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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ( a továbbiakban: Kórház) főigazgatójának 
döntése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Vhr.) vonatkozó fejezetei, továbbá az ÁEEK 15/2018.sz.Főigazgatói Utasításában és ennek alapján 
kiadott Vagyonhasznosítási Szabályzatában előirtak szerint  
 

egyfordulós 

nyilvános pályázat 

keretében 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó (5 év) határozott időre 
szóló bérleti szerződés útján történő hasznosításra a Kórház meghirdeti a Magyar Állam 
tulajdonában, és a Kórház vagyonkezelésében álló, Székesfehérvár, 8404. hrsz alatt nyilvántartott, 
természetben a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Porta és a H épület 2. szintjén található 
ingatlan  alapterületű helyiségeit büfék üzemeltetése céljára (továbbiakban: Büfék). 
 
Pályázat megjelenésének időpontja: 2019. november 7. 
 

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon és telefax számai: 
 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
Telefon: 22/535-685 
Fax: 22/535-686 
 
Ajánlatkérő nevében és képviseletében eljár: 
 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
Gazdasági Igazgatóság Titkárság 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
Telefon/Fax: 22/535-702, 22/535-694 

 
A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérünk: 
Bérleti és üzemeltetési szerződés. 
 
a) A szolgáltatás tárgya és mennyisége: 

 
A büfék működtetésének célja, hogy a Kórház betegei, hozzátartozói, vendégei és 
dolgozói megfelelő színvonalú büfészolgáltatást vehessenek igénybe a Kórház 
székesfehérvári központjában. 
A büfé helyiségek a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vagyonkezelésében 
levő Székesfehérvár Seregélyesi út 3. szám alatt : 
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- az ingatlan Porta bejáratánál található - 14 m² eladó helyiségből és 21 m² raktárhelyiségből 
álló 1. számú büfé, 
 
- az ingatlan H épület 2. szintjén található - összesen 97 m² nagyságú helyiséggel rendelkező 
2. számú büfé. 
 
Összesen 111 m² büfé + 21 m² raktár - együttesen 132 m ²-  üzemeltetésére szolgáló helyiségek. 
 
A nyertes pályázónak kell a Kórházban található büféhelyiségeket az élelmiszerforgalmazásra 
és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve 
üzemeltetnie. A rendeltetésszerű működéshez szükséges eszközök, berendezési tárgyak és 
készletek biztosításáról a nyertes Pályázónak kell gondoskodnia. Abban az estben, ha a büfék 
a nyertes pályázó általi működtetéshez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, 
illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfék kialakításával 
felmerült költségeit egyedül viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat 
kiírójával szemben.  
 
A pályázó mindenkor köteles megfelelni a tevékenységével összefüggésbe hatályos és a 
jövőben hatályba lépő jogszabályoknak, ajánlásnak és korlátozásnak ( így pl. az alkohol és 
dohányárú árusításának tilalmáról szóló rendeletnek és a kínálat kialakítására vonatkozó 
OÉTI ajánlásának). 
 
A büfékben az árak kialakítása során figyelembe kell venni a helyben szokásos árképzést. 
 
A büfék munkanapokon- kivéve rendkívüli körülmények, betegség, baleset stb.- köteles 
nyitva tartani. A büfék bármely okból történő - átmeneti zárva tartása esetén nyertes pályázó 
a bérleti díj és rezsi csökkentésére nem jogosult. 
 
A nyertes pályázó a szerződés teljesítése során alvállalkozókat nem vehet igénybe. (A 
teljesítés érdekében igénybe vett beszállítók nem minősülnek alvállalkozónak). 
 
A nyertes pályázó az átadott helyiségeket harmadik személynek albérletbe, használatba csak 
a Bérbeadó előzetes  írásbeli jóváhagyásával adhatja. 
 
A büfék és a kapcsolódó a szociális helyiségek és raktárak takarítása a nyertes pályázó 
feladata. A bérlet időtartama alatt szükségszerű tisztasági festést a nyertes pályázónak kell 
elvégeznie saját költségre.  
 
Nyertes pályázó, mint Bérlő jogosult - a Kórház mint Bérbeadó előzetes tájékoztatását 
követően - a bérelt helyiségben építési-felújítási munkálatokat végezni. Ezen munkák 
költségei a Bérlőt terhelik, a bérleti díjba nem számít bele, a bérlet időtartama nem 
hosszabbítható meg ennek indokaként. A felújítási munkák elvégzése idején a Bérlő köteles a 
bérleti díjat és a rezsiköltséget megfizetni. A felújítási munkák során keletkező valamennyi 
építési hulladék elszállításáról a Bérlőnek saját költségén kell gondoskodnia. Felújítási 
munkák nem végezhetők a Bérbeadó tiltakozása esetén. A felújítási munkák ellenértéke 
Bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnésekor nem kerül kifizetésre. 
 
A Kórház tájékoztatja a pályázót, hogy az épületekben a büfé működése mellett - más 
üzemeltető által működtetett - ital automata folyamatosan üzemel. Továbbá a Kórházba való 
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belépés látogatási időn kívül korlátozott, mind a gyalogosforgalom illetve a 
gépjárműforgalom számára. A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bejutást 
korlátozó esetleges intézkedések, mint például a látogatási tilalmak esetén jelentkező bevétel 
kiesésért a Kórház, mint Bérbeadó nem vállal felelősséget.  

