11. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekintésére lehetőség van. 

Előzetes időpont-egyeztetés az iskola titkárságán: a 24/474-231-es telefonszámon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott 

belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek1 

részére 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez 

 

Alulírott 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési helye, ideje:  

mint a 

Gazdálkodó szervezet neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám:  

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom,hogy az 

általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek 

megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint. 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan2 

- belföldi jogi személy3 

- külföldi jogi személy 

- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet4 

- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint 

meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet a jelen nyilatkozat 1. pontjában 

mutatok be teljes körűen; 

b) adóilletőséggel rendelkezik5 

- az Európai Unió tagállamában 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban 

                                                           
1 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 396. § szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, 

az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési 

csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági 

társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a 

végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.” 
2 A megfelelő válasz aláhúzandó.  
3Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a 

részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 

együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös 

vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár 
4 Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik. 
5 A megfelelő válasz aláhúzandó. 



 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában 

- olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, és ez az ország: …………………………[ország megnevezése];6 

c) az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi 

illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön 

nyilatkozatban mellékelem; 

d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek 

fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen. 

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 

nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási 

előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető 

érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ az átláthatósági feltétel ellenőrzése 

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az 

általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, 

azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 

akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 

napon belül megküldöm a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az általam 

képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Tankerületi Központ 

tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben a 

Tankerületi Központ írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a gazdálkodó szervezet 

átláthatóságáról, a Tankerületi Központ jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és részemre kifizetést 

nem teljesíthet. 

Kelt, ……………………………………….. 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

  

                                                           
6 A Magyarország kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeit tartalmazó listát ld. az1. sz. mellékletben 



 

 

1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)pontja alapján a következő természetes 

személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)7: 

Sorsz. Név Születési név 
Születési 

helye 

Születési 

ideje 

Anyja 

születési 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

(%) 

Befolyás, 

szavazati jog 

mértéke (%) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Kelt, ……………………………………….. 

…………………………………………….. 

cégszerűaláírás

                                                           
7 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerint: 

„tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott módon - 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással 

vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § 

(2)bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője” 



 

 

2. pont – nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól 

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak: 

Sorsz. 

A szervezet Szervezet tényleges tulajdonosainak 

Neve 

Tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

(%) 

Befolyásának 

vagy 

szavazati 

jogának 

mértéke 

(%) 

Adóilletősége Neve 
Születési 

neve 

Születési 

helye 

Születési 

ideje 

Anyja 

születési 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

(%) 

Befolyás, 

szavazati 

jog mértéke 

(%) 

1.     

       

       

       

2.     

       

       

       

3.     

       

       

       

Kelt, ……………………………………….. 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 



 

 

 

MAGYARORSZÁG KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYEI 

(2014. január 1-jei állapot)8 

  

ORSZÁG  ALÁÍRÁS KIHIRDETÉS 
ALKALMAZÁS 

Albánia 1992. XI. 14. 1996. évi XCI. tv. 1996. I. 1. 

Ausztrália 1990. XI. 29. 1993. évi XXXVI. tv. 1993. I. 1. 

Ausztria (hagyaték, öröklés) 1975. II. 25. 1976. évi 1. tvr. 1977. I. 1. 

Ausztria  1975. II. 25. 1976. évi 2. tvr. 1976. I. 1. 

Azerbajdzsán 2008. II. 18. 2008. évi LXXXIX. tv. 2009. I. 1. 

Belgium 1982. VII.19. 20/1984. (IV. 18.) MT r. 1985. I. 1. 

Belorusszia 2002. II. 19. 2004. évi CXII. tv. 2005. I. 1.  

Bosznia és Hercegovina 

(a régi jugoszláv egyezmény 

alkalmazandó) 

1985. X. 17. 1988. évi 6. tvr. 
Bosznia és Hercegovina 

viszonylatában  

Brazília 1986. VII. 20. 1992. évi XXVII. tv. 1991. I. 1. 

Bulgária 1994. VI. 8. 1996. évi XCII. tv. 1996. I. 1. 

