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Keretszerződés a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által  
harmadik félnek nyújtott külső szolgáltatásra 

amely egyrészről a  

név: ……………………………………………………..…………………………………….. 

cím: …………………………………………………………………………………………….. 

adószám: …………………………………,   cégjegyzék száma: ……………………..……….  

 bankszámla száma…………………………..……………………………………..…………….. 

képviseli: ………………………………………………………………………..……………….. 

telefon: ………………………………………,      e-mail: ………………………………………. 

mint a szolgáltatás fogadója (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a  

Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet   
székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 23. 

adószám: 26107987-2-19, cégjegyzék száma: 19-02-500294 
bankszámla száma: K&H Bank 10404041-50526869-50711005 

képviseli: Vojcskó János Attila igazgató 

mint a szolgáltatás nyújtója (továbbiakban: Szolgáltató, a Megrendelő és Szolgáltató együttesen: 

Szerződő Felek) között jön létre az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő a Nyugodt Napok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel megállapodik abban, hogy a 
Szolgáltató a Megrendelő által megadott munkák elvégzésére, lehetőleg a Megrendelő által 
igényelt létszámú szövetkezeti tagot biztosít (a Szolgáltató részéről részteljesítés is történhet). A 
konkrét munkák munkaerő igényét (képzettség és létszám) és módját minden esetben „Eseti 
Megállapodás”-ban rögzítik. A Szolgáltató a vele „Tagi Megállapodás Külső Szolgáltatásra” 
szerződést kötött személyesen közreműködő szövetkezeti tag (a továbbiakban: munkavállaló) 
munkavégzését ellenérték fejében biztosítja a Megrendelő részére. 

2. Megrendelő munkaerőigényét köteles a Szolgáltató részére minimum 5 naptári nappal az igényelt 
foglalkoztatás kezdetét megelőzően megküldeni. A megrendelést e-mailben, vagy postai úton kell a 
Szolgáltató részére megküldeni a VI/2. pontban megjelölt e-mail- vagy postacímre. E-mailben való 
küldés esetén a  Megrendelő megőrzi az eseti megrendelő eredeti példányát, a Szövetkezet 
részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi meg. Az  elektronikus úton 
megküldött eseti megrendelőnek az eredeti példánnyal való tartalmi egyezőségéért a Megrendelő 
felel. Az eseti megrendelő csak a Szolgáltató visszaigazolása után válik elfogadottá.  

3. Megrendelő a munkaerőigény lemondását legkésőbb 2 munkanappal az igényelt foglalkoztatás 
kezdetét megelőzően köteles írásban jelezni Szolgáltató felé. 
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II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE 

Szerződő Felek jelen szerződést  

□ határozatlan időtartamra kötik, 
□ határozott időtartamra, a szerződéskötéstől számított …… hónapra kötik. 

III. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt szolgáltatás végzéséhez szükséges 
engedélyekkel rendelkezik. 

2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Megrendelő részére biztosított munkavállalók az adott feladat 
ellátásához előírt okiratokkal (melyeket a Megrendelő az egyedi megállapodásban határozott meg) 
rendelkeznek a jelen szerződés teljes időtartama alatt. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére ezen 
dokumentumokat köteles 2 munkanapon belül rendelkezésre bocsátani. 

3. Az igényelt munkaköri alkalmassági feltételeknek való megfelelést a Megrendelő előzetesen 
ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződésben rögzített feltételek mellett úgy dönt, hogy 
az adott munkavállaló munkavégzését visszautasítja, helyette a Szolgáltató (amennyiben 
rendelkezésére áll az elvárásoknak megfelelő munkavállaló) másik munkaerőt biztosít. 

4. A Szolgáltató köteles egy fő koordinátort kijelölni, akinek kötelessége a munkavállalók irányítási, 
koordinációs feladatainak ellátása, illetőleg a munkaidő-nyilvántartások, beosztások elkészítése. 

5. A munkavállaló munkavégzésének időtartama alatt a munkavállaló számára a megállapított díj 
(egyéb juttatások) kifizetése, az ezeket terhelő valamennyi járulék levonása és az azokra vonatkozó 
befizetési kötelezettség, a munkavállaló jogviszonyához kapcsolódó valamennyi bevallási és 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Szolgáltató feladatkörébe tartozik. A foglalkoztatási 
viszony megszűnése, illetve megszüntetése tekintetében a foglalkoztatói jogokat a Szolgáltató 
gyakorolja azzal, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alá tartozó munkavégzés ideje alatt 
a munkavállalók tekintetében utasítási jogot biztosít a Megrendelő kijelölt képviselője számára. A 
Szolgáltató részéről a foglalkoztatói jogkört gyakorló személy: Vojcskó János Attila 

6. Az igényelt munkavégzés körében a Megrendelő határozza meg, hogy milyen munkákat, milyen 
feltételeknek megfelelő munkaerővel (egyedi kompetenciák), milyen időtartamban, milyen 
munkabeosztással, milyen munkafeltételekkel, mely teljesítési helyen kíván igénybe venni azzal, 
hogy a munkavállalók szervezése és koordinációja a Szolgáltató feladata. 