 
A pályázat kiíró 2024. november 30. napjáig tartó bérleti szerződést köt a pályázat 
eredményessége esetén a büfék üzemeltetésére. A bérleti szerződés felbontásra kerül, 
amennyiben a büfét üzemeltető a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 
hatálya alá tartozó terméket árul. 
 

A bérleti díjat és a fix összegű rezsi átalánydíjat a szerződés megkötését követően - de első 
alkalommal 2020. január 1-jét követően - a KSH fogyasztói árindex mértékével és a közüzemi 
díjak emelkedésével arányba egyoldalúan emelheti a pályázatkiíró. 
 
A büfé üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége a nyertes Pályázót terhelik. A 
nyertes pályázó által rendelkezésre bocsátott berendezések és eszközök, továbbá a Kórház által 
átadott eszközök karbantartása, javítása és felújítása a nyertes pályázó feladata. 
 
A nyertes pályázó a szerződéskötéskor 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót köteles a 
kiíró számlájára átutalni. 
 
A pályázat kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné 
nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a 
pályáztató által kialakított feltételrendszernek. 
 
b) A teljesítés helye: 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.  

 
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a szolgáltatás tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: nem 
 
Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem 
 
A szolgáltatás kezdő időpontja :2019.12.01. 
 
A szerződés időtartama: 5 év 
 
I.) Pályázattal kapcsolatos információk 
 
 a.) Az ajánlattételi határidő: 

 
2019. november 18. 13.oo óra 
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b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet): 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

 Gazdasági Igazgatóság Titkárság 
 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. - Igazgatóság épület / Földszint 

Telefon: 22 535-702 
Fax: 22/535-694 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 
 c.) A pályázó akkor minősíthető alkalmasnak a szerződés teljesítésére, ha a pályázó 
 

1. számláján (számláin) az erre vonatkozó pénzintézeti nyilatkozat kibocsátását 
megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás nem mutatkozott,  

2. lejárt köztartozása nincsen, vagy arra halasztást kapott,  

3. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel és a kiíróval szemben lejárt tartozása 
nincsen és az utóbbi 1 éven belül 60 napon túli lejárt tartozása nem volt, 

4. állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – a pályázat benyújtását megelőző 
három évnél nem régebben lezárult – eljárásból hamis adat szolgáltatatása miatt 
nem zárták ki,  

5. az elmúlt 5 évben hasonló tárgykörben megkötött szerződéseivel összefüggésben 
a szerződött partnerének képviselője által kiállított legalább 1 referenciaigazolást 
nyújt be a pályázat részeként, mely az egészségügyben legalább 3 év folyamatos 
büfészolgáltatást igazol.  

6. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény (továbbiakban Vtv.) 25.§. a)-f) 
pontja szerint, állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető 
azzal, aki ezen törvény 25.§. a)-f) pontja tekintetében érintett. 

 
 d.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

1) A folytatni kívánt tevékenység rövid összefoglalását , azonos tárgyú referenciák 
bemutatásával, a referenciát adó személy megnevezésével, telefonszámának 
megadásával) 

 
2) Cégkivonat ( 30 napnál nem régebbi) / EV igazolvány másolatát, 
 
3) A pályázó személyes adatait, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, szervezet esetén, annak azonosító adatait, valamint 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti 
átlátható szervezetnek minősül. 

 
4) A pályázó állandó lakcímét vagy tartózkodási helyét.  
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5) A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  

 személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,  

 a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, 

 ajánlott bérleti díj összegét Ft/hó megadásával, 

6) Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázatban résztvevő természetes és jogi 
személyekkel, jogi személyiség nélkül gazdasági társasággal semmilyen 
képviselői, alkalmazotti, foglalkoztatotti, alkalmazói, tulajdonosi, valamint ezen 
személyekkel a Ptk. 685. § b) szerinti hozzátartozói kapcsolatban nem áll. 
(összeférhetetlenségi nyilatkozat) 

7) A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a jelen felhívás 5.) pontjában meghatározott 
alkalmassági feltételeknek maradéktalanul megfelel, a köztartozásmentes 
adatbázisban szerepel, illetve köztartozás mentességét hatósági igazolás alapján 
igazolja, számlavezető pénzintézetei (beadási határidőnél 30 napnál nem régebbi) 
nyilatkozatát becsatolja. 

8) Hatályos aláírási címpéldány másolatot az ajánlatban szereplő aláírások 
jogosultságának igazolására. 

9) A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a bérleti és üzemeltetési szerződéses 
feltételeket elfogadja. 
 

10) Felolvasó lap, mely tartalmazza a pályázó nevét  

A pályázatnak minden oldalon tartalmaznia kell a szervezeti képviselő eredeti cégszerű 
aláírását, a magánszemély pályázó eredeti aláírását, valamint a meghatalmazott aláírását. 

Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő cégkivonata nem tartalmazza a 
megajánlott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tevékenységi kört.  

