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ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 

 

 

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezé-

sei alapján, az alulírott helyen és napon, létrejött  

 

egyrészről 

a Veszprémi Szakképzési Centrum (székhelye: 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.; adószáma: 15832238-2-19; 

számlaszáma: 10048005 — 00335199 — 00000000; képviseli: Pap Máté kancellár) mint üzemeltetésbe adó  

(a továbbiakban: üzemeltetésbe adó), 

 

másrészről 

az .............................................................................. (székhelye: ..............................; cégjegyzékszáma: 

..................................; adószáma: ....................................; statisztikai számjele: ...............................; képviseli: 

..............................) mint üzemeltető  

(a továbbiakban: üzemeltető) 

 

(az üzemeltetésbe adó és az üzemeltető együtt a továbbiakban: felek vagy szerződő felek) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

 

A szerződés tárgya 

 

1. Üzemeltetésbe adó kijelenti és szavatolja, hogy vagyonkezelője a Magyar Állam tulajdonát képező, az ingatlan-

nyilvántartásban a Veszprém, belterület 3348/A/48 helyrajzi számon nyilvántartott – természetben a 8200 

Veszprém, Halle utca 3. címen található – ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) és az azon elhelyezkedő, 505 

m2 alapterületű, 90 fő befogadására alkalmas, Séfkrajcár elnevezéssel (cégfelirattal) rendelkező étteremnek 

és a hozzá tartozó helyiségeknek, valamint a 91,7 m2 alapterületű cukrászüzemnek (együtt a továbbiakban: 

étterem). 

 

A szerződő felek megállapodása az üzemeltetésben 

 

2. A jelen szerződéssel az üzemeltetésbe adó az étterem időleges (25. pont) hasznosításának átengedésére, a 

üzemeltető pedig az étterem átvételére (3. pont) és üzemeltetésére (4. pont) vállal kötelezettséget.  

Az üzemeltetés célja: (éttermi) vendéglátás Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 6862 

számú (nyilvántartásba vételi) határozatának megfelelően.  

 

3. Az üzemeltető a jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy  

- az étterem és cukrászüzem a szerződés céljára (1. pont) alkalmas; 

- az étterem üzemeltetéséhez szükséges szakmai tudással, képesítéssel, gyakorlattal és hatósági 

engedélyekkel rendelkezik. 

 

Az étterem átadása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása 

 

4. A szerződő felek tényként rögzítik, hogy az üzemeltetésbe adó az éttermet a szerződés céljára (1. pont) alkalmas 

állapotban az üzemeltetőnek átadta.  
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5. Az üzemeltető az éttermet rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően, kizárólag az 1. pontban meghatározott 

célra használhatja. Az étteremben dohányozni, valamint állatot (kisállat kivételével) tartani nem lehet. Az 

üzemeltető az üzemeltetés során köteles figyelembe venni, hogy az ingatlanon belül, az étterem közvetlen 

szomszédságában oktatási intézmény van, ezért köteles az üzemeltetést úgy végezni, hogy az az oktatási 

tevékenységet ne zavarja. 

 

6. Az üzemeltető az étterem üzemeltetése során köteles annak állagát és állapotát megóvni, ideértve annak tartozé-

kait, alkatrészeit és berendezéseit, valamint az ingatlant is. Az üzemeltető az étteremben és az ingatlanban az 

érdekkörében felmerült okból keletkezett károkért azonnali és teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az üzemel-

tető az üzemeltetésbe adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az étteremet átalakítani vagy fel-

újítani. Ha az üzemeltető az étteremet jogosulatlanul alakította át vagy újította fel, az üzemeltetésbe adó 

diszkrecionális döntésétől függően köteles a saját költségére az eredeti állapotot helyreállítani; ha az üzemelte-

tésbe adó nem igényli az eredeti állapot helyreállítását, az üzemeltető az étterem átalakításából vagy felújításából 

eredő értéknövelésére semminemű igényt nem alapíthat, illetve minden ilyen esetleges igényéről végleg és visz-

szavonhatatlanul lemond.  

 

7. Az üzemeltető saját költségén köteles gondoskodni az étterem  

- épülete karbantartásáról; 

- berendezéseinek karbantartásáról, illetőleg azok pótlásáról, cseréjéről, műszaki felülvizsgálatáról; 

- az üzemeltetéssel kapcsolatosan: 

o a takarítás, rágcsáló és rovarirtás, 

o az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült engedélyek, hatósági ügyek (HACCP, ÁNTSZ, kör-

nyezetvédelmi adatszolgáltatás), 

o munka és tűzvédelmi oktatás lebonyolításáról. 