7. A Megrendelő köteles a munkák elvégzését érintő, a működési körében érvényben lévő 
szabályzatokról, szabályokról, stb. a Szolgáltatót tájékoztatni. A Szolgáltató tájékoztatásának kell 
tekinteni a Megrendelő honlapján, hirdetőtábláján történő elhelyezést, vagy egyéb jól látható helyen 
való kifüggesztést is azzal, hogy a Megrendelő köteles a szabályzatok elérhetőségéről a 
Szolgáltatót tájékoztatni. 

8. A Megrendelő köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A Megrendelő vállalja, 
hogy a Szolgáltató által biztosított munkavállalók részére rendelkezésre bocsátott gépek, 
berendezések az érvényes szabványoknak, műszaki és munkavédelmi előírásoknak megfelelnek. 

9. A Megrendelő a munkavállalók részére kötelező formaruha/munkaruha viselését írhatja elő, ez 
esetben a formaruha/munkaruha biztosítása a Megrendelő kötelessége. 

10. A Megrendelő köteles a munkavállalókat a feladatellátáshoz szükséges összes információval 
ellátni, a munkavégzés szabályait és a munkafeladatokat velük ismertetni, őket utasításokkal ellátni, 
munkavégzésüket és az utasítások végrehajtását ellenőrizni. A feladatellátáshoz szükséges 
információnyújtás körében a Megrendelő hely- és intézménytörténeti képzést tarthat a 
munkavállalók részére, amely képzésen a munkavállalónak kötelező részt vennie. 
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11. A munkavállalók esetleges üzemi baleseteit a Megrendelő köteles haladéktalanul jelenteni a 
Szolgáltatónak. Az esetleges üzemi balesetet a Megrendelő vizsgálja ki, arról baleseti 
jegyzőkönyvet vesz fel, a balesetet mindkét fél külön-külön nyilvántartásba veszi. 

12. A Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt képviselőjével, így 
különösen lehetővé kell tennie számára a munkavégzés helyére történő belépést, és a 
munkavállalót érintő ügyekben a kért tájékoztatást meg kell adnia. 

IV. KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 

1. A munkavállaló károkozása esetén a Megrendelő a munkavállalóval szemben kártérítési igényét 
a jelen szerződésben foglaltak és a Ptk. rendelkezései szerint érvényesítheti. 

2. A munkavégzés során a munkavállalónak okozott kárért a Megrendelő felel. 

3. A Szerződő Felek megállapodnak arról, hogy amennyiben a Szolgáltató munkavállalója harmadik 
személynek okoz kárt, és a harmadik személy kártérítési igényt érvényesít a Megrendelővel 
szemben, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az összes, az 
igényérvényesítőtől származó információt, dokumentumot, saját adatait, dokumentumait, 
nyilvántartásait.  

4. A Megrendelő kijelenti, hogy a  Szolgáltató munkavállalójával kapcsolatos kártérítési igényeket 
írásban, a tudomására jutástól számított 15 munkanapon belül jelzi a Szolgáltatónak.  A 
Megrendelő köteles a kár észlelésekor jegyzőkönyvet felvenni, melyet a munkavállalóval vagy 
ennek hiányában 2 tanúval igazol, és a Szolgáltató részére átad. Az ennek elmulasztásából eredő 
károkat a munkavállaló nem köteles megtéríteni.                         . 

V. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

1. A Megrendelő az „Eseti Megállapodás”-ban meghatározott béreket, ezek vonzatait, (de 
legkevesebb a törvény által garantált minimálbéreket) az „Eseti Megállapodás”-ban meghatározott 
jutalékot és ezek ÁFA- tartalmát köteles Szolgáltató részére kifizetni mint szolgáltatási díjat. 

 
2. A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltatónak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei 

teljesítésével és a feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi díját, költségét és 
kiadását.  

 
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kifizetés banki átutalással történik a Szolgáltató jelen 

szerződésben feltüntetett bankszámlájára. 
 

4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyhavi teljesítések díját a Szolgáltató által 
benyújtott számla alapján a következőkben rögzítettek szerint megfizeti: Megrendelő a tárgyhót 
követő hó 2. napjáig a jelenléti íveket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, aki ez alapján 
összesített elszámolást készít, és kiállítja a számlát. A számlát és az összesített elszámolást a 
tárgyhót követő hó 4. napjáig eljuttatja a Megrendelő részére. A Szolgáltató által kiállított számla 
ellenértékét a Megrendelő a tárgyhót követő hó 07. napjáig banki átutalással egyenlíti ki.                        
 

