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SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA 

amely létrejött egyrészről 
név:     

székhely:    

cégjegyzékszám:   
adószám:     

bankszámlaszám:    
képviselő:     

mint megrendelő (a továbbiakban "Megrendelő"), valamint  

 
név:  DE Aktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

székhely:   4028 Debrecen, Kassai út 26. 
cégjegyzék szám:  09-02-000989 

adószám:    26339117-2-09 
Bankszámla szám:   11738015-21457184-00000000 

képviselő:   Fürtösné Kovács Márta elnök 

mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató"), 
 

együttesen „Felek” között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételek rögzítésére:  
 

A Megrendelő és a Szolgáltató a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (továbbiakban: szövetkezeti törvény), a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi 
szolgáltatási keretszerződést köti a DE Aktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által a ……………………. mint harmadik 

félnek nyújtott külső szolgáltatás ellátására (továbbiakban: Keretszerződés).  
 

1. A Keretszerződés tárgya 

 
1.1. Jelen Keretszerződés alapján Szolgáltató szövetkezeti tagok munkavégzésének biztosításával köteles az egyedi 

megrendelésekben meghatározott szolgáltatásokat, illetve feladatokat ellátni a jelen Keretszerződés 5. 
pontjában megjelölt időtartama alatt, Megrendelő mint a szövetkezeti törvény szerinti külső szolgáltatás 

fogadója számára.  
1.2. Jelen Keretszerződés tárgyát képező szolgáltatások a Keretszerződés 1. számú mellékletében rögzített egyedi 

megrendelés szerint kerülnek lehívásra (a továbbiakban: Egyedi megrendelés), amely tartalmazza a konkrét 

munkák munkaerő igényét és módját. A Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a vele Tagsági megállapodást 
kötött személyesen közreműködő szövetkezeti tag (a továbbiakban: szövetkezeti tag) munkavégzését ellenérték 

fejében biztosítja a Megrendelő részére. 
1.3. Keretszerződés jellegére tekintettel a lehívás megrendeléssel történik. 

1.4. Megrendelő esetenként, kellő időben értesíti a Szolgáltatót arról, ha az 1.1. pontban írt szolgáltatását igénybe 

kívánja venni. A Szolgáltató köteles a Megrendelő értesítését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni a 
Megrendelőt a megrendelés, illetve a Megrendelő esetleges egyéb kérései teljesíthetőségéről, illetve arról, ha a 

szolgáltatást nem tudja ellátni. A Felek között a konkrét szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony akkor jön 
létre, ha az Egyedi megrendelés Megrendelő által visszaigazolásra kerül. 

1.5. 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. 
1.6. A feladat teljesítésének a helye: az Egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési hely. 

 
2. Szolgáltató jogai, kötelezettségei 

 

2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Keretszerződésben vállalt szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyekkel 
rendelkezik. Szolgáltató továbbá kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal, 

jogosultságokkal és képesítésekkel, valamint a jelen Keretszerződés hatálya alá tartozó tevékenységek 
szabályszerű, jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 

2.2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Megrendelő részére biztosított szövetkezeti tagok az adott feladat ellátásához 

előírt okiratokkal (melyeket a Megrendelő az Egyedi megrendelésben határozott meg) rendelkeznek a jelen 
Keretszerződés teljes időtartama alatt. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére ezen dokumentumokat köteles 2 

munkanapon belül rendelkezésre bocsátani. 
2.3. A Szolgáltató köteles egy fő koordinátort kijelölni, akinek kötelessége a szövetkezeti tagok irányítási, 

koordinációs feladatainak ellátása, illetőleg a munkaidő-nyilvántartások, beosztások elkészítése. 
2.4. A szövetkezeti tag munkavégzésének időtartama alatt a szövetkezeti tag számára a megállapított díj (egyéb 
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juttatások) kifizetése, az ezeket terhelő valamennyi járulék levonása és az azokra vonatkozó befizetési 
kötelezettség, a szövetkezeti tag jogviszonyához kapcsolódó valamennyi bevallási és adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a Szolgáltató feladatkörébe tartozik. A szövetkezeti tag jogviszony megszűnése, illetve 
megszüntetése tekintetében a foglalkoztatói jogokat a Szolgáltató gyakorolja azzal, hogy a Szolgáltató a jelen 

Keretszerződés 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: 
Fürtösné Kovács Márta elnök. 

