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amely létrejött 

Zuglói Spo1·t- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
Székhely: I 149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
Képv i se l ő: Hámori György ügyvezető. mint Megrende lő képviseletében. 
(a továbbiakban: Megrendelő). 

Cégj egyzékszám: O 1-09-952368 
Adószám: 2308844 1-2-42 

harmadrészrő l 

Hungast 14. Kft. 
Székhely: 1119 Budapest Fehé1·vári út 85. 
Képviseli: Csúri Csaba István ügyvezető. Kérfalusi Attila Gyu la ügyvezető. mi nt Vá lla lkozó 
(a továbbiakban: Vállalkozó) 
Cégjegyzékszám: O 1-09-988438 
Adószám: l l 713 153-2-43 

együttesen Szerződő Felek között a lulírott helyen és időben. az alábbi feltételek szerint: 

I. 
A szerződés tárgya 

1.1. Jelen szerzödés tárgyát a Megrendelő részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás- tízórai. ebéd és 
uzsonna formájában - képezi. A Megrende lő megrendeli. a Vállalkozó elválla lja a Zuglói 
Önkormányzati nyári napközis tábor étkeztetési feladatainak 2020. június 29-tő l 2020. augusztus 3 l-ig 
tartó időtat1atnra szóló ellátását a jelen szerződés tartalma szerint. Továbbá Megrende l ő megrendeli . 
Vál la lkozó elvállalja a nyári napközis táborban részt nem vevő hátrányos he lyzetű. valam int 
halmozottan hátrányos he l yzetű gyermekek étkeztetési feladatainak 2020. június 29-tő l 2020. 
augusztus 31-ig tartó időtartamra szóló ellátását a jelen szerződés tat1alma szerint. 

1.2. A szerződés tárgyát képező szaigáitatás biztosításának Önkormányzat által kijelölt helyszíne: 

H ennann Ottó Tudásközpont Általános Iskola (1149 Budapest, Egressy út 69.) (a 
továbbiakban: Iskola) 

1.3. A szerződés aláírásakor az Iskolában az ellátottak tervezett száma napi átlagban 330 fő . 

Amennyiben az ellátottak száma több. mint l 0%-ka l változik. a Szerződő Felek kijelentik. hogy a 
szerződés újratárgyalását kezdeményezik. 

1.4. A nyári táborozás ellátása során a Megrende lő feladata az étkezök lé tszámadatainak megküldése a 
Váll alkozónak jelen szerződésben későbbiekben részletezettek szerint. Az étkeztetéssel. 
adagmegrendelésseL kiosztással kapcsolatos fe ladatok időbeni je lzése. továbbá a törzs létszám 
továbbítása az ellátás igénybevételét mege lőző hét szerda 9.00 ó rá ig. és a létszámvá ltozás (lemondást) 
jelzése az ellátás igénybevéte lét mege lőző nap 9.00 óráig. 

1.5. A hátrányos helyzetü. \alamint a halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek részére. fli ggetlenü l 
a tábor igényhevéte i étő l - szülő. törvényes képvise lő kérelmére - az Önkormányzat a g~· ermekek 
védelmérő l és a gyámligyi igazgatá sról szóló. 1997 . é ,·i XXX J. törvény 2 l /C. ~-a a lapján 
munkanapokon nap i egyszeri étkezést (déli meleg főétkezés ) biztosít. Az étkezés igénybe \ ehetö az 
Isko la étkező.iében. illet\·e igény szerint az étel éte lhord óban eh ihetö. 

1.6. A hátnínyos helyzetü. ' alamint a halmozottan hátrányos he l~zetü gyermekek étkezésének 
le hotno l i tását - az Ö<> k onnátn zat il" l he ke n. a sz i il ő 't ön e" m k i ps i se lő előzet es. 32 8 '2 Ol l 1-: "'' 
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rendelet 7. me l léklet sze ri nt i nyilatkozata a lapján - a Megrende lő végzi 2020. 06. 29-től 2020. 08. 3 l
tg. 

l. 7. Az Önkormányzat a Megrende lő részére elektron ik us üzenetben megkii ld i azon szün idei 
gyennekétkeztetésre jogosult iskoláskorú gyermek családi és utónevét. lakcímét. szi.i lqje/törvényes 
képYi se lője családi és utóne\·ét. lakcímét. annak az intézmény nek a nevét. amel lyel tanulói 
jog\'iSzonya fennáll. akinek a szü lője a 328/20 11. Korm. rendelet 7. mellék lete alapjánkérte a szü nid ei 
gyermekétkeztetést. Megrende lő az így kapott neveket megbontja - táborozásban résztvevő és 
táborozásban részt nem vevő - hátrányos he lyzetű. valamint a halmozottan hátrányos he lyzetű 
gyermekekre. Akik nem vesznek részt a táborozásban. azok névsorát heti turnusokra bontva 
Megrende l ő megküldi az Isko la üze meltetési koordinálora részére a kettős ellátás elkerü lése 
érdekében. 