 

8. Az üzemeltetésbe adó köteles gondoskodni az étterem épülete 

- központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról (gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat, érintés-

védelmi felülvizsgálat, villámvédelem, erősáramú berendezések felülvizsgálata); 

- állagában keletkezett hibák megszüntetéséről; 

- burkolatainak, ajtóinak, ablakainak felújításáról; 

- a vezetékrendszer meghibásodása miatt az éttermen belül szükséges munkák elvégzéséről. 

 

Az üzemeltetésbe adó a fent vállalt kötelezettségeit olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt az 

étterem, illetőleg annak tartozékai, alkatrészei, berendezései állapota szükségessé teszi, és az étterem üzemelte-

tését lehetőség szerint nem akadályozza. A munka megkezdéséről és várható időtartamáról az üzemeltetőt elő-

zetesen értesíteni kell. 

Az üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adót haladéktalanul értesíteni, ha a éttermet károsodás veszélye 

fenyegeti, vagy az üzemeltetésbe adót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel.  

Az üzemeltető az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti az üzemeltetésbe adótól, ha 

helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett. 

Ha az étteremben, annak épületében vagy központi és egyéb berendezéseiben az üzemeltető vagy az érdekkörébe 

tartozó személyek magatartása miatt kár keletkezik, az üzemeltetésbe adó az üzemeltetőtől a hiba kijavítását vagy 

a kár megtérítését követelheti 

 

9. Ha az étterem karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák 

csak az üzemeltető átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, az üzemeltetési jogviszony a munkák 

elvégzésének időtartamára szünetel. Ilyen esetben az üzemeltetésbe adó az átmenetileg kiköltöztetett üzemeltető 

részére nem köteles másik helyiséget felajánlani, de az üzemeltető ingóságai elhelyezésének, őrzésének és 

visszavitelének költségei az üzemeltetésbe adót terhelik. 
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10. Az üzemeltetésbe adó az üzemeltető szükségtelen háborítása nélkül bármikor, de minden esetben az 

üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban jogosult ellenőrizni az étterem üzemeltetését, az üzemeltető 

azonban nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha az üzemeltetésbe adó az ellenőrzési jogát 

nem gyakorolta. Az üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adóval együttműködni ellenőrzési joga gyakorlásában, 

így különösen köteles az üzemeltetésbe adó részére a étterembe történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést 

tűrni; ez megfelelően irányadó rendkívüli káresemény, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt az éttermen belül 

szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén is. 

 

11. Az üzemeltető köteles a éttermen átvezető menekülő útvonalakat a hatóságok által előírt szélességben szabadon 

hagyni. Az útvonal és az étterem kivételével az ingatlanon belül más területet a szerződés céljára, illetve áru- és 

szemétszállítás vagy hirdetés (reklám) céljára nem lehet használni. 

 

12. Az üzemeltetőnek joga van az épület homlokzatán lévő, az étterem cégfeliratát, nevét és logóját tartalmazó 

reklámtábla elhelyezésére, amiért nem köteles díjat fizetni vagy más ellenszolgáltatást nyújtani. Az elhelyezés 

minden költsége és az engedélyezés az üzemeltetőt terheli. 

 

13. Az üzemeltető kötelezettséget vállal a étterem és az ingatlan használatával kapcsolatban előírt tűzrendészeti, 

balesetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, vagyon- és zajvédelmi, valamit egyéb törvényi előírások 

maradéktalan betartására. Az étterem és az abban lévő berendezések biztosításáról az üzemeltetésbe adó a saját 

költségén gondoskodik azzal, hogy a biztosítás kedvezményezettje a üzemeltetésbe adó. 

 

14. Az üzemeltetésbe adó az üzemeltetőnek az étteremben és azon kívül végzett tevékenységéért semmilyen 

felelősséggel nem tartozik. Az üzemeltetésbe adó a étterem területén bekövetkezett semmilyen kárért, az étterem 

őrzéséért nem tartozik felelősséggel, kivéve, ha a kárt ő vagy az érdekkörébe tartozó személy okozta. 

 

15. A üzemeltetésbe adó nem felel a étterem és az ingatlan közmű- és egyéb szolgáltatói kötelezettségeinek 

teljesítéséért vagy annak elmaradásáért (pl. áramszünetért stb.) és az ennek következtében a üzemeltetőt ért 

károkért, kivéve, ha a szolgáltatás elmaradása vagy szünetelése a üzemeltetésbe adónak felróható okból 

következett be.  

 

16. Az üzemeltető (ideértve annak a munkavállalóját vagy az üzemeltetővel munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyt is) köteles a számára kijelölt helyen parkolni, az ingatlan tulajdonosai és bérlői 

számára fenntartott parkolóhelyeket nem veheti igénybe. Az üzemeltetőhöz érkező áruszállítók a vendégek 

számára kijelölt parkolóhelyeket csak indokolt esetben, legfeljebb  60 percre vehetik igénybe.  