Az ajánlatokat kézbesítő útján, vagy személyesen lehet benyújtani. A postai küldeményként 
feladott ajánlatoknak a hirdetmény I. a) és b) pontban meghatározott határidőre és helyre 
kell megérkeznie. A késedelmes postai kézbesítésért a Kórház felelősséget nem vállal.  

A I.a) pontban meghatározott időpont után érkezett ajánlat érvénytelen. 

A pályázó az ajánlattételi határidőig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát. 

A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a 
pályázat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül – a pályázót terheli. 
Érvénytelen a pályázat, ha fenti feltételek valamelyikének nem felel meg. 

A kiíró hiánypótlási lehetőséget - amennyiben szükséges - egy alkalommal biztosít, 3 
munkanapos határidővel a mielőbbi bírálat érdekében, a hiánypótlás azonban nem 
eredményezheti a pályázat módosítását. A hiánypótlási határidő rövidségére tekintettel a 
kiíró felhívja a figyelmet a teljes körű pályázati dokumentumok beadására.  
A kiíró helyszíni bejárást biztosít 2019. november 14-én 11.00 órakor, a büfék 
helyszíneinek megtekintése céljából. Találkozó: Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
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Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti ingatlan Porta épületében 
található büfénél. 
 

A pályázatokat zárt borítékban, cégszerű aláírással, 1 példányban papír alapon kell 
benyújtani a Kórház Gazdasági Igazgatóságán. A borítékon kérjük feltűntetni:  
"Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Büfé  pályázat" 
 
A pályázat leadásáról az Ajánlatkérő átvételi igazolást ad. 

 
II.) A pályázatok elbírálásának szempontja 
 
A pályázatok elbírálásának szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat a következők 
szerint: 
 
A szerződés időtartama alatt a kórház számára a legnagyobb bevételt biztosító bérleti díj 
összege súlyszám: 95 
 
Alkalmazotti létszám - kistérségben foglalkoztatottak létszáma min. 5 fő esetén súlyszám: 5 
 
A fenti értékelési  szempontok szerinti pontok kiosztása 1-10 ig terjed a következők szerint: 
 

a.) a legmagasabb összegű megajánlott bérleti díj kapja a legmagasabb 
pontszámot (10), a többi arányosan kevesebbet, és ezt kell 
megszorozni a súlyszámmal (95) /egyenes arányosítás módszere/ 
 

b.) a legnagyobb kistérségben foglalkoztatottak létszámával rendelkező 
ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet 
/egyenes arányosítás/ és ezt az értéket kell megszorozni a 5 
súlyszámmal. 
 

Az így kapott értékeket összeadva, pályázónként a legmagasabb pontszámot elérő, 
érvényes pályázatot benyújtó kerül nyertesként kihirdetésre. 
 
A bérleti díjat Ft/hó megjelöléssel kérjük megadni (jelenleg ÁFA mentes). A bérleti díj 
minimum 2.500,- Ft/m²/hó. 

 
III.) Pályázati eljárás 
 
Bontás: 

Az ajánlatkérő az ajánlatok nyilvános felbontásakor - 2019. november 18-án 13.oo órakor 
bontja fel az I.)b pontban megjelölt helyszínen - a jelenlévőkkel ismerteti a pályázók 
nevét, székhelyét (lakóhelyét), és azokat a számszerű adatokat, amelyek a bírálati 
szempontok alapján értékelésre kerülnek a pályázat kötelező részeként csatolandó 
felolvasó lapról. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő 
lejártát követően érkezett pályázatokat – mint határidőt követően érkezett pályázatokat - az 
ajánlatkérő jegyzőkönyvbe veszi, azonban azokat nem értékeli. A bontási jegyzőkönyvet 
az összes pályázó részére megküldi az ajánlatkérő. 
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Értékelés: 

Az ajánlatkérő a pályázatok felbontása után az értékelés érdekében felvilágosítást kérhet a 
pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, valamint összehasonlítása 
elvégezhető legyen, azonban ez nem eredményezheti a pályázat módosítását. A bíráló 
bizottság csak az érvényes pályázatokat értékelheti. 

 
Az eredményhirdetés:  

Az ajánlatkérő az ajánlatokat legkésőbb 2019. november 22-ig kiértékeli és eredményről 
írásban (e-mail-ben) tájékoztatja a pályázókat. A pályázók közül az összességében a 
kórház számára legelőnyösebb ajánlatot adóval köt szerződést, de fenntartja a jogot az 
ajánlatkérő, hogy egyik pályázó ajánlatát se fogadja el és eredménytelenséget hirdessen, 
továbbá a felhívás módosításának és visszavonásának jogát. 

 
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:  

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik. Az ajánlattevő az 
ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követően ajánlatát 45 
napig köteles tartani, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik ajánlattevővel 
sem kíván szerződést kötni. 

 
 

Mellékletek:A Pályázó által az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok 
1. számú melléklet 
Felolvasó lap (minta) 
 
2. számú melléklet 
Pályázati ajánlat (minta) 
 
3. számú melléklet 
Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról és az ajánlati kötöttségekről (minta) 
 
4. számú melléklet 
Nyilatkozat a pályázóra vonatkozó , szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem 
állásáról, továbbá arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül (minta) 
 
5. számú melléklet 
Nyilatkozat a pályázó kiíróval szembeni tartozásáról (minta) 
 
6. számú melléklet 
Nyilatkozat a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról és ajánlat 
tartalmának nyilvánosságára hozataláról (minta) 
 
7. számú melléklet 
Bérleti szerződés (minta) 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
1. számú melléklet: 

FELOLVASÓ LAP 
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 
 
1. Cégnév/ Jogi személy neve:...................................................................................................... 