1.8. Megrendelő Válla lkozó részére a táborban résztvevő gyermekek személyes adatait nem to\'ábbítja. 
Ez alól kivétel a diétás étkezést igény lő gyermekek neve és annak az intézménynek a megnevezése. 
amell ye l tanuló jogv iszonyuk fennál l. Ebben az esetben a személyes adatok továbbításának célja a 
gyerm ek egészségi állapotának megfe le lő diéta biztosítása. a személyes adatokat a Vállalkozó más 
célra nem használhatj a fel. 

1. 9. Megrendel ő a hátrányos helyzetü. valamint a halmozottan hátrányos he lyzetü táborban részt vevő 
gyermekek esetében az e lkészült jelenléti íveket a feladat befejezését követően 20 19. szeptember 7-ig 
az Önkormány·zat élelmezés i ü gyintézőjéhez köteles eljuttatni. 

II. 
Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

Il. l. Vá lla lkozót a je len szerződés szerinti fel adatok te ljes körü. határidőben tötiénő elvégzéséért az 
a lábbi vá lla lkozási díj ill eti meg éte ladagonként a napi háromszori étkezésre vonatkozóan: 

Altalános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező iskolás !!yennekek étkeztetése esetén 
Etkezés típusa Vállalkozás i díj a háromszori étkezésre 

Tízórai 115,85 Ft + AFA 
Ebéd 538,30 Ft + .Á.F A 
Uzsonna 115,85 Ft + .Á.F A 
Összesen : 770,00 Ft + AF A 

ll. 2 . A jelen szerződés szerinti feladatok ellátásának finanszírozására Megrende lőnek maximálisan 
bruttó 15 OOO OOO Ft keretösszeg á ll rendelkezésére. 

l 1.3. Szerződő Felek megáll apodnak. hogy az l. pontban meghatározott aktuális. időszak i szolgáltatás 
te lj es ítésérő l Megrende lő te ljesítésigazolást á llít ki a 11 .4. pontban meghatározott időszakokra. az 
egyes időszakok utolsó munkanapj án. 

A te ljesítés igazo lására a megrende lő részéről j ogosult személy: Hámori György ügyvezető. e-mail : 
hamori.gyorgy@zugsport.hu 

11 .4 . Vá lla lkozó a száml áit te ljesítés igazo lás kiá llítását követően nyújthatj a be a Megren de lő fe lé. 

Te ljes ítés igazoJási időszakok: 

20::0. 06. 29.-20::0. 07. l O. 
2020. 07. 13. - 2020.07. 24. 
2020. 07. 27.- 2020.08. 07. 
2020. 08. l O. - ::020. 08. 19. 
2020. 08. 2~. - 2020. 08.3 1. 



A teljesítés igazolást a Megrende l ő. annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a Vállalkozónak 
igazo h a ,·agy a hi bás teljesítést jelezve ,·isszakü ld i. Ennek késede Ime. 'agy elmulasztása eset én a 
teljesitésigazoláson szereplő adatok alaP.ján kerül kiá llításra a számla. 

11.5. A szo lgáltatás ellenértékét a Megrende l ő a Vállalkozó számlájánal-. kiállításától szanlllOtt 15 
naptá ri napon belü l utalja át a Vá llalkozó OTP Bank Ny11.-nél vezetett 1173100 1-20703059 számú 
bankszámlájára. A határidő figyelembevételénél a kedvezményezett bankszámláján való j ó,·áírás 
időpon~j a az irányadó. 

11.6. Amennyiben a szerződés időtartama alat! törvényi ÁFA módosítás lép hatályba. azt Szerződő 
Felek automat ikusan alkalmazni fogják. 