2.5. Jelen Keretszerződés alapján Szolgáltató köteles az Egyedi megrendelésekben meghatározott szolgáltatásokat, 
feladatot legjobb tudása szerint, maradéktalanul, határidőre elvégezni, valamint köteles a feladattal kapcsolatos 

minden szervezési és technikai feladatnak eleget tenni, előkészíteni és lebonyolítani azokat. A Szolgáltató köteles 

továbbá ellátni valamennyi, az Egyedi megrendelésben írt szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmailag indokolt 
feladatot, amelyek az Egyedi megrendelésekben meghatározott szolgáltatások elvégzéséhez szükségesek. 

2.6. Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szolgáltatás 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért Szolgáltató felelős. 
2.7. Tekintettel a szolgáltatás jellegére, Szolgáltató alvállalkozó igénybevételére nem jogosult. 

2.8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő belső szabályzatait, különösen a vonatkozó 

tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi és biztonsági előírásokat megismeri, betartja, és 
minden szövetkezeti taggal betartatja, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit ellátja.  

2.9. Szolgáltató köteles a jelen Keretszerződés és az Egyedi megrendelések teljesítése során mindenben az általa 
végzett szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, a Megrendelő esetlegesen irányadó szabályzatainak és 

utasításainak betartására. A Szolgáltató köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely 

a Megrendelő rendeltetésével ellentétes, illetőleg a Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti. 
2.10. Szolgáltatót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe szövetkezeti tagot titoktartási kötelezettség 

terheli mind a Keretszerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba 
került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, 

terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala akár a 

Megrendelő, akár annak bármely szervezeti egysége hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. 
 

3. Megrendelő jogai, kötelezettségei 
 

3.1. Megrendelő a tevékenységet bármikor ellenőrizheti. Szolgáltató nem mentesül a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a Szolgáltató tevékenységét nem vagy nem megfelelően 

ellenőrizte. 

3.2. Megrendelő annak érdekében, hogy a Szolgáltató vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja a Szolgáltatót a 
szükséges információkkal és dokumentumokkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint a 

Szolgáltató rendelkezésére áll a jelen Keretszerződés, illetve az Egyedi megrendelések teljesítése során, hogy a 
Szolgáltató a jelen Keretszerződésben és az Egyedi megrendelésekben foglalt feladatokat időben és legjobb 

tudása szerint teljesíthesse. 

3.3. Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltatót minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja az elvégzendő 
feladat körülményeiről, elvárásairól és speciális feltételeiről. Megrendelő köteles a feladatok teljesítéséhez 

szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 
3.4. Megrendelő köteles a szolgáltatások átvételére és legfeljebb az Egyedi megrendelésekben meghatározott 

ellenértéknek a 4. pontban írtak szerinti megfizetésére. 
3.5. Szolgáltatás megrendelését Megrendelő minden esetben Egyedi megrendeléssel kezdeményezi.  

3.6. A Megrendelő köteles a munkák elvégzését érintő, a működési körében érvényben lévő szabályzatokról, 

szabályokról, stb. a Szolgáltatót tájékoztatni.  
3.7. A Megrendelő köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A Megrendelő vállalja, hogy a 

Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag részére rendelkezésre 
bocsátott eszközök, berendezések az érvényes szabványoknak, műszaki és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelnek. 

3.8. A Megrendelő a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag részére kötelező formaruha/munkaruha 
viselését írhatja elő, ez esetben a formaruha/munkaruha biztosítása a Megrendelő kötelessége. 

3.9. A Megrendelő köteles a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tagokat a feladatellátáshoz szükséges 
összes információval ellátni, a munkavégzés szabályait és a munkafeladatokat velük ismertetni, őket 

utasításokkal ellátni, munkavégzésüket és az utasítások végrehajtását ellenőrizni. 

3.10. A szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag 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. 
3.11. Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltató kapcsolattartásra kijelölt képviselőjével, így különösen 

lehetővé kell tennie számára a munkavégzés helyére történő belépést, és a szolgáltatás nyújtásában részt vevő 
szövetkezeti tagot érintő ügyekben a kért tájékoztatást meg kell adnia. 
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4. A szolgáltatási díj és a fizetési feltételek 
 

4.1. A Megrendelő az Egyedi megrendelésben meghatározott díjakat (de legkevesebb a törvény által garantált 
minimálbéreket), az Egyedi megrendelésben meghatározott közreműködési díjat és ezek ÁFA- tartalmát köteles 

Szolgáltató részére megfizetni mint szolgáltatási díjat. 