2. Székhely:................................................................................................................................... 

3. Adószám, statisztikai számjel:................................................................................................... 

4. Cégjegyzékszám/ Bírósági lajstromszám, nyilvántartási szám:................................................ 

5. Vezető tisztségviselő neve:........................................................................................................ 

6. Telefonszáma:............................................................................................................................ 

7. Telefax szám, e-mail cím:.......................................................................................................... 

8. A pályázatért felelős személy neve, elérhetősége (telefon, fax, e-mail, cím): 

............................................................................................................................................................. 

9. Az ajánlattevő bankszámlaszáma, a számlát vezető hitelintézet neve, címe: 

............................................................................................................................................................. 

10. Az ajánlatot aláíró tisztségviselő(k) neve, beosztása:................................................................ 

11. Külföldi pályázó esetén a belföldi kézbesítési megbízott neve, elérhetősége (telefon, fax, e-

mail, cím):............................................................................................................................................ 

Ajánlat (1. részszempont) 

 Számmal kiírva Betűvel kiírva 
Nettó ajánlati ár 1 m² vonatkozásában 
(Ft/m²/hónap) 

  

Nettó ajánlati ár  
az összes 132 m ² vonatkozásában 
(Ft/hónap) 

  

Ajánlat (2. részszempont) 

 Számmal kiírva Betűvel kiírva 
Alkalmazotti létszám - 
kistérségben 
foglalkoztatottak létszáma a 
pályázat benyújtását 
megelőző hónapban 

  

 

Kelt..................................2019........................................ 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
2. számú melléklet:  

PÁLYÁZATI AJÁNLAT 
 

Alulírott  
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
A Magyar Állam tulajdonában és Bérbeadó vagyonkezelésében álló, Székesfehérvár 8404. hrsz 
alatt nyilvántartott, természetben a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti, ingatlanban 
található Porta és a H épület 2. szintjén található mindösszesen 111m² büfé + 21 m² raktár 
üzemeltetésére szolgáló helyiségek büfé céljára történő hasznosítása vonatkozásában. 
 

Ajánlat (1. részszempont) 

 Számmal kiírva Betűvel kiírva 
Nettó ajánlati ár 1 m² vonatkozásában 
(Ft/m²/hónap) 

  

Nettó ajánlati ár  
az összes 132 m ² vonatkozásában 
(Ft/hónap) 

  

 

Ajánlat (2. részszempont) 

 Számmal kiírva Betűvel kiírva 
Alkalmazotti létszám - 
kistérségben 
foglalkoztatottak létszáma a 
pályázat benyújtását 
megelőző hónapban 

  

 

Kelt..................................2019........................................ 
 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

nyilvános pályázati felhívása: 
Büfék üzemeltetésére 
3. számú melléklet:  

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATI 
KÖTÖTTSÉGEKRŐL 

 

Alulírott 
 
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
A Magyar Állam tulajdonában és Bérbeadó vagyonkezelésében álló, Székesfehérvár 8404. hrsz 
alatt nyilvántartott, természetben a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti, ingatlanban 
található Porta és a H épület 2. szintjén található mindösszesen 111 m² büfé + 21 m² raktár 
üzemeltetésére szolgáló helyiségek büfé céljára történő hasznosítása vonatkozásában meghirdetett 
pályázaton ajánlattevőként az ajánlati kötöttség vállalásáról és a pályázat feltételek elfogadásáról az 
általam képviselt jogi személy/vállalkozás nevében az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
1. A pályázati kiírásban és a részletes tájékoztatóban foglalt feltételeket teljeskörűen 
elfogadom. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatnak a részletes tájékoztatóban és annak 
mellékleteiben rögzített feltételeit kötelezőnek ismerem el.  
 
2. Ajánlatomat a benyújtástól számított 45 (negyvenöt) nap időtartamig fenntartom, e 
határidőn belül ajánlati kötelezettségemet elismerem. 

 
 
Kelt....................................................2019........................................ 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
4. számú melléklet:  

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉST 
KIZÁRÓ FELTÉTELEK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL, TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY 

AJÁNLATTEVŐ ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETNEK MINŐSÜL 
 

Alulírott 
 
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
 

 az általam képviselt szervezet ellen csőd-, felszámolási eljárás nem indult, továbbá 
végelszámolását nem kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem 
áll, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, 

 
 az általam képviselt szervezet tevékenységét (saját döntése alapján) nem függesztette fel, 

tevékenységét (az arra jogosult szerv) nem függesztette fel, 
 

 az általam képviselt szervezet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§ 
szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. 

 
 az általam képviselt szervezet nem áll jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§ (2) bekezdése alapján, tevékenységet 
korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt, 

 
 az általam képviselt szervezetet hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki az állami 

vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásból, 
 

 az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 25.§-ban foglalt kizáró feltételek. 