 

Az üzemeltetés(i jog) átengedése harmadik személy részére 
 

17. Az üzemeltető az éttermet a saját telephelyeként/fióktelepeként jogosult feltüntetni (a hatóságoknál bejelenteni). 

Az üzemeltető nem jogosult harmadik személynek engedélyezni, hogy az éttermet székhelyként (telephelyként, 

fióktelepként) vagy lakcímként bárhova bejelentse. 

 

 

Bérleti díj 

 
18. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az étterem bérleti díja havonta ....... Ft, azaz ......... forint, mely 

összeget üzemeltető számla alapján átutalással megfizet üzemeltetésbe adó részére.  

 

19. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza. 

 

20. A bérleti díj vagy az üzemeltetőt terhelő költségek és terhek megfizetésének elmulasztása esetén üzemeltetésbe 

adó az üzemeltetőt köteles egy alkalommal írásban 15 napos határidő kitűzésével felszólítani a tartozás 

megfizetésére. 
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21. Üzemeltető a bérleti díj, illetőleg az őt terhelő költségek megfizetésének késedelembe esése időpontjától 

kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 

mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni üzemeltetásbe adó részére. A kamat számításakor a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a kamatfizetési kötelezettsége akkor is beáll, ha a késedelmét kimenti. 

 

22. Üzemeltetésbe adó minden év január 1-jével jogosult a KSH által megállapított infláció mértékével a bérleti díj 

megemelésére. 

 

 

 

Az üzemeltetés költségeinek és hasznainak viselése 

 

23. Az étterem üzemeltetéséért az üzemeltetőt a bérleti díjon felül az alábbi pénzbeli kötelezettségek terhelik 

- közüzemi díjak megfizetése (megegyezés szerint üzemeltető köthet saját jogon is közműszolgáltatási 

szerződéseket, illetve az étterem közműmérőóráinak állása alapján üzemmeltetésbe adó 

továbbszámlázhatja a felmerülő költségeket); 

- 7. pontban felsorolt üzemeltetéssel kapcsolatos költségek; 

- 1 db legalább 1,1 m³ kommunális hulladékgyűjtő edényzet bérlése; 

- az iszapos szennyvízgyűjtő műtárgy (zsírfogó akna) tisztításának költségeit a szerződő felek 50-50% 

arányban megosztják egymás között; 

- az üzemeltetéshez szükséges - vonatkozó jogszabályok alapján - munka- és tűzvédelmi  szolgáltatóval 

üzemeltető szerződést köt; 

- az oktatási intézmény nyitvatartásán kívül, és a tanítási szünetekben az üzemeltető nem gondoskodik a 

parkoló és bérlemény környezetének takarításáról, hó – és  síkosság mentesítéséről, igény szerint az 

üzemeltető ezt saját költségén biztosíthatja; 

- a tevékenység során keletkező használt sűtőolaj és ételhulladék elszállítására üzemeltető köteles 

szerződést kötni; 

- az üzemeltető igénye szerint az egységhez tartozó zöldfelületek ápoltsága érdekében saját költségén 

gondoskodhat dísznövény telepítéséről és ápolásról.  

 

24. Az étterem üzemeltetéséből származó minden haszon az üzemeltetőt illeti. 

 

A szerződés hatálya és megszűnése. 

A felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnésénél 

 
25. E szerződés annak megkötése napján lép hatályba. Felek az üzemeltetési szerződést 1 év határozott időre kötik, 

amely a Felek kölcsönös megelégedése esetén további 2 évvel pályáztatás nélkül meghosszabbítható.   

 

26. A szerződés közös megegyezéssel bámrikor megszüntethető. 

 

27. E szerződést az üzemeltetésbe adó az üzemeltető előzetes felszólítását követően, rendkívüli felmondással 

felmondhatja, ha  

- az üzemeltető (ideértve annak munkavállalóját vagy a üzemeltetővel munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyt is) az üzemeltetésbe adóval vagy az ingatlanban tartózkodó személyekkel 

szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít;  

- az üzemeltető  az éttermet vagy az ingatlant nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja. 

 

A fenti esetekben az üzemeltetésbe adó köteles az üzemeltetőt – a következményekre történő figyelmeztetéssel 

– a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha az üzemeltető a 

felszólításnak nyolc (8) napon belül nem tesz eleget, az üzemeltetésbe adó további nyolc (8) napon belül írásban 

a szerződést felmondhatja. A rendkívüli felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára 

szólhat azzal, hogy a felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt (15) napnál. 
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A rendkívüli felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha  

- a kifogásolt magatartás ismételt vagy olyan súlyos, hogy az üzemeltetésbe adótól a szerződés fenntartását 

nem lehet elvárni,  

- az üzemeltető ellen jogerősen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást rendel el az illetékes 

bíróság. 