11.7. Vá ll alkozó kijelenti és szavato l azért. hogy a ll. I. pontban meghatározott vállalkozási d íj a jelen 
szerződés szerint i feladatok te ljes körü megva lósítására megfe l elő fedezetet biztosít. s az magában 
fog la lja va lamennyi vá llalkozói fe ladat ellátásának e llené11ékét. kii lönös tekin tette l a 
nyersanyagnormára. egyéb költségekre. va lamint a Vá llalkozó hasznára. Vá llalkozó a jelen f~jezetben 

foglaltakon kívül semmi lyen egyéb j ogcímen nem érvényesíthet igényt Megrende lőve l szemben. 

11.8. Megrendelő fizetés i késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köte les. 

lll. 
A felek jogai és kötelezettségei 

ll l. J Vá llalkozó a szerződés te ljesítésével kapcsolatos feladata it a jelen szerződés tanalma szerint 
köteles végrehajtani. Megrende lő érd ekében. annak utasításai szerint. a hatályos j ogszabályokka l és 
szakmai-etikai e lőírásokkal összhangba n. 

111.2 Megrende lő fele l ős a Zugtói Önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséé11. amelyhez 
Vá ll alkozó a szerződés tárgyát képező étkezési szo lgáltatást nyújtja. Az étkezési szaigáitatás 
megszervezésével összefiiggő napi kapcsolatta11ási és egyeztetési feladatok elvégzése Megrende lő 

feladata. Felek kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés tárgyát érintő kérdésekről. illetve a 
tevékenység e llátása során folyamatosan együttmüködni. 

11 1.3. Megrendelő utasításai nem te1jedhetnek ki a munka megszervezésére. és nem tehetik a teljesítést 
terhesebbé. A Megrende lőnek jogszabá lyba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításai ra 
Válla lkozó köteles a Megrende lő fi gyeimét felhivni. Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére 
utasítását fennta11ja. úgy a Vá llalkozó azt ki zárólag a Megrendelő kockázatára és kárviselesi 
fe l e l ősségére haj~ja végre. illető leg annak természetétő l tliggően. megtagadhatja a végrehajtását 
szerződésszegés jogkövetkezménye inek alkalmazása nélkül. 

l I 1.4. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező szo lgáltatást 2020.június J 9-tő l 2020. augusztu s 3 I. 
napjáig köteles nyúj tan i. 

11 1.5. Szerződő Felek rögzítik. hogy Vá llalkozó a jelen szerződésben rögzített ételadagokat saját 
főzőkonyháján készíti el. és az így elkészült ételadagokat kiszá llírja a 1.2. pontban megjelölt címekre. 
A kiszá llítási költségek Vállalkozót terhelik. Az ételadagok átadás-átvétele az Önkormányzat 1.2. 
pontban rögzített kiszállírási helyén. az Iskola tálalókonyháján tÖI1énik. az ételadagok men nyiségét 
Szerzödő Felek az éte l kisérő jegy dokumentu m alapján ellenőrzi k. Az éte l kisérő jegyet a Megrendelő 
részérő l az ételadagok átvételére j ogosult munkavá llaló, valami nt a Vállalkozó részérő l az ételadagok 
átadására jogosult munka\'á llaló köteles aláírásával ellátn i. Az ételkisérő jeg) köte lezően tartalmazza 
az átadás-átvétellel érintett ételadag számokat. a munkavá llalók nevét. az átadás-árvétel napját és 
helyét. Szerződő Felek rögzítik. hog: a Vá llalkozó által kiszá llitott ételadagok tála lása. Vá ll alkozó e 
fe ladatra megbízottmunkatársát terheli . A tálalás Vá llalkozó szerződéses köte lezettsége. 

111.6. Vá ll alkozó kij elenti . hogy az étel e l őá lli tá sát biztosító főzőkonyha megfe lel a \'endéglátó- ipari 
termékek eloá llitásának és fon!a lomba hozata lánl'l k élelmi szerbi zton sa!.! i fe lt éte l e irő l szóló 62 '20 l l. 
t \ ' t. J O, t \' M •·ende(etb<'• megha<a ..o zoli c t ö l •·á sok na l . to,·; bbá. hog• a; ét e lszáll l tishoz a H A C C P e: ' ~ 



egyéb éle lmiszerbiztonsági e lő írásoknak megfe l e lő szá llító edényzetet. csomagolás! és száll ító eszközt 
biztosít. 