 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattevő társaság megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény. 3.§ (1) pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre vonatkozó feltételeknek, 
vagyis átlátható szervezetnek minősül. 
 
Kelt..................................2019........................................ 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
5. számú melléklet:  

NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ KIÍRÓVAL SZEMBENI TARTOZÁSÁRÓL 
 
Alulírott 
 
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
képviselőjeként, kártérítési és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 
képviselt jogi személynek nincsen kiíróval szemben lejárt tartozása. 
 
Kelt..................................2019........................................ 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
6. számú melléklet:  

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSÁNAK 
KIZÁRÁSÁRÓLÉS AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 

 
 

Alulírott 
 
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam képviselt jogi személyt nyertesnek nyilvánítják, 
úgy szerződéskötésre az általam képviselt jogi személy helyett mást nem jelölhetek. 
 
Kelt..................................2019........................................ 
 

AZ AJÁNLAT TARTALMÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 
 
Alulírott 
 
Cégnév/Név:  

 
Székhely/Cím:  

 
Cégjegyzék szám/ Bírósági nyilvántartásba vételi 
szám: 

 
 

Telefonszám/Faxszám/E-mail cím:  
 

 
az általam képviselt jogi személy/vállalkozás nevében tudomásul veszem, hogy az állami vagyonról 
szóló 2007.évi CVI. törvény 5.§(1) bekezdése értelmében, közérdekből nyilvános minden, az 
állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak 
nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. Ezért a Kiíró a 
pályázat nyertesével történő szerződéskötést követően, a általam képviselt jogi személy által 
beadásra kerülő pályázati anyagokat, valamint a megkötésre kerülő szerződést és a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat a jogszabályi keretek között a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti. 
 
Kelt..................................2019........................................ 
 
       cégszerű aláírás/képviseletre jogosult 
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Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
nyilvános pályázati felhívása: 

Büfék üzemeltetésére 
7. számú melléklet:  

BÉRLETI - ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
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BÉRLETI - ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. adószám: 15360025-2-07, képviseli: Dr. Csernavölgyi István 
főigazgató) mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 

másrészről a (cégnév) ……….. (székhely: ………….. adószám: …….., 
cégjegyzékszám:……………… képviseli: ……….. ügyvezető) mint bérlő ( a továbbiakban: 
Bérlő ) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

Preambulum: a Bérbeadó (Intézet) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános 
pályázati eljárást hirdetett meg büfé bérbeadása és üzemeltetése tárgyában amelyre vállalkozó 
(Bérlő) adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a nyertessel köti meg a Bérbeadó jelen szerződést az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A szerződés tárgya 

Felek rögzítik, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (jogelődje a GYEMSZI) a 
Bérbeadó felett fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv és a Bérbeadó között 
2013. január 29. napján GYEMSZI/006647/2013 szám alatt létrejött vagyonkezelési 
szerződésben és a jogutóddal 2018. október 25-én létrejött ÁEEK/38244-2/2018  szám 
alatt létrejött vagyonkezelési szerződésben meghatározott, állami vagyon tárgyát képező 
vagyonelemek, a Bérbeadó használatában és vagyonkezelésében állnak. 

Felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Bérbeadó vagyonkezelésébe adott 
vagyonhasznosítására irányuló szerződés kizárólag a hatályos jogszabályok - így 
különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény - valamint a Fenntartó hatályos iránymutatásai, így 
különösen az ÁEEK15/2018. sz. Főigazgatói Utasításaként megjelent ÁEEK hasznosítási 
Szabályzata figyelembevételével, az előírások maradéktalan érvényesülésével, azzal 
összhangban létesíthető és tartható fenn. A Fenntartó vonatkozó iránymutatásai és 
tájékoztatásai alapján, a Bérbeadó a vagyonkezelt ingatlant hasznosítani csak a Fenntartó 
előzetes írásbeli engedélyével jogosult. 

1.1. Bérbeadó Intézet vagyonkezelésében van egészségügyi közfeladat ellátása céljából 
többek között az alábbi – jelen bérleti szerződés tárgyát érintő – ingatlan: 

    A.) 1.sz.Büfé: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti (8404.hrsz) 

- ingatlan Porta bejáratánál található - 14 m² eladó helyiségből és 21 m² 
raktárhelyiségből került korábban kialakításra. 

  B.) 2.sz.Büfé: Az Intézet bérbe adja továbbá a Székesfehérvár, Hunyadi út. 
2.sz alatti  ingatlan (8404.hrsz) H épület 2. szintjén található - összesen 97 m² 
nagyságú  területet,büfé. üzemeltetés céljából. Jelen szerződés tárgya: ezen területek 
bérbeadása büfé üzemeltetése céljából. 
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1.2. A Bérbeadó fenntartja a jogát arra, hogy a betegellátás érdekeire tekintettel a büfék 
épületen belüli helyszínét megváltoztassa, melyről írásban előzetesen tájékoztatja a Bérlőt.  

2. A szerződés tartalma 

2.1. Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja a fenti 1.1.A. és B. pontban megjelölt 
ingatlanban lévő, összesen 111 m² büfé + 21 m² raktár üzemeltetésére szolgáló, Bérbeadó 
által kijelölt területeket. 