5. A Szolgáltató a szolgáltatási díjra vonatkozóan a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:  
  
 név: ……………………………………………………………….…………………… 

 cím: ……………………………………………………………………………………. 
 adószám:..……………………………           
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6. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatási díjat az V/5. pontban foglalt határidőben nem fizeti meg, 

úgy a Szolgáltató jogosult a Ptk. 301/A. § (2) (3) szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. Ezzel 
összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy nem minősül a Megrendelő késedelmének, 
amennyiben a szolgáltatási díj a nem megfelelően kiállított számla miatt késik. 

VI. KAPCSOLATTARTÁS 
 
1. Kapcsolattartók és elérhetőségeik a Megrendelő részéről: 

 
-    Szakmai kapcsolattartó neve: 
 

        Telefon:     E-mail:  

- Utasítási joggal rendelkező kapcsolattartó neve: 
 
   Telefon:      E-mail:  
 

- A teljesítés igazolására jogosult neve:  
 
   Telefon:      E-mail:  

2. Kapcsolattartók és elérhetőségeik a Szolgáltató részéről: 

- Koordinátor neve:  
Telefon:     E

-
mail:  

 

Postacíme: 

 
- Munkáltatói jogokat gyakorló személy neve:  Vojcskó János Attila,  

tel.:  +36-70/365-35-30  e-mail: igazgato@nyugodtnapok.hu 

 

VII.  MUNKAVÁLLALÓK PÓTLÁSA, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1. A Megrendelő jogosult a munkavállaló cseréjét kérni, amennyiben valamely munkavállaló a jelen 
szerződés  szerinti tevékenységének végzése során: 

- nem jelenik meg időben a munkavégzés helyén, 
- amennyiben ittas állapotban végez munkát, 
- lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 

               megszegi, 
- amennyiben nem az előírásoknak és utasításoknak megfelelő munkát végez, 
- amennyiben a formaruha/munkaruha viselését megtagadja, vagy egyébként a munkavégzés 

helyéhez nem illő viseletben végzi munkáját, 
- szándékosan kárt okoz, 
- bűncselekményt követ el, 
- titoktartási kötelezettségét megszegi, 
- a III/3. pontban foglalt esetben. 

2. A Szolgáltató köteles az VII/1) pontban foglaltakkal érintett munkavállaló pótlásáról (amennyiben 
lehetséges) a Megrendelővel egyeztetett időtartamon belül gondoskodni. 
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VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

1. Jelen szerződés megszűnik: 

- ha bármely Szerződő Fél jogutód nélkül megszűnik, 
- ha bármelyik fél jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal 

felmondja. 
 

2. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik: 

- A Megrendelő részéről amennyiben a Megrendelő elismert és lejárt fizetési kötelezettségét a 
fizetési határidő lejártától számított 30 napon belül sem teljesíti. 

- Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik amennyiben a Szolgáltató a 
Megrendelőnél foglalkoztatott munkavállalók számára a tárgyhót követő tizedikéig nem fizeti ki 
a munkabéreket (kivéve ha a Megrendelő fizetési késedelme miatt nem teljesített). 

 
3. A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése 

esetén üzleti kapcsolatuk minden viszonylatára kiterjedően elszámolnak egymás felé. 

 

IX. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartalmát, továbbá az 
együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá a jelen 
szerződés keretei között, valamint azt megelőzően - akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb 
módon - átadott, illetve bármilyen módon tudomásukra jutott műszaki, jogi, üzleti, avagy gazdasági 
információt, tényt, adatot, dokumentumot - ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-how-t, 
eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - bizalmasan 
kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem 
reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó Fél előzetesen írásban hozzájárult. 

2. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követő egy évig terheli a Szerződő 
Feleket. Szolgáltató biztosítja, hogy Megrendelőnél foglalkoztatott munkavállalók titoktartási és 
adatvédelmi nyilatkozatot tesznek. 

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során teljes körűen együttműködnek 
egymással és egymást haladéktalanul tájékoztatják minden olyan körülményről, amely kedvezőtlenül 
hat vagy hathat jelen szerződés teljesítésére. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a tájékoztatás 
körében szükséges számlát, jognyilatkozatot vagy egyéb kérést egymás felé írásban kell 
megküldeni. 

2. Felek jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 

3. A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató weboldalain, reklámanyagain a 
Megrendelőt mint együttműködő partnerét feltüntesse. 

4. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége 
a szerződés egyéb részének érvényességét nem befolyásolja, azt érvényesnek tekintik, kivéve, ha 
az érvénytelen rész nélkül a szerződést nem kötötték volna meg a felek. 

5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Mt. valamint a nyugdíjas szövetkezetekre 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak a Szerződő Felek. 
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6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ajánlott levélként elküldött levélnek tekintik az e-
mailben elküldött nyilatkozatot is, ha a címzett a levél kézhezvételének tényét és tartalmát 
(mellékletének) megismerését szintén e-mailben a küldő félnek visszaigazolta. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 
 

Veszprém, 2017.  …………………………….. 
 
 
 
 
 
   …………………………………..   …………………………… 
    Megrendelő     Szolgáltató 

 