11 1.7. Vá llal kozó kije lenti . hogy a sza igáitatás mmosege megfel el az éle lmiszerláncról és hatósági 
fe lügye letérő l szóló 2008. é\·i XLVI. törvény. va lamint a rend szeres étkezést biztosító. szen·ezen 
élelmezés i ellátásra vonatkozó táplá lkozás-egészségügyi rendelet közérkeztetők számára címlí EMMI 
37/20 14 (IV. 30. ) rende let követelményeinek. 

111.8. Válla lkozó a megrendelt ételadagokat minden héten. hétfőtő l péntekig. az alábbi időpon tokban 

szá llítj a le az 1.2. pontban megjelölt kiszá llítási pontokra: 

Tízórai: 
Ebéd: 
Uzsonna: 

08:00 óráig 
ll :00 óráig 
ll :00 óráig 

111.9. Vá lla lkozó köteles a te lj esítéshez biztosítani a megfelelő szakéne lemmel rend e lkező munkaerő 

folyamatos rendelkezésre állását. a nyersanyagokaL berendezéseket és egyéb eszközöket. amelyek a 
sza igá itatás megfe le lő nyújtásához szükségesek. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szakemberek és 
berendezések mind a sze rződéskötéskor. mind a telj esítés időta rtama alatt folyamatosan rendelkezésre 
á llnak. továbbá valamennyi jogszabályi és egyéb rendelkezésnek. hatósági e l őí rásnak megfelelnek. 

lll. 1 O. Vállalkozó kije lenti. hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági 
és egyéb engedéllye L eszközzeL továbbá mindazon szakmai tapasztalanaL ame ly a tevékenység 
megfe le l ő szintlí ellátásához szükséges. 

Ill.ll. Válla lkozó köteles biztositani. hogy a jelen szerződés keretében elkészített termékek az 
életkornak megfe l e lő . a vonatkozó jogszabályok szerirni tápanyagszükségletet kie légítik. különös 
tekintette l a változatos étrendre. 

111.1 2. Vállalkozó vá llalja. hogy a d iétás igények megrendelése során a legkörü ltekintőbben készít i el 
az ételt és annak csomago lását is a legnagyobb odafigyelésse l végzi. 

II 1.1 3 . A tárgyhétre vonatkozó tényleges adagszámot Megrendel ő a tárgyh etet mege l őző szerda 09:00 
óráig köteles a Vállalkozó részére az adminisztrator.zuglo@hungast.hu e-mai l e lérhetőségre leadni a 
Vállalkozó álta l biztosított megrende lő íven. melyet a Megrendelő részéről a VIII. ! . pontban megje lölt 
aláírási j ogkörrel rendelkező személy köteles a kézjegyéveL valam int bé lyegzővel ellátni. 

1II.1 4. Amennyiben a megrendelt létszámon a Megrende l ő változtaini kíván. azt a tárgynapot 
mege lőző nap 9 óráig teheti meg. Az étkező i létszám vá ltozását a napi megrende lő íven szükséges 
fe ltüntetni . 

111.1 5. V állalkazó a tárgyhónapot mege lőző hét csütörtök 12 óráig köteles a következő havi irányadó 
étlapot a Vlll.l. pontban kij elölt. a Megrende lő által megbízott személy részére átadni. 

lll. 16 . Megrende lő köteles mindazon tén:t. információt vagy doku mentumot megfele lő időben 

V állalkazó rendelkezésére bocsátan i. amelyek a je len szerződés megfele lő teljesítéséhez szükségesek. 
Megrende lő köteles tová bbá Vállalkozó szerződésszerü te ljesítését előseg íten i. 

lll. J 7. Megrende l ő bármikorjogosul t Vállalkozó te lj esítésének szakmai és közegészségügyi szabályok 
fi gyelembevételével tö rténő e ll enőrzésére . Az e ll enőrzés elvégzése a szerződésszerü telj es ítést nem 
akadá lyozha~j a . nem kés leltetheti. 

IV. 
Felelősség , szet·zödésszegés 

a szukseu:es osszes hatos<H!I cs eu:\ eb enu:edelh el rendelkeZi k. s biztosilla a szerzodes 111 11Wseu:1 / r .A 

IV . I :. Vá ll a lk~zó sza\·ato_l azérL hog: a jelen sz~rződés szerinti .feladatokat h a tárid őben .eh_·égzi: e.hh.ez ~ - - -· - · . 1 ~ 



te ljesítéséhez szükséges szakérte lmet. szakemberforrást és techn ikai hátteret. 