Bérlő – a megtekintett állapotban – bérbe veszi a kijelölt területet/helyiségeket. 

A büfé szolgáltatás minimális nyitvatartási időtartama: 

Hétköznap: reggel 7 óra és este 18 óra között.  

A fentiekben meghatározott ingatlanokat (helyiségeket, a továbbiakban:Bérlemény) Bérlő 
kizárólag büfé üzemeltetése céljából használhatja, a Bérlemény használatára, vagy a büfé 
üzemeltetésére vonatkozóan további jogviszonyt  alvállalkozói jogviszonyt) nem 
létesíthet. A Bérlő a bérleményt harmadik személynek albérletbe, használatba csak a 
Bérbeadó előzetes  írásbeli jóváhagyásával adhatja. 

A büfék üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések biztosítása, valamint az 
üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése és érvényességének 
fenntartása a Bérlő feladata, kötelezettsége, felelőssége és anyagi terhe. A bérleti 
jogviszony Bérbeadó általi létesítésének célja, a Bérbeadó - mint egészségügyi szolgáltató 
- keretében ápolt betegek, látogatóik, valamint az Intézet dolgozói részére megfelelő 
színvonalú és árszintű büfé szolgáltatás igénybevétel lehetőségének biztosítása. 

2.2. Bérlő a bérelt területet köteles rendeltetésének megfelelően használni, felelős az e 
kötelezettsége megszegésével a Bérbeadónak, vagy harmadik személynek okozott kárért. 

3. Bérleti díj, költségviselés 

3.1. Bérlő a bérelt terület használatáért  havonta  …………………  - Ft/m², összesen 
…….- Ft/hó, azaz ……………………….. forint bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj 
jelenleg ÁFA-mentes. 

3.2. Bérlő vállalja a fizetendő bérleti díj ÁFA-jának számla ellenében történő megfizetését 
Bérbeadó számára, amennyiben a terület bérbeadásával kapcsolatban Bérbeadónak az 
ÁFÁ-ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján ÁFA fizetési 
kötelezettsége merül fel. 

3.3. Bérlő a büfé üzemeltetéséhez használt víz- és villamosenergia költséget, takarítást, 
hulladék elszállítását (rezsi-költségek) Bérbeadó részére átalánydíjban fizeti meg havonta, 
a 3.1. pontban meghatározott bérleti díjon felül, amelynek összege ………………….. 
Ft+Áfa azaz  ………. Ft/hó+Áfa. A rezsiköltségen felül bérlő köteles havonként a 
hulladék elszállításához szükséges szemetes zsákokat bérbeadó részére biztosítani.  

3.4. Bérlő a bérleti díj és a rezsiköltség- átalány díját  a Bérbeadó által  minden hónap 5. 
napjáig kiállított számla alapján, a tárgyhónap 15. napjáig köteles átutalással megfizetni 
Bérbeadó részére. 
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3.5. A bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a Bérbeadó jogosult a Polgári 
Törvénykönyv 6. 155. §-a alapján késedelmi kamatot felszámítani. 

3.6. A bérleti díj havi összege ,valamint a rezsi átalánydíja minden év február 1-től - 
elsőként 2020. február 1. - a KSH által január hónapban közzétett, a megelőző évi éves 
átlagos fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedik. 

4. Felek jogai és kötelezettségei 

4.1. Bérlő a tulajdonát képező, a büfé üzemeléséhez szükséges gépeket, berendezési, 
felszerelési tárgyakat a bérleményként kijelölt területre szállítja, azok telepítését saját 
költségén elvégzi. A Bérlőnek kell a Kórházban található büfé helyiségeket az 
élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások 
alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. A rendeltetésszerű működéshez szükséges 
eszközök, berendezési tárgyak és készletek biztosításáról a Bérlőnek kell 
gondoskodnia. Abban az estben, ha a büfék működtetéshez a szakhatóságok utólag 
mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó 
megszerezni, a büfék kialakításával felmerült költségeit egyedül viseli. E tárgyban 
polgári jogi igénnyel nem léphet fel a Bérbeadóval szemben.  

4.2. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy  az üzemeltetési feltételeket biztosítja, 
gondoskodik az áram- és vízcsatlakozásról. 

4.2.1. A büfék áruválasztékában Bérlőnek biztosítani kell cukormentes és kalóriaszegény, 
valamint a korszerű táplálkozási irányelveket követő élelmiszerek pl. laktózmentes, 
gluténmentes, koffeinmentes, teljes kiőrlésű választékát. Az árkialakítás során Bérlőnek 
figyelemmel kell lenni az egyes Büfék környékén szokásos árképzésére, melyeket Bérlő 
nem haladhat meg. Bérbeadó jogosult a Bérlő által alkalmazott árakat ellenőrizni és a 
szerződésben foglalt előírások betartására felszólítani. A Bérlő által foglalkoztatott büfé 
alkalmazottainak rendelkezniük kell egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal. 