Ciprus 1981. XI. 30. 82/1982. (XII. 29.) MT r. 1983. I. 1. 

Csehország 1993. I. 14. 1996. évi XCIII. tv. 1995. I. 1. 

Dánia 2011. IV. 27. 2011. évi LXXXIII. tv. 2013.I.1. 

Dél-Afrika 1994. III. 4. 1999. évi VII. tv. 1997. I. 1. 

Egyesült Arab Emírségek 2013. IV. 30. 2013. évi CLXI. tv. 2014. 01. 01. 

Egyiptom 1991. XI. 5. 1995. évi XVII. tv. 1995. I. 1. 

Észtország 2002. IX. 11. 2004. évi CXXVIII. tv.  2005. I. 1. 

Finnország 1978. X. 25. 66/1981. (XII. 16.) MT r. 1982. I. 1. 

Franciaország 1980. IV. 28. 65/1981. (XII. 16.) MT r. 1982. I. 1. 

Fülöp-szigetek 1997. VI. 13. 2000. évi XVII. tv. 1998. I. 1. 

Georgia 2012. II. 16. 2012. évi XIV. tv. 2013.I.1. 

Görögország 1983. V. 25. 33/1985. (VII. 1.) MT r. 1986. I. 1. 

Hollandia 1986. VI. 5. 10/1988. (III. 10.) MT r. 1988. I. 1. 

Hongkong 2010. V. 12. 2010. évi CXXIX. tv. 2012. I. 1. 

  

                                                           
8A 2013. január 1-jei változat forrása: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-

penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-kettos-adoztatas-elkeruleserol-szolo-egyezmenyei-2013-

januar 



 

 

ORSZÁG ALÁÍRÁS KIHIRDETÉS ALKALMAZÁS 

Horvátország 1996. VIII. 30. 2000. évi XVIII. tv. 1999. I. 1. 

India  2003. XI. 3. 2005. évi CXLIV. tv. 2006. I. 1. 

Indonézia 1989. X. 19. 1999. évi X. tv. 1994. I. 1. 

Írország 1995. IV. 25. 1999. évi XI. tv. 1997. I. 1. 

Izland 2005. XI. 23.  2005. évi CXLV. tv.  2007. I. 1. 

Izrael 1991. V. 14. 1993. évi LXIII. tv. 1993. I. 1. 

Japán 1980. II. 13. 1980. évi 18. tvr. 1981. I. 1. 

Jugoszlávia  

(régi) 
1985. X. 17. 1988. évi 6. tvr. 

Bosznia és Hercegovina és 

Koszovó viszonylatában  

Kanada 1992. IV. 15. 1995. évi XVI. tv. 1995. I. 1. 

Kanada (módosító jegyzőkönyv) 1994. V. 3. 1999. évi XII. tv. 1997. I. 1. 

Katar 2012. I. 18. 2012. évi XV. tv. 2013.I.1. 

Kazahsztán 1994. XII. 7. 1999. évi XIV. tv. 1997. I. 1. 

Kína 1992. VI. 17. 1999. évi XV. tv. 1995. I. 1. 

Koreai Köztársaság 1989. III. 29. 1992. évi XXVIII. tv. 1991. I. 1. 

Koszovo 2013. X. 3. 2013. évi CLXXXVII. tv. 2014. I. 1. 

Kuvait 1994. I. 17. 1999. évi XVI. tv. 1995. I. 1. 

Kuvait (módosító jegyzőkönyv) 2001. XII. 9. 2003. évi LXX. tv. 2003. I. 1.  

Lengyelország  (öröklés) 1928. V. 12. 1931. évi XXVII. tv. 1931. VII. 22. 

Lengyelország 1992. IX. 23. 1996. évi XCV. tv. 1996. I. 1. 

Lengyelország  

(módosító jegyzőkönyv) 
2000. VI. 27. 2002. évi XXVII. tv. 2002. IX. 1. 

Lettország 2004. V. 14. 2004. évi CXXX. tv. 2005. I. 1. 

Litvánia 2004. V. 12.  2004. évi CXXIX. tv. 2005. I. 1. 