IV.2. Amennyiben Megrende lő a jelen szerződés szerinti jóYáhagyással. információ rendelkezésre 
bocsátásá,·a l. ,·agy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik. úgy a 
késedelem időta11amával a V ál lalkazó tek intetében megá llapított teljesítési határi dő meghosszabbodik. 

IV.3. Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike tő l e független. számára fe l nem róható rendkívül i és 
elháríthatatlan körülmények (példáu l természeti katasztrófa. háború. blokád. export- és importt ilalom. 
érclekszférá n kivüli sztrájk) miatt a jelen szerződésbő l e redő kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
ügy ezen körlilmények fennáll ásának és következményei elhárításának id~je alatt mentesül a 
szerződésszegés jogkövetkezménye i aló l. Szerződő Fe lek kötelesek a fenti körülményekrő l és azok 
várh ató i dőta11amáró l a másik felet haladéktalanul írásban táj ékoztatni. az érinten hatóságoktóL 
kamaráktól és egyéb szervektő l származó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejli 
csato lásávaL Szerződő Felek a tájékoztatás elmaradásábó l vagy késedelmes teljes ítéséből eredő 

károkért felelnek. Amennyiben a fenti. e lőre nem látható körü lmények fenná llásának i dőtartama a 
három hónapot meghaladja. úgy bármely fé l j ogosu lt a másik fé lhez intézett egyoldalú. írásbeli 
nyi latkozatáva l - minden további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali 
hatál lya l felmondani . 

IV .4. Hibás teljesítésnek m inős lil. amennyiben Vá llalkozó a jogszabályoknak. és a jelen szerzőclésben 
\'állalt kötelezenségeknek nem megfelelő minőségben. mennyiségben szolgáltat. A hibás teljesítést 
Megrende lő annak észlelését követően haladéktalanul köteles írásbanjelezni Vállalkozó részére. 

IV .5. A szerződés V állalkazó érclekkörében történt meghiúsulása eset én Vá llalkozót kártérítési 
kötelezettség terheli a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) általános szabá lya i szerint. 

v. 
Adatvédelem, titoktartás 

V. l . Megrende lő és Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik és fe lelösséget vállal azét1. hogy a j elen 
szerződés alapján megvalósuló tevékenységek keretében kezelt személyes adatok és ki.ilönleges 
személyes adatok kezelésére. tárolására. tárolásának időtal1amára, őrzésére. fe lhasználására. törlésére. 
az érinteni jogok gyakorlására az információs önrendelkezési j ogról és infonnációszabadságról szóló 
20 ll. évi CX ll. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valami nt a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében töt1énő védelmérő l és az ilyen adatok szabad áramlásáróL valamint a 
95/46/EK rendelet hatá lyon kívül he lyezésérő l szó ló 20 16/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(á lta lános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) előírásai és az irányadó NAI H 
állásfoglalások. határozatok, vélemények szerint kerül sor. 

V.2. Megrende lő és Vállalkozó megfe le lő technikai és szervezés i intézkedéseket hajt végre annak 
érd ekében. hogy a tudomány és a technológia állása és a megva lós ítás költségei. továbbá az 
adatkezelés je llege. hatóköre. körü lménye i és cé lja. va lamint a természetes személyek jogaira és 
szabadsága ira jelenten. vá ltozó valószinüségü és súlyú kockázat fi gyelembevételéve l a megfe le l ő 

adatbiztonságot garantálja. 

V.3. Megrende lő kifejezetten nyilatkozik. hogy a GDPR. és az Info t \ ·. e l ő irása i szerint a 
hozzájárulásan alapuló adatkeze lésrő l az érintettek fe lett szi.i l ő i fel iigyeteti jogot gyakorló törvényes 
kép,· isc lőt egyértelmiien. kifejezetten és érthetően tájékoztatja. és nyi1Yántal1ásba , ·ett irásbeli 
hozzájárulásan alapul az adatkezelése. 

V .4. Önkormányzat áttekintette és megfe le lőnek tartotta a Sport Kft. n~·ár i táborra ,·onatl..ozó 
ada tkezelés i tájékoztatóját. amely jelen szerződés l. mellékletét képezi. és szülöi nyilatkozatát. ame l~ 
j elen szerzödés 2. mellék letét képezi. Megrende lő \'á llalja. hog~ az adatkezelési tájél..oz.atót az 
érintettek felell sziil ői felügye leti jogot g~·akorló törvényes kép\'ise lők részére átadja. és az 
ada tkezelés i hozzajárul ást a tön ényes kép, · i sc l ő, ·e l aláiranatja. 