4.2. A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltatónak a jelen Keretszerződésben és az Egyedi megrendelésben 
vállalt kötelezettségei teljesítésével és a feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi díját, költségét 

és kiadását, így azon felül Szolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult egyéb díj- vagy költségtérítésre. 
4.3. Óradíj alkalmazása esetén a teljesített munkaórákat a szövetkezeti tagok a Szolgáltató által kiadott jelenléti íven 

vezetik, melyet a munka végeztével kötelesek a Megrendelő képviselőjével igazoltatni. Az elszámolás csak 

igazolt jelenléti ívek alapján történik, amelyek alapján Szolgáltató a számla alapjául szolgáló összesített 
elszámolást készít. Nem óradíj alkalmazása esetén a Megrendelő képviselője a szolgáltatás teljesítését igazolja. 

A szolgáltatási díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A szolgáltatás a fordított adózás hatálya alá 
tartozik, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján szövetkezet által 

kibocsátott számla áfá-t nem tartalmaz. Az áfá-t a Megrendelő vallja be és fizeti meg. Felek kijelentik, hogy az 
Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. Amennyiben bármelyik fél e pont szerinti 

nyilatkozata valótlannak bizonyul, köteles a másik félnek emiatt okozott kárt megtéríteni. 

4.4. Szolgáltató számla benyújtására jogosult minden olyan hónapot követő hónap 10. napjáig, amikor eseti 
megrendelés alapján feladatellátás történt. A számla kötelező mellékletét képezi az 1. számú mellékletben 

megjelölt, aláírt egyedi megrendelőlap, a 4.3. pontban szereplő jelenléti ív és a teljesítés igazolása. 
4.5. Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számla, és az ehhez mellékelt, a teljesítést igazoló 

okmány(ok) kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással fizeti meg, a Szolgáltató által kiállított számlán 

megjelölt bankszámlaszámra. A számlán feltüntetett fizetési határidő napja nem lehet korábbi, mint a számla 
kiállításától számított 15 nap. A Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató a Ptk. 6:155 § szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. 
4.6. A Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező általános forgalmi adó mértékének változását Felek nem tekintik 

szerződésmódosításnak, a szolgáltatási díj áfa-tartalma a hatályos jogszabály által meghatározott áfa-mértékhez 

igazodik. 
 

5. A Keretszerződés időtartama 
 

5.1. Felek megállapítják, hogy jelen Keretszerződést 20…. ………………. napjától 20... ……………………… napjáig tartó 
határozott időtartamra kötik. 

 

6. Kártérítési és felelősségi szabályok 
 

6.1. A szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag károkozása esetén a Megrendelő a szövetkezeti taggal 
szemben kártérítési igényét a jelen Keretszerződésben foglaltak, a szövetkezeti törvény és a Ptk. rendelkezései 

szerint érvényesítheti. 

6.2. A szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tagnak a feladatellátás során okozott kárért a Megrendelő 
felel. 

6.3. A Szerződő Felek megállapodnak arról, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag 
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. 

6.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti taggal kapcsolatos kártérítési 

igényeket írásban, a tudomására jutástól számított 15 munkanapon belül jelzi a Szolgáltatónak. A Megrendelő 
köteles a kár észlelésekor jegyzőkönyvet felvenni, melyet a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti 

taggal vagy ennek hiányában 2 tanúval igazol, és a Szolgáltató részére átad. Az ennek elmulasztásából eredő 
károkat a szolgáltatás nyújtásában részt vevő szövetkezeti tag nem köteles megtéríteni. 

 

7. A Keretszerződés módosítása, megszűnése 
 

7.1. A jelen Keretszerződés módosítására és megszűnésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a következők 
szerint: jelen Keretszerződést a Felek közös megegyezéssel történő írásbeli megállapodással bármikor 

módosíthatják és megszüntethetik. Felek megállapodnak abban, hogy a fentebb leírt adataikban bekövetkezett 

változások (kivéve a nevet érintő változás) okán nem szükséges szerződésmódosítást felvenni, a változás 
közlése a másik Fél által postai úton megküldött levél formájában történik. 