Luxemburg 1990. I. 15. 1990. évi XCV. tv. 1990. I. 1. 

Macedónia 2001. IV. 13. 2002. évi XXXV. tv. 2003. I. 1. 

Malaysia 1989. V. 22. 1993. évi LX. tv. 1993. I. 1. 

Málta 1991. VIII. 6. 1993. évi LXVII. tv. 1993. I. 1. 

Marokkó 1991. XII. 12. 2002. évi VIII. tv. 2000. I. 1. 

Mexikó 2011. VI. 24. 2011. évi CXLV. tv. 2012. I. 1. 

Moldova 1995. IV. 19. 1999. évi XVIII. tv. 1997. I. 1. 

Mongólia 1994. IX. 13. 2000. évi LXXXII. tv. 1999. I. 1. 

Montenegró  

(mint Jugoszláv Szövetségi 

Köztársaság) 

2001. VI. 20. 2003. évi XXV. tv. 2003. I. 1. 



 

 

ORSZÁG ALÁÍRÁS KIHIRDETÉS ALKALMAZÁS 

Nagy-Britannia  2011. IX. 7. 2011. évi CXLIV. tv. 2012. I. 1. 

Németország 2011. II. 28. 2011. évi LXXXIV. tv. 2012. I. 1. 

Norvégia 1980. X. 21. 67/1981. (XII. 16.) MT r. 1982. I. 1. 

Olaszország 1977. V. 16. 53/1980. (XII. 22.) MT r. 1981. I. 1. 

Orosz Föderáció 1994. IV. 1. 1999. évi XXI. tv. 1998. I. 1. 

Örményország 2009. XI. 09. 2010. évi X. tv. 2011. I. 1. 

Pakisztán 1992. II. 24. 1996. évi II. tv. 1995. I. 1. 

Portugália 1995. V. 16. 2000. évi XIX. tv. 2000. I. 1. 

Románia (öröklés) 1948. VIII. 28. 1949. évi 16. tvr. 1950. I. 1. 

Románia 1993. IX. 16. 1996. évi XCIX. tv. 1996. I. 1. 

San Marino 2009. IX. 15. 2010. évi CXXXII. tv. 2011. I. 1. 

Szerbia  

(mint Jugoszláv Szövetségi 

Köztársaság) 

2001. VI. 20. 2003. évi XXV. tv. 2003. I. 1. 

Szingapúr 1997. IV. 17. 2000. évi XXI. tv. 1999. I. 1. 

Szlovákia 1994. VIII. 5. 1996. évi C. tv. 1996. I. 1. 

Szlovénia 2004. VIII. 26. 2005. évi CXLVI. tv. 2006. I. 1. 

Spanyolország 1984. VII. 9. 12/1988. (III. 10.) MT r. 1988. I. 1. 

Svájc 2013. IX. 12. 2013. évi CLXIII. tv. 2014. 01. 01.. 

Svédország  1981. X. 12. 55/1982. (X. 22.) MT r. 1983. I. 1. 

Svédország  (öröklés) 1936. XI. 20. 1937. évi XXVI. tc. alkalmazandó 

Tajpej 2010. IV. 19. 2010. évi CXXXIII. tv. 2011. I. 1. 

Thaiföld 1989. V. 18. 13/1990. (VII. 25.) Korm. r. 1990. I. 1. 

Törökország 1993. III. 10. 1996. évi CI. tv. 1996. I. 1. 

Tunézia 1992. X. 22. 1999. évi XXVIII. tv. 1998. I. 1. 

Ukrajna 1995. V. 19. 1999. évi XXX. tv. 1997. I. 1. 

Uruguay 1988. X. 25. 1999. évi XXXI. tv. 1996. I. 1. 

Üzbegisztán 2008. IV. 17. 2008. évi XC. tv. 2010. I. 1. 

USA 1979. II. 12. 49/1979. (XII. 6.) MT r. 1980. I. 1. 

USA (új) 2010. II. 04. 2010. évi XXII. tv.  