\1.5. Meg.rende l ő és Vá llalkozó \'á llalj a. hogy az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi i nc idensről az 
Önkormányzat adatvédelmi tiszt\ i se lőjét haladéktalanul tájékoztatja elektroni kus le,·é lben a 
adatvede lem@zuglo.hu emai l címen. va lamint l napon belül Önkormányzat székhe lyére postai út on 
megküldön tájékoztatásban. A tájékoztatásnak ki ke ll teljed nie az adatvédelmi inc idens leírására (az 
esemény leírása. az időpont megjelölése). bekövetkezésének okára. te1:jedelmére. az érinteni kör 
mé1tékére. va lam int az inc idens e lhárítása és jövőbeni kizárása érdekében megtett intézkedésekre. 
Tm·ábbá amennyiben az inc idens ki zárólag a Vá lla lkozó érdekkörében merül fe l. úgy Vállakozó 
köteles Megrende lőt is külön tájékoztatni az in cidensről a fentiek szerint. 

V.6. Szerződő Felek köte lesek együnmüködni az adatkeze lési kötelezenségek teljesítése érdekében. 
Így különösen a jogszerü adatkeze lés bi ztos ítása. az adatkezelés biztonsága érdekében teendő 
intézkedések során. \'alamint az adatvédelmi in cidens bekövetkezése esetén az inc idens kezeléséhez 
kapcso lódó köte lezenségek teljesítése érdekében. 

V.7. Megrende lő és Vállal kozó köteles a jelen szerződés te ljesítését követően minden személyes 
adatot és meg lévő máso latot helyreá llíthatatlanul törölni vagy anonimizálni. 

V.8. Megrende lő és Váll alkozó az Önkormányzat rend elkezésére bocsát minden olyan inform ác iót. 
amely fenti kötelezenségek telj esítésének igazolásához szükséges. továbbá lehetövé teszi és e l ősegíti 

az Önkormányzat á ltal végzert auditokat beleértve a helyszíni v izsgálatot is. 

V.9. Megrende lő és Vállalkozó köteles a GDPR 30. cikk (2) bekezdésének megfele lő nyilvánta11ást 
vezetn i az adatkezelési tevékenységéről. 

V .l O. Szerződő Fe lek kötelezik magukat. hogy a jelen szerződésben meghatározon feladataik e llátása 
során tudomásukra jutó. a más ik fél üzletvitelére és müködésére. üzlet- és piacpo li tikájára. üzletkörére. 
a j elen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt. továbbá mi nd en olyan más információt. 
adatot és dokumentumot. megoldást. amelyek harmad ik fé l részére tö1ténő átadása az érintett félre 
nézve közvetlenü l \'agy közvetve hátránnya l jár \'agy j árhat- időbel i korlátozás nélkül- bizalmasan. 
üzleti titokként kezelik. és azokat kizáró lag a j elen szerződés keretein belül használják fel. Szerződö 

Felek ezen köte lezenségiik megszegése esetén te ljes kártérítési fe lel ősséggel t811oznak. Szerződő 
Felek a jelen pont szerinti köte lezettségekrő l kötelesek megfe l e l ő tájékoztatást ad ni éri ntett 
a lkalmazona ik, megbízottjaik és esetleges alvá llalkozóik részére. továbbá a je len szerződés szerinti 
titoktartási kötelezenséget a ve lük szerződő harmad ik személy irányában is érvényesíteni . 

V A. Adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezések 

V A l. Az 1.7. pontban meghatározon. a szünidei gyermekétkeztetést kérő. a nyári táborban részt nem 
vevő gyermekek nevét és egyéb személyes adatait a Megrendelő az Önkormányzat megbízása a lapjá11. 
adatfeldo lgozóként kezel i. Ezen adatokka l kapcsolatos adatkeze lési fe ladatokat az l. 7. pont 
tartalmazza. az adatfeldolgozásra az V. fejezet rendelkezése i e fejezet rendelkezése iben foglalt 
kiegészítésekkel irányadóak. 

VA2. Ezen adatok körét. valam int az adatkezelés célját az 1.7. pont tartalmazza. Az adatkezelés 
időtaltama megegyezik jelen szerződés időtartamáva L 

V A3. Megrende lő ezen személyes adatokat az Önkormányzat írásbeli utasításai alapján kezeli . 
Megrende l ő gondoskodik az adatok bizalmas keze lésérőL azaz arró l. hogy azokhoz csak azon 
munkatársai fé~jenek hozzá. akiknek a szerződés alaP.ján végzett feladataik ell átása cé ljából ez 
szükséges. 