7.2. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződést bármelyik fél indoklás nélkül jogosult felmondani, 30 napos felmondási 
idővel. 

7.3. Felek azonnali hatállyal felmondhatják a Keretszerződést, ha a másik Fél a jelen Keretszerződésben vállalt 
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el (rendkívüli 
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felmondás). E jog gyakorlása esetén a Keretszerződés azon a napon szűnik meg, amikor a szerződésszegő Fél 
részére kézbesítik a rendkívüli felmondást. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a 

Keretszerződésben vállalt munkafolyamatban ismételten történik súlyos, a Megrendelő által írásban kifogásolt 
hiba, továbbá a határidők csúszásának be nem jelentését, a vonatkozó minőségi előírások megsértését, az 

együttműködési kötelezettség elmulasztását.  

7.4. Amennyiben a jelen Keretszerződés az időbeli hatály lejárata előtt bármilyen formában megszűnik, felek az 
addig teljesített részfeladatokkal egymással elszámolnak. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a Szolgáltató 

magatartása miatt a Keretszerződés rendkívüli felmondással megszüntetésre kerül; ez esetben az elszámolás a 
körülmények figyelembe vétele mellett történik. 

 

8. Vegyes rendelkezések 
 

8.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Keretszerződés, illetve az Egyedi megrendelések hatálya alatt egymással 
együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan 

ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak. 
8.2. Felek vállalják, hogy a jelen Keretszerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden adatot, információt, 

üzleti titokként bizalmasan kezelnek, azokat harmadik személynek át nem adják. Jelen rendelkezés nem terjed ki 

azon feladatokra és információkra, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esnek.  
8.3. Minden, a jelen Keretszerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott 

levélben, e-mail) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor 

áll be. A szerződésszegéssel, illetve a jelen Keretszerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag 
tértivevényes postai küldeményként kézbesíthetők. A Keretszerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor 

is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. 
Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés megkísérléséről szóló 

postai jelentés napja. 

8.4. Felek a jelen Keretszerződésből eredő jogvitákat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Ennek 30 napon túli 
eredménytelensége esetére Felek kikötik – pertárgyértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság, illetve a 

Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
8.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a 

mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, és a Keretszerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok 
irányadók. 

 

Felek a jelen Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, 4 db 
egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány 

Szolgáltatót illet meg. 
 

Debrecen, 2018.  

 
 

Megrendelő képviseletében 
 

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

Szolgáltató képviseletében 
 

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

 

Fürtösné Kovács Márta 

elnök 
DE Aktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

  

 

  



 

Oldal 5 / 5 
 

 
1. számú melléklet 

 

Megrendelő adatai: 

név:     
székhely:    

cégjegyzékszám:   

adószám:     
bankszámlaszám:    

képviselő:     

 

 

 

EGYEDI MEGRENDELÉS 

 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak alapján Megrendelő Szolgáltatóval 2018. -én keretszerződést 

kötött harmadik félnek nyújtott külső szolgáltatásra, melynek általános feltételei irányadóak jelen egyedi megrendelésre 

vonatkozóan is.  

Igényelt szolgáltatások: 

Hivatkozással a fenti Szolgáltatási Keretszerződésben rögzítettekre, Megrendelő az alábbiak szerint kívánja igénybe 

venni a szolgáltatásokat:  

Feladat (munkakör): ………………………………………………. 

Feladat leírása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Munkavégzés helye: ……………………………………………………………………. 

Munkaidő: napi ….. óra / heti ……...óra / havi …….. óra 

Munkavégzés teljesítésének időtartama: 

Munkavégzés ellenértéke: ……………….. Ft/óra / ……………………. Ft/hó 

Jelen Megrendelés visszaigazolását kérjük 2 napon belül cégszerű aláírással ellátva megküldeni szíveskedjenek. 

Debrecen, 2018…… 

 

………………………………………………………….. 

Megrendelő 

A feladat ellátását a fenti feltételekkel vállalom. 

Debrecen, 2018………………………. 

 

………………………………………………………… 

Fürtösné Kovács Márta elnök 

DE Aktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

Szolgáltató 