4.2.2. A Bérlő feladata saját költségére a büfét üzemeltetésre alkalmas állapotba hozni és 
folyamatosan karbantartani. A Bérlő által eszközölt felújítási és karbantartási költségek a 
bérleti díjba nem számíthatók be. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a szerződésnek 
megfelelően használhatja, és felel minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű vagy 
a szerződésellenes használat következménye 

4.2.3. A Bérlő mindenkor köteles megfelelni a tevékenységével összefüggésbe 
hatályos és a jövőben hatályba lépő jogszabályoknak, ajánlásnak és korlátozásnak így 
pl. az alkohol és dohányáru árusításának tilalmáról szóló rendeletnek és a kínálat 
kialakítására vonatkozó OÉTI ajánlásának). 

4.3. Bérlő vállalja, hogy  csak jó minőségű, a kereskedelmi forgalomban engedélyezett 
alapanyagokat/termékeket árusít. Jogában áll az igényeknek megfelelően az áruválasztékot 
módosítani. 

4.4. Bérbeadó  kijelenti, hogy a büfé üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok előírásait  
folyamatosan figyelemmel kíséri és azokat, illetve az Intézet belső szabályzatait betartja. 



Oldal: 4 / 7 
 

4.5. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében Bérlő, illetve 
alkalmazottja beléphet és gépkocsival behajthat Bérbeadó 1.1. pontban meghatározott 
telephelyeire, területeire. 

Bérbeadó területére történő  belépést Bérbeadó belső szabályzataiban megjelölt módon 
teheti meg a Bérlő. Képviselőjének nevét és autójának rendszámát köteles Bérbeadó részére 
megadni. A Bérlő tudomással bír arról, hogy a Kórház épületeiben a büfé működése 
mellett - más üzemeltető által működtetett - ital automata folyamatosan üzemel. 
Továbbá a Kórházba való belépés látogatási időn kívül korlátozott, mind a 
gyalogosforgalom illetve a gépjárműforgalom számára. A Bérlő  tudomásul veszi, hogy 
a bejutást korlátozó esetleges intézkedések, mint például a látogatási tilalmak esetén 
jelentkező bevétel kiesésért a Kórház, mint Bérbeadó nem vállal felelősséget.  

4.6. Bérlő köteles berendezéseit biztosítani, az azokban esetleg bekövetkező rongálásból, 
feltörésből eredő károkért Bérbeadót felelősség nem terheli.  

4.7. Bérlő kötelezettséget vállal a bérelt területek használatával kapcsolatban előírt 
tűzrendészeti és higiénés szabályok, valamint az Intézeti házirend betartásáért. 

4.8. Bérlő szavatol azért, hogy a bérlemény használata a Bérbeadó rendeltetésszerű 
működését nem akadályozza, továbbá azért, hogy a büfé üzemeltetéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel és egyéb jogosultságokkal a bérlet teljes időtartama alatt 
rendelkezik. 

4.9. Bérlő a bérelt területen cégtáblát vagy reklám feliratot kizárólag a Bérbeadó előzetes 
engedélyével helyezhet el. 

4.10. A Bérlőnek a Bérbeadó dolgozói esetében soronkívüliséget kell biztosítania a 
kiszolgálás tekintetében. A Bérbeadó dolgozói egyedi, intézményi kitűzőjükkel igazolják 
magukat.  

4.11. A Bérlő kötelessége és anyagi terhe a rovar és rágcsálóirtás szükség szerinti, de 
legalább negyedévenkénti elvégzése 

4.12. A Bérlő a Bérleményt nem jogosult albérletbe adni. A jogviszony megszűntével a 
Bérlő a Bérleményt tisztán, az eredeti használatra alkalmas állapotban köteles a 
Bérbeadónak birtokába visszaadni 

4.13. A Bérlemény takarítását, rendszeres, a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő, illetve 
a tevékenység ellátásához szükséges teljes körű karbantartását a Bérlő saját költségén 
biztosítja, továbbá a Bérlemény biztonságos lezárása, betörés elleni védelme is Bérlő 
feladata, az ezzel kapcsolatos kárveszély a Bérlőt terheli. 

4.14. Bérlő köteles bérlői felelősségbiztosítást kötni, amely biztosítási szerződést Bérlő 
köteles a jelen szerződés időtartama alatt folyamatosan, hatályban fenntartani. Bérlő köteles 
a biztosítási szerződés másolatát jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül 
Bérbeadó részére eljuttatni. Amennyiben Bérlő e kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy 
Bérbeadó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá az ebből eredő 
károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal és mindennemű, ennek következtében 
esetlegesen Bérbeadónál keletkező kárt Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni. 
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4.15. Bérlő vállalja, hogy a Bérleményben keletkezett - nem rendeltetésszerű használattal 
összefüggő - károkat Bérbeadó külön számlája alapján megtéríti. 