Vietnam 1994. VIII. 26. 1996. évi CII. tv. 1996. I. 1. 

 

 

  



 

 

 

HELYISÉGBÉRLETI ÉS BÜFÉÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS  

     T e r v e z e t 

 

 
amely létrejött egyrészről a  

 

BÉRBEADÓ: 

 

INTÉZMÉNY NEVE:  Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 

SZÉKHELY:   2310, Szigetszentmiklós, ÁTI-SZIGET Ipari park I/a. II. emelet 

ADÓSZÁM:   15835468-2-13 

BANKSZÁMLA SZÁM: 10032000-00336736-00000000 

KÉPVISELI:   dr. Pálos Annamária  

 

másrészről a 

 

BÉRLŐ 

 

NÉV / SZERVEZET NEVE:   

MAGÁNSZEMÉLY ANYJA NEVE   

 SZÜL. HELY, IDŐ: 

LAKCÍM/SZERVEZET SZÉKHELYE: 

LEVELEZÉSI CÍM:    

SZIG. SZÁM /SZERVEZET NYT SZÁM:  

ADÓIG. AZONOSÍTÓ /SZERVEZET ADÓSZÁM: 

BANKSZÁMLA SZÁM:  

SZERVEZET KÉPVISELŐJE:  

 

harmadrészt a 

 

BÉRBEADÓ KÖZREMŰKÖDŐJE  

 

INTÉZMÉNY (iskola) NEVE: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

SZÉKHELY: 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50. 

INTÉZMÉNY VEZETŐJE: Juhász Zoltánné 

FORRÁS SQL SZERVEZETI EGYSÉGKÓD: PD1001 

  

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés tárgya, időtartama 

 

1. Bérlemény adatai: 

 

Intézmény neve Címe 
Helyiség 

megnevezése 

A helyiség 

területe 

Halásztelki Hunyadi 

Mátyás Általános 

Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

2314 Halásztelek, 

Somogyi Béla u. 50. 
Büfé helyiség 12,2 m2 

 



 

 

 

 

 

2. Bérbeadó kijelenti, hogy a fenti ingatlan - továbbiakban: Bérlemény - a 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vagyonkezelésében és a Halásztelki Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola használatában van. 

 

3. Bérbeadó Bérlő részére 2017.. napjától kezdődően határozatlan időre bérbe adja, a Bérlő 

pedig bérbe veszi az I.1. pontban meghatározott Bérleményt. A Bérbeadó az I.1. 

pontban meghatározott helyiség használatát folyamatosan biztosítja a jelen pontban 

meghatározott szerződéses időszakban (június, július és augusztus hónap kivételével (9 

hónapig) teljes körűen. Bérlő a büfé nyitva tartását tanítási napokon megegyezés szerint 

vállalja. 

 

4. A Bérlemény funkciója: Büfé. A Bérleményben folytatható tevékenység: Kereskedelmi 

tevékenység. 

 

II. A bérleti díj mértéke, megfizetése 

 

1. Bérbeadó és Bérlő a helyiség bérleti díját havi általányban határozza meg. 

 A Bérlemény bérleti díja (ÁFA-mentes):  ……………Ft / hó 

amely tartalmazza a rezsiköltség-átalányt is. 

2. Bérlő a 2. pontban megállapított bérleti díjat a számla kézhezvételétől számított 15 

napon belül köteles megfizetni. 

3. A bérlő által választott fizetési mód: átutalás 

4. Amennyiben a Bérlő a bérleti díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv (továbbiakban Ptk.) 6.155 §-ában szabályozott 

mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, figyelemmel a Ptk. 8.1 § (1) bekezdésének 

rendelkezésére.  

 

III. Képviselet: 

Bérbeadó közreműködője: 

Iskola vezetőjének neve:  

Címe:  

Telefonszám:  

E-mail cím: 

 

Bérlő képviselője: 

Neve: 

Címe:  

Telefonszáma:  

E-mail cím: 

 

 

IV. A Bérlemény birtokbaadása 

 

A bérlemény megtekintését követően a Bérbeadó gondoskodik a Bérlemény Bérlő részére 

történő birtokbaadásról és a I.2. pontban részletezett időszakokban a használat 

biztosításáról. A bérlemény használatát és a használat körülményeit Felek a bérlemény 



 

 

naplóban rögzítik. A bérlemény naplóba bejegyzésre jogosultak a III. pontban 

meghatározott képviselők. 