VA4. Megrende lő kifejezetten n~ ilatkozik. hogy az Isko la üzeme ltetési ko01·dinátora részére az 
adattová bbítás az V.l. pontnak megfe l e l ő adat\·édelemi szint szerint és biztonságosan történi k. 
Önkormányzat ny ilatkozik. hog:' az Iskola i üzemeltetési koordinál or megbízás i szerzödését 
ki egészített e az In fo t\ . és a GDPR szerinti adatvédelmi rende lkezésekke l. 



VAS. Megrende lő kijelenti, hogy az f. 7. pontban meghatározott feladat ellátására további 
adatfe ldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat az 1.7. pontban meghatározott üzemeltetési 
koord inátor kivételével harmadik személynek nem továbbítja. 

vr. 
Jogviták rendezése 

Szerződő Felek a jelen szerződés megkötéséve l, te ljesítésével vagy értelmezéséve l kapcsolatos minden 
vi ta rendezését elsősorba n békés, tárgyalásos úton kívánják rendezn i. 

VII. 
A szerzödés módosítása és megszünése 

VII. l. Jelen szerződés a szerződés aláírásakor lép hatályba és határozott időtartamra szól azzal, hogy 
bármely fé l a másikhoz intézett írásbeli rendes felmondással és 30 napos felmondási időve l 
megsziintetheti a jelen szerződést. 

Vll.2. Szerződő Felek a jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel írásban módos íthatják. 

VI I J. A másik fél súlyos vagy isméte lt szerződésszegése esetén Szerződő Felek jogosultak a jelen 
szcrződést a jogsértő vagy mulasztó fé lhez intézett egyoldalú írásbeli felmo ndással, indoklássa l, 
azonnali hatállyal megsziintetni, illetve a jelen szerződés szerinti esetekben a szerződéstől elállni . 
Megrende l ő részérő l azonnali hatályú fe lmondásra ad l ehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, 

fe lszámolási vagy vége lszámolás i eljárás indul. Súlyos szerződésszegésnek minősiil kiilönösen, ha 
Vállalkozó müködési engedélyét bevonták, Szerződő Felek valamelyikének fizetésképtelenségél 
bírósági határozat megállapította, Vállalkozó neki fe lróhatóan nem teljesít i a szaigá itatásra vonatkozó 
kötelezettségét, Megrendelő ellehetetleníti Vállalkozó teljesítését, így megtagadja az ételadagok 
átvéte lét. 

VII .4. Súlyos szerződésszegés esetén a másik fél köteles írásban, aján lott, tértivevényes levélben 
egyidejíí leg e-mai lben vagy te lefaxon is - felszólítani a szerződésszegő felet a szerződésszeríí 

te ljesítésre megfelelő határidő megjelölésével. Amennyiben a szerződésszegő fél a megjelölt 
póthatáridőben sem teljesít szerződésszerüen, a másik fél jogosult a szerződésre vonatkozó elállási 
jogát gyakorolni írásban aj ánlott, tértivevényes levé lben - egyidejííleg e-mailben és telefaxon is -
megkiildött értesítéssel. 

Vll .5. Szerződö Felek a szerzödés megszíínése esetén kötelesek egymással tételesen, jegyzőkönyv 
felvéte le mellett elszámolni . 

VIII. 
V egyes rendelkezések 

VI II . l. Szerződö Felek a jelen szerzödésse l kapcsolatos kapcsolattartásra és nyilatkozatok megtételére 
az alábbi személyeketjelölik ki: 

Önkormányzat részéről: 
Név: Kovács Ildikó 
Beosztás: Élelmezési koordinátor 
Cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
l 145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Telefon: + 36/70-425-1994 
E-mai l: il diko.kovacs@zuglo. hu 
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adar,·édelmi t i szt , · i se l ő: 

e lérhetőség: 

Meurende lő részérő l: 

dr. Dráva i Bernadett 
adat,·edelem@zuglo.hu 

Név: Fekete Erzsébet 
Beosztás: Pénzügyi asszisztens 
Cím: lltglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofi t Kft. 
11 49 Budapest. Kövér Lajos u. 5-9. 
Telefon: +3630 54 1 70 42 
Tel./fax: ( l ) 223-53 19 
E-mai l: huszak.erzs i@zu!!loirendezvenv. hu 

adatvédelmi ti sztv i se l ő : 

e l érhetőség: 

