
A Magyar Cukor Zrt. 

pályázatot hirdet a kaposvári telephelyén működő 

étkezde és/vagy büfé üzemeltetésére 

 

Az étkezde a Pécsi u. 10-14. szám alatt, a cukorgyár területén elhelyezkedő önálló épület. 

Alapterülete 562 m2, melynek felosztása a következő: előtér, büfé, főzőkonyha, étterem, 

vendégétkező. 

 

Pályázni lehet: 

1. az étkezde és a büfé együttes üzemeltetésére 

2. kizárólag a büfé üzemeltetésére 

 

A megbízás tárgya: 

Melegétkezés biztosítása és/vagy a büfé üzemeltetése a gyár alkalmazottai részére, 

hétköznapokon, kampányi időszakban hétvégéken is (szeptember-január). 

 

Feltételek: 

Az üzemeltető: 

- vállalja, hogy a vendégétkezőben melegétkezést és étel felszolgálást biztosít a 

megrendeléseknek megfelelően. 

- feladata a heti étlap készítése, az élelmiszer anyagok beszerzése, az étel készítése 

(külső helyszínen), és a csoportos tálalás az étkezdében, illetve kiszállítás a gyár 

távolabbi pontján elhelyezkedő csomagolóüzem étkezőhelyiségeibe – mindez a 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet előírásainak, az egészséges táplálkozás irányelveinek 

és a HACCP rendszer követelményeinek megfelelően. 

- saját költségén köteles beszerezni és biztosítani az étkezde üzemeltetéséhez szükséges 

működési engedélyeket, bármilyen egyéb engedélyeket, eszközöket, berendezéseket. 

- vállalja, hogy az elkészített ételeket kiszállítja a gyár étkezőjébe. Mindkét esetben az 

üzemeltető biztosítja a tálalást az étkezdében, valamint az evőeszközök és edények 

összeszedését, elszállítását, megfelelő tisztítását és tárolását. 

- biztosítja az étkeztetést igénybe vevők részére a készpénzes, bankkártyás és SZÉP 

kártyás fizetési lehetőséget. A bankkártyás fizetési lehetőséghez biztosítja az internet 

szolgáltatást. 

- vállalja, hogy munkanapokon 7:00-től 14:30-ig az étkezde épületében a büfét 

üzemelteti, melyben köteles kész gyorsételeket is árusítani. 

- kampányi időszakban köteles hétvégenként is 7:00-től 9:00-ig, valamint 11:30-tól 

14:30-ig büfét üzemeltetni. 

- köteles menüválasztékot kínálni a gyár alkalmazottainak. 



- köteles biztosítani az ételek kérés esetén történő elcsomagolását oly módon, hogy azok 

a szolgáltatást igénybe vevők által elszállíthatóak legyenek. 

- köteles saját költségén az étkezdében keletkezett élelmiszerhulladék elszállítására. 

- köteles az étkezde és büfé rendszeres takarításáról gondoskodni. 

 

Az étkezde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő közüzemi szolgáltatások, az alapanyagok 

beszerzésének és az ételek elkészítésének költségei, az ételszállítás és tálalás költségei az 

üzemeltetőt terhelik. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjakat a közüzemi szolgáltatók felé a Magyar Cukor 

Zrt. fizeti meg (az általa megfizetett közüzemi díjakat az üzemeltető részére tovább számlázza), 

mely számlát az üzemeltető köteles kiegyenlíteni. 

A gyár alkalmazottainak előzetes megrendelése alapján az üzemeltető biztosítja a fenti 

feltételekhez kötött melegétkezés lehetőségét minden nap 11:30-tól 14:00-ig a gyár 

étkezőjében (kampányi időszakban hétvégéken is, vagy megegyezés szerint kizárólag a büfé 

üzemeltetését hétvégéken). 

Az étrend összeállításával kapcsolatosan az üzemeltető az alábbi szempontokat köteles 

figyelembe venni: 

• az ételek készítéséhez beszerzendő élelmi anyagoknál előnyben kell részesíteni a 

könnyebben emészthető, tápértékben az átlagosnál magasabb értékű termékeket; 

• arányaiban növelni kell a nagy rosttartalmú alapanyagok felhasználását; 

• az étlapok összeállításánál törekedni kell a mindenkori idényjelleg betartására, friss 

zöldség és gyümölcs hiányában a gyorsfagyasztott készítmények használata előnyben 

részesítendő a konzervek helyett; 

• ügyelni kell az adagok kiadósságára. 

 

A büfé üzemeltetésének további feltételei: 

Az árak legyenek tekintettel a kiskereskedelmi üzletek áraira. 

A kínálat tartalmazza a következőket: friss pékáru, felvágottak, zöldségek, gyümölcsök, 

szendvicsek, saláták, üdítőital, ásványvíz, kávé, édességek, pizza szeletek, egyszerűen 

elkészíthető frissensültek (pl. hurka, kolbász, rántotthús, tarja) 

Egyéb 

Az étkezde a pályázat benyújtása előtt, előzetes egyeztetés alapján megtekinthető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 31. 

A pályázatokat a következő e-mail címre várjuk: 

hr.magyarcukor@agrana.com 