 

V. Szerződő felek jogai és kötelességei 

 

1. Bérlő köteles a Bérleményt, helyiség- berendezéseket, valamint az épület központi 

berendezései helyiségben lévő részeit rendeltetésszerűen használni. Bérlő köteles a 

Bérleményt magába foglaló épület házirendjét maradéktalanul betartani, betartatni. 

Bérlő felelős a rendellenes vagy nem szerződésszerű használat miatt okozott kárért, a 

Bérbeadó ilyen esetben a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti Bérlőtől, 

továbbá jogosult jelen szerződés rendkívüli felmondására. 

2. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek nem áll fenn 

olyan joga, amely a Bérlemény Bérlő általi rendeltetésszerű használatát akadályozná, 

vagy korlátozná. 

3. Bérlő a Bérlemény albérletbe nem adhatja. 

4. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, az épület központi 

berendezésinek állandó üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek 

állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 

Bérlő köteles Bérbeadót értesíteni, ha a bérleményben Bérbeadót terhelő munkálatok 

szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy Bérbeadó azokat elvégezze, 

továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés 

elmulasztásából eredő károkért Bérlő felelős. 

5. Bérlő köteles az üzemeltetéssel összefüggésben a mindenkori hatályos munkavédelmi, 

tűzvédelmi, egészségügyi (HACCP) és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

6. A Bérlemény működtetéséhez szükséges valamennyi bútorzat, eszköz beszerzése és 

annak költségei Bérlőt terheli. Bérlő köteles 2017. szeptember 30-ig egy elszívó 

berendezés beépítéséről gondoskodni. 

7. Bérlő kötelességet vállal arra, hogy alkohol és koffein tartalmú italokat, energiaitalokat, 

illetve dohánytermékeket nem forgalmaz, árukínálatát az egészséges életmódra való 

nevelés elősegítéséhez állítja össze. 

8. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy áru kínálatát a Bérbeadó által elfogadott melléklet 

szerint alakítja ki. A felek megállapodtak abban, hogy az áru kínálatban szereplő 

termékek felsorolását a szerződés mellékleteként kezelik. 

9. Bérbeadó Bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a helyiség használatot, 

valamint a szerződés szerinti működést. 

 

VI. A bérleti jogviszony megszűnése 

 

1. Jelen bérleti szerződés megszűnik 

a. Bérbeadó jogosult jelen szerződést írásban rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal megszünteti, amennyiben a bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított 

időpontig nem fizeti meg, illetőleg a jelen szerződésben vállalt vagy 

jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettséget nem teljesíti. 

b. Bérbeadó vagy Bérlő felmondásával, amennyiben a szerződés felbontására 

irányuló szándékát a másik szerződő félnek a megszüntetés határnapja előtt 

legalább 90 nappal írásban benyújtotta.  

 

VII. A Bérlemény visszaadásának szabályai 

 



 

 

1. Bérlő jelen bérleti szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Bérleményt 

tisztán, kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Bérlemény birtokbaadásakor 

készített átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint köteles átadni a Bérbeadó részére.  

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben e pont szerinti kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, úgy fentieket Bérlő költségére Bérbeadó végzi/végezteti el. 

 

2. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlemény visszaadása során Bérbeadóval 

nem működik együtt, vagy a Bérleményt Bérbeadó értesítése nélkül elhagyja, úgy a 

Bérbeadó a Bérlemény e pont szerinti ellenőrzésére, a Bérleményleltár és az átadás-

átvételi jegyzőkönyv felvételére bérlő jelenléte nélkül is jogosult. 

 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt, 

valamint annak megszűnése során kölcsönösen együttműködve járnak el. 