Vállalkozó részérő l : 

Név: Fuith Imre 
Beosztás: Terület i vezető 

Hámori György 
hamori.gyorgy@zugsp01t.hu 

Cím: Hungast 14. Kft. J 119 Budapest Fehérvári lit 85. 
Telefo n: +36 20 5 J 6 56 83 
Telefax: (l) 802-7331 
E-mail : fuith.imre@hungast.hu 

adatvédelmi ti sztv i se l ő: 

e l érh etőség : 

Dr. Kollár Edit 
drkoll aredit@drko llaredit.hu 

Vl11.2. Szerződö Felek a kapcsolattattók személyében vagy fenti adatokban bekövetkezett minden 
változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni . 

VIII.J. Szerződő Felek szabályszerü írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton 
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén rn ind levél. mind fax, mind elektronikus úton kü ldött 
üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása. hogy a másik fél részére az üzenetet 
megküldte. Az üzenet rnegküldése bizonyítható aj ánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyeL 
hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyeL \'alamint e-mail megküldése esetén 
az elektronikus visszaigazo lássa l. 

Vlll .4. Szerzödö Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra. hogy a szerzödés te ljesítése szempon~jából 

különösen fontos okiratokat (például pénzügy i elszámolás. biza lmas ok iratok. stb .) személyesen. 
ill etve ajánl ott. téttivevényes levél ú~j á n jutta ~j ák el a c ímzett részére. Személyes kézbesítés esetén 
Szerződő Felek kötelesek átadás-átvételi jegyzéket készíteni . 

VJJ J. 5. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban é tte l mezendők és amennyiben a 
jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyu l. akkor az ilyen érvénytelenség nem 
érinti a jelen szerződés többi rendelkezését. 

Vlll.6. Szerződő Felek a jelen szerzödés teljes ítése során kötelesek egYmással euviittmüködni. 
egymást mi nden. a teljesítést éri ntő. kül önösen az azt késle ltető ,·agy akadá lyozó körü l ménvrő l 

egymást haladéktalanul tájékoztatni . 

VIli. 7. Szerződő Felek kijelenti k. hogy a jelen szerződés megkötésére kép ,· i se lőik megfe le lő 

fe lhatalmazással rende lkeznek. továbbá résziik rő l a jelen szerződés aláírása nem eredm ényezi más 
egyéb szerződés vagy j ognyi latkazal megsértését. V álla lkozó kijelenti és sza ,·atol továbbá. hogy a 
cégjegyzékbe bejegyzett. törvényesen müködö gazdaság i társaság. el lene csőd - . fe lszámolási vag~ 

végelszámolási eljárás ni ncs folyamatban. 

\1 111 .8. Me!.!.rende lő a jelen szerződés me!.!. fe lelö teljesítése esetére hozzá járul ahhoz. hO!.!.\ Vá llalkozó a rM l ti - . - . . - ;t~ t-



jelen szerződés szerinti tevékenységél referencia anyagában feltiintesse. Megrenelelő kötelezi magát, 
hogy Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyi latkozatot, a szöveg e lőzetes 

egyeztetését köve tően Váll alkozó részére kiállítja. 

VIII.9 . A j elen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., va lamint a vonatkozó egyéb 
magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

VIII. l O. A jelen szerződést Szerződő f elek felhatalmazott képvise lői elo lvasás és közös érte lmezés 
után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyező!, jóváhagyólag három példányban 
aláír1ák, ame lybő l Vállalkozó kettő eredeti példányt, Megrende lő egy eredeti példányt kap. 

Vlll.l l . Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságrói szóló 20 ll . évi CX II . törvény 37. § ( l ) bekezdésének rendelkezése szerinti 
közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a szerzödést kötő felek nevét 
és a szerződés értékét Önkormányzat nyilvánosságra hozza. 

Vlll. l2. Vállalkozó kijelenti , hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. év i CXCVI. törvény 3.§ ( l) 
bekezelés l) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelel és átlátható szervezetnek minösül. 

Kelt: Budapest, 2020. június .... 

Megrende lő részérő l : 

~ 
Vállal 

~ungast 14. Kft. 
Csúri Csaba István 

Ügyvezető 
Kérfa lusi Attila Gyula 

Ügyvezető 

l . melléklet Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 
2. melléklet Szülő i nyilatkozat 
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