  

28. Az üzemeltető az ellene vagy az általa saját maga ellen indított felszámolási-, csőd- vagy végelszámolás tényét, 

illetőleg a fizetésképtelenség bekövetkezését az üzemeltetésbe adónak haladéktalanul, ilyen helyzet fenyegetése 

esetén már előzetesen is bejelenteni köteles. A bejelentés elmulasztásával, illetőleg késedelmével a üzemeltetésbe 

adónak okozott kárért az üzemeltető felelősséggel tartozik.   

 

29. E szerződést az üzemeltető akkor jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, ha az étterem a szerződés 

céljára (1. pont) alkalmatlanná válik, és azt a üzemeltetésbe adó nem teszi alkalmassá. 

Ilyen esetben az üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adót – a következményekre történő figyelmeztetéssel – a 

teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha az üzemeltetésbe adó a 

felszólításnak nyolc (8) napon belül nem tesz eleget, az üzemeltető további nyolc (8) napon belül írásban a 

szerződést felmondhatja. Az üzemeltető rendkívüli felmondása azonnali hatályú. 

 

30. A szerződés megszűnésének napján az üzemeltető köteles az éttermet rendeltetésszerű használatra alkalmas és  – 

a természetes elhasználódástól eltekintve – eredeti (átvételkori) állapotban az üzemeltetésbe adónak visszaadni. 

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az étterem visszaadásáról külön okiratokba foglalt birtokátadási 

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az étterem közműmérőóráinak állásait, továbbá nyilatkoznak az 

étterem – így különösen annak burkolatai, ajtói, ablakai és berendezései – állapotának megfelelőségéről. Az 

üzemeltető visszaadási kötelezettsége teljesítésének igazolására a felek kizárólag az írásba foglalt birtokátadási 

jegyzőkönyvet fogadják el.  

 

31. A szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat (így különösen a rendkívüli felmondás, stb.) csak írásban – a 

másik fél jelen szerződés bevezető részében rögzített székhelyére postai úton küldött, okirati (papíralapú) 

formában érvényes. A rendkívüli felmondást (27., 29. pont tértivevény különszolgáltatással feladott postai 

könyvelt küldeményként történt átvétele esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, más könyvelt (pl. 

ajánlott) küldeményt pedig bármely okból történő sikertelen kézbesítés esetén a feladástól számított ötödik (5.) 

munkanapon a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. 

 

32. Az üzemeltető a szerződés megszűnése esetén cserehelyeségre, pénzbeli térítésre, másik étteremre vagy 

elhelyezésére nem tarthat igényt, ill. minden ilyen esetleges igényéről a jelen okirat aláírásával végleg és 

visszavonhatatlanul lemond. Ugyanez irányadó arra az esetre is, ha az étterem elemi csapás vagy más, a felek 

által előre nem látható, elháríthatatlan külső ok következtében megsemmisül, illetőleg az építésügyi hatóság 

életveszély miatt annak kiürítését rendeli el. 

 

Egyéb rendelkezések és jognyiltakozatok 

 
33. A szerződő felek – figyelemmel a Ptk. 6:58-6:59. §-aiban foglaltakra is – nyilatkoznak, hogy  

- törvényes képviselőik cselekvőképességét törvény vagy bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő 

ítélete nem korlátozza (vagyis cselekvőképesek), 

- a szerződés akaratuknak kölcsönös és egybehangzó kifejezésével, ill. annak okiratba foglalásával jött 

létre, a szerződés tartalmát szabadon állapították meg, így a jelen okiratban foglaltak megfelelnek az 

akaratuknak,  

- nem maradt olyan lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek tartott kérdés, amiben nem állapodtak 

meg, és a jelen szerződés a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi 

záradék), 

- nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a szerződés semmisségét vagy 

megtámadhatóságát eredményezné, 

- a jelen okiratot a törvényes képviselőik személyesen írták alá. 



Oldal: 6 / 6 

 

 

34. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Ltv. rendelkezései irányadók. 

35. Üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy a Nvt. 2011. évi CXCVI tv. 3§(1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek 

minősül. 

 
A szerződés melléklete: 

1. számú melléklet:  Az ingatlan alaprajza   

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Kelt Veszprémben, 2022. május 1. napján 

 

 

  

………………………………. 

üzemeltetésbe adó 

……………………………………… 

üzemeltető 
  

………………………………. 

pénzügyi ellenjegyző 

 

  

 