2. Szerződő felek a jelen Bérleti szerződésből fakadó jövőbeli jogviták eldöntésére – a 

hatáskörükre vonatkozó megkülönböztetéssel – kikötik a ráckevei Járásbíróság, illetve a 

Budapest környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

3. Jelen szerződés egy mellékletből áll és 4 példányban került kinyomtatásra. Szerződő 

felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon helybenhagyóan aláírták. 

 

Szigetszentmiklós: 2017. június… 

 

 

…………………………………………………………    

……………………………………………………… 

      Bérlő       Bérbeadó 

                             Szigetszentmiklós Tankerületi Központ 
 

 

…………………………………………………………………………. 

Bérbeadó közreműködője 

                                             Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészeti Iskola 



 

 

Melléklet: 

 

Az iskolai büfék egészséges kínálata 

 

A fő elvárások: 

1. Naponta fogyasztható egészséges ételek bő választéka (kevesebb tartósítószer) 

2. Egészséges ételekre nevelés.  

3. A ritkán fogyasztható ételcsoportok ne legyenek szem előtt. 

4. Zöldség- és gyümölcs, tejtermékek, teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszerek 

előtérbe helyezése. 

5. A zsír, só, a cukor fogyasztásának csökkentése. 

Ebből következően a zöldségeknek, gyümölcsöknek, a teljes kiőrlésű gabonából készült 

készítmények, tej, tejtermékek előtérbe helyezése. A szendvicsek tartalmazzanak évszaknak 

megfelelő zöldséget, télen csemege uborka karikát, répát, fekete retek szeleteket… 

- Húskészítmények: elsősorban sovány húskészítmények baromfi párizsi, pulyka sonka, 

zala felvágott, zöldséges felvágottak. kis mennyiségben szalámi és kolbászfélék. 

- Tejtermékek: tej, kefir, joghurt, sajt, túrókrémek, tejszeletek 

- Gabonapelyhek, gabonakészítmények:  

o müzli 

o teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó kekszfélék 

o puffasztott gabonaszeletek 

o gabonapelyhek, natúr müzli 

- Kenyérfélék, péksütemények: kenyérből, zsömléből, kifliből a választék elsősorban 

magvas, korpás, rozs, graham típusúak legyenek. Kerülni a színezett nem teljes kiőrlésű 

termékeket. Péksütemények a nagy só, zsiradék és a hozzáadott cukorban gazdag 

termékek helyett túrós, mákos, diós változatok legyenek jelen a napi választékban. Sós 

kifli helyett magvas peres, sajtos pogácsa. 

Különböző sóban, zsiradékban gazdag burgonyakészítmények semmilyen formában nem 

tartoznak a büfé kínálata közé. 

- Olajos magvak: 

o Kis csomagolásban tisztított napraforgó, tökmag, mandula, diák csemege 

o földimogyoró nem javasolt az esetleges allergiás reakciók veszélye miatt 

o sózott olajos magvak nem tartoznak a napi fogyasztásra ajánlható élelmiszerek 

közé ezért büfében nem ajánlott árusításuk. 



 

 

- Rostos italok: 

o zöldség- és gyümölcslevek lehetőség szerint magas gyümölcstartalommal 

o szénsavas és szénsavmentes ásványvizek 

  



 

 

Ajánlott élelmiszerek: 

 

Ezek helyett… Ezek ajánlottak: 

Cukrozott szénsavas üdítőitalok Rostos gyümölcs- zöldséglevek , 

ásványvizek 

Zsiradékban gazdag fehérlisztből készült, 

linzer- leveles vajas tészta alapú sütemények 

Különböző töltelékkel készült rétesek, piték, 

piskóták ill. túrós, diós, mákos pékáruk 

Cukorkák, csokoládék Müzli szeletek, aszalt gyümölcsök, friss 

gyümölcs, tejdesszertek 

Szokásos módon készült, nagy zsiradék 

tartalmú szendvicsek 

Sovány hússal, illetve húskészítménnyel 

készült szendvicsek, sok zöldséggel 

Chipsek, sós ropik, sós magvak Szezámos ropik, pattogatott kukorica, 

puffasztott gabonaszelet, natúr olajos 

magvak 

 

 