4.16. Bérlő a Bérleményben beruházást, átalakítást, kizárólag a Bérbeadó előzetes  
hozzájárulása alapján végezhet. Felek kizárják, hogy a Bérleményt magába foglaló 
ingatlanok vonatkozásában a Bérlő jelen szerződés alapján a felújításaira, beruházásaira 
hivatkozva ráépítéssel vagy bármely egyéb jogcímen tulajdonjogot szerezzen. Amennyiben 
a Bérlő a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez a Bérleményt érintő beruházást, 
átalakítást, felújítást, javítást, úgy az ebből eredő kárért a Bérlő felel. A Bérlő jogosult - a 
Kórház mint Bérbeadó előzetes írásbeli tájékoztatását, jóváhagyását követően - a bérelt 
helyiségben építési-felújítási munkálatokat végezni. Ezen munkák költségei a Bérlőt 
terhelik, a bérleti díjba nem számít bele, a bérlet időtartama nem hosszabbítható meg 
ennek indokaként. A felújítási munkák elvégzése idején a Bérlő köteles a bérleti díjat és 
a rezsiköltséget megfizetni. A felújítási munkák során keletkező valamennyi építési 
hulladék elszállításáról a Bérlőnek saját költségén kell gondoskodnia. Felújítási munkák 
nem végezhetők a Bérbeadó tiltakozása esetén. A felújítási munkák ellenértéke 
Bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnésekor nem kerül kifizetésre. 

4.17. A Bérlő tevékenysége során köteles a hatályos jogszabályok által előírt hatósági 
engedélyeket beszerezni és azok érvényességét fenntartani, valamint az Intézetre vonatozó 
rendészeti, tűzvédelmi előírásokat betartani. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségének nem 
tesz eleget, a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja. Ezt 
meghaladóan, Bérbeadó jogosult a jogviszony megszűnéséből eredő kárát, valamint a 
határozott idejű bérleti jogviszonyra tekintettel a bérleti díj hátralevő részét Bérlővel 
szemben érvényesíteni. 

4.18. A büfé üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége a nyertes 
Pályázót terhelik. A nyertes pályázó által rendelkezésre bocsátott berendezések és 
eszközök, továbbá a Kórház által átadott eszközök karbantartása, javítása és felújítása a 
nyertes pályázó feladata. 

4.19. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés felbontásra kerül, amennyiben a 
büfét üzemeltető a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya 
alá tartozó terméket árul. 

5. A szerződés időtartama, megszűnése 

5.1. Jelen szerződés az ÁEEK, mint az állami egészségügyi feladatellátást szolgáló állami 
vagyon felett a tulajdonosi joggyakorlásra kijelölt szervezet előzetes jóváhagyásával, 
2019……………... napján lép hatályba és 5 éves, határozott időtartamra, 2024. 
…………….. napjáig jön létre. Amennyiben a bérleti jogviszony lejártát követően Bérlő 
a bérelt területet jogcím nélkül továbbra is birtokában tartja, használja, a Bérlő 
Bérbeadónak időarányosan a korábbi bérleti díj kétszeres összegének megfelelő díjat 
köteles fizetni. 

5.2. Jelen szerződés megszűnik az 5.1. pont szerinti határozott idő elteltével, a Felek 
közös megegyezésével, továbbá súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal. 

5.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül,  ha a Bérlő 
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 az esedékes bérleti díjat, valamint a rezsiköltséget az erre irányuló másodszori 
írásbeli felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül  sem fizeti meg, 

 a szerződésből fakadó egyéb lényeges kötelezettségét - különösen a szolgáltatás 
minőségére vonatkozó kötelezettségeit- megszegte és a szerződés szerinti állapotot 
a Bérbeadónak az erre irányuló írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 15 
napon belül sem állítja helyre. 

 5.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül,  ha Bérbeadó a szerződés 4.2. pontja szerint 

 nem biztosítja a büfé üzemeltetéséhez,  működéséhez szükséges feltételeket, 

 akadályozza a Bérlő szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

 5.5. A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek elszámolni egymással, továbbá a  Bérlő 
 köteles saját költségén leszerelni és elszállítani a gépeket, berendezéseket,felszerelési 
 tárgyakat, valamint az eredeti  állapotot helyreállítani a bérelt területen. 

6. Vegyes és záró rendelkezések 

6.1. A jelen szerződés teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok  
kizárólag írásban érvényesek. A Bérbeadó felmondásához fűződő jogkövetkezmények 
beállnak akkor is, ha a nyilatkozat a Bérlőtől „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött” 
vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza. 

6.1.1. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) 
bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek  lehetővé kell tennie, 
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv.-
ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény  alapján bárki megismerhesse. 

6.1.2. Felek rögzítik, hogy az Info tv. 27.§ (3a) bekezdése szerint az a természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy  üzleti 
kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és az Info tv. 27. § (3) bekezdés 
alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki 
számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok 
nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 
hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is  teljesíthető. 

6.1.3. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére 
tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy 
átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja 
a Bérbeadót. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek 
minősül, a Bérlő jogosult szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni - és 
egyéb felmerült kárának megtérítését követelni - , Bérbeadó kártalanítása nélkül. 
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6.2. A szerződésből eredő vitás kérdéseket Felek egymással békés úton igyekeznek 
rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvita esetére kikötik a Bérbeadó 
székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét. 

6.3. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen bérleti szerződés megkötéséhez 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) előzetes hozzájárulása szükséges, a 
hozzájárulás hiányában a szerződés nem köthető meg. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. bérleti szerződésekre, valamint a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai az irányadók. 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és mind akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Székesfehérvár, 2019.  

 

 

  Dr. Csernavölgyi István      
               főigazgató                                                       ügyvezető 
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Záradék: a bérleti szerződést az  ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) 
előzetesen véleményezte, kifogást nem emelt. 


