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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Az étkezési csomagot felnőtt korú, 19-69 év közötti korosztályba tartozó, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, 

címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást 

követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztásához szükséges műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is 

biztosítani kell Vállalkozónak. 

 

A jelen műszaki leírásban, ahol Vállalkozó kerül megnevezésre, ott a Vállalkozó által a szerződés teljesítésében történő részvétellel megbízott vagy 

meghatalmazott személyt vagy szervezetet is érteni kell. 

 

Vállalkozó legkésőbb az aktuális hetet megelőző szerdáig köteles megküldeni a tervezett étlapot, melyet Megrendelővel egyeztetnie kell. 

 

Az igényelt étkezési csomagra vonatkozó étkezési létszám megadása hetente, napi bontásban telephelyekre bontva külön-külön megjelölve 

Megrendelő által készített megrendelő alapján történik, legkésőbb az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:00 óráig. A Megrendelő az ajánlati 

felhívásban megadott étkezési csomag darab számaitól az aktuális megrendelésben az ajánlati felhívás szerinti mértékben eltérhet. Vállalkozó az 

adagszámra vonatkozó változással kapcsolatos jelzést követő hét első munkanapjától kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni. 

A szállított ételekhez csatolni kell a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerinti kísérő dokumentációt. 

 

Vállalkozó a szerződésben foglalt időpontra az étkezési csomagokat elkészíti és kiszállítja a megrendelésben szereplő címre. Az étkezési csomagok 

tálalását Megrendelő biztosítja. 

 

Az étkezési csomagok kiszállítása hetente két alkalommal, munkanapokon, a Megrendelő által előírt napokon történik. Vállalkozó heti kettőnél 

több munkanapon is teljesíthet. 

 

A Vállalkozó a kiszállítással egyidejűleg köteles igazolni az alábbiakban meghatározott tartalommal készült és cégszerű aláírással ellátott 

dokumentum (igazolás) átadásával a következőket:  

 a kiszállított ételek mikor készültek (nap, óra, perc); 

 az elkészülés és a kiszállításig eltelt időben milyen körülmények között tárolták az ételt (szobahőmérsékleten, melegen tartó pultban, 

lehűtve, stb.) 
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Az étkezési csomagot készítő cég neve  

Az étkezési csomag megnevezése  

Az étkezési csomag elkészítését és ellenőrzését 

felügyelő neve és beosztása 

 

Az étkezési csomag elkészítési ideje: hónap, nap, 

óra, perc 

 

Az étkezési csomagot átadó neve és beosztása  

Az étkezési csomagot átvevő neve és beosztása  

Az étkezési csomag érzékszervi vizsgálatát végző 

neve és beosztása, a vizsgált étellel kapcsolatos 

információk: megfelelő, nem megfelelő (miért 

nem, pl.: szakadt a dobozt védő fólia, szennyezett 

az étel /légy van benne/, stb….) 

 

Az étkezési csomag átvételi ideje: hónap, nap, óra, 

perc 

 

 

 

Megrendelő minőségi elvárásai: 

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa szolgáltatott étkezési csomag minimum a felnőtt embereknek ajánlott egész napi energia szükséglet 

50%-át tartalmazza.  

 

A beszerzés tárgyát képező ételeket hűtött állapotban, címkézett, zárt, dézsmabiztos, egyszer használatos, mikrohullámú sütőben melegíthető, 

egyadagos fogyasztói kiszerelésben kell kiszállítani, melyek elkészítése Vállalkozó érdekkörébe tartozó, saját/bérelt főzőkonyháról történik. 

 

Megrendelő nem biztosít főzőkonyhai kapacitást Vállalkozók részére.  
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A telephelyekre való étkezési csomagok kiszállítását a Vállalkozó által biztosított érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, ételszállításra 

alkalmas, zárt rakterű szállítójárművekkel kell biztosítani. 

 

A hűtött, címkézett, zárt, egyszer használatos, mikrohullámú sütőben melegíthető, egyadagos kiszerelésben végzett szállítás esetén a hűtőlánc 

betartását a Megrendelő számára történő átadásig Vállalkozónak biztosítani kell.  

 

Vállalkozónak vállalnia kell 3 havonta egy konzultációt az étkezéssel kapcsolatban a Megrendelővel. 

A szolgáltatás időtartama: 2017. június 1-től 2018. január 1-ig. 

Az étkezési csomagok kiszállítása a telephelyekre a szerződésben rögzítettek szerint, a megrendelésben leadott napokon történik. A napon belüli 

pontos szállítási időpontokat a Megrendelő határozza meg. 

 

A hűtve szállított egyadagos étkezési csomagok hőmérséklete Vállalkozó szállítóautójába helyezéskor nem lehet magasabb +4 oC-nál. 

 

A hűtött, 2 napig fogyasztható étel kizárólag gyorshűtő technológiával készülhet. 

 

 

Az étkezési csomagok címkézésére vonatkozó kritériumok: 

 

Minden étkezési csomagon fel kell tüntetni az étel megnevezését, a gyártás pontos idejét, és a fogyaszthatósági határidőt (hónap, nap) megjelöléssel. 

Továbbá, az alábbiakat is fel kell tüntetni: 

 

 

• az élelmiszer neve 

• összetevők 

• allergének 

• nettó mennyiség 

• minőségmegőrzési idő 

• tárolási, felhasználási feltételek 

• felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe 

• származási hely 

• felhasználási útmutató 

• alkoholtartalom 1,2% felett 
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• tápértékjelölés 

 

Tápértékjelölés 

• energia 

• zsír /telített zsírsavak 

• szénhidrát /cukrok 

• fehérje 

• só 

 

Jogszabályi előírások 

 

Az ajánlattétel és a teljesítés során az alábbi jogszabályi előírásoknak kell megfelelni: 

 2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról,3. sz melléklete 

 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 

 A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a HACCP, vagy azzal egyenértékű élelmiszer biztonsági rendszer előírásainak megfelelően 

kell teljesíteni. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 

az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 

90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 

2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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Közbeszerzé
si részek 

Ételcsomagokat kiosztó 
szervezet neve 

Régió Megye Település Szállítási helyszín 
Élelmiszer 

csomag 
típusa  

Minimum 
adagszám. 

november 1-
április 30. 

között, 
munkanapok

on 

Maximum 
adagszám 

november 1-
április 30. 

között, 
munkanapok

on 

Minimum 
adagszám 
május 1-

október 31. 
között, 

munkanapok
on 

Maximum 
adagszám 
május 1-

október 31. 
között, 

munkanapok
on 

1 

Debrecen-Nagytemplomi 
Református Egyházközség 

"Reménysugár" Hajléktalanok 
Nappali Melegedője 

Észak-Alföld 
Hajdu-
Bihar 

Debrecen 
4026 Debrecen, 
Péterfia u. 40. 

előre 
csomagolt  

27 30 0 0 

Rehabilitációs Foglalkoztatási 
és Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Észak-Alföld 

Hajdu-
Bihar 

Debrecen 

4029 Debrecen, 
Dobozi u. 2/D 

90 99 90 99 

4031 Debrecen, 
Derék u.22. IX. 

48 53 48 53 

4030 Debrecen, 
Szávay Gyula u.89. 

17 20 17 20 

4002 Debrecen-
Ondód, Kádár dűlő 

10. 
25 28 25 28 

Oltalom Szeretetszolgálat  Észak-Alföld 
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 
Nyíregyháza 

4400 Nyíregyháza, 
Bokréta u. 22/a 

128 141 95 105 

4400 Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 104 

38 42 38 42 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

3535 Miskolc, 
Árpád út 126. 

62 68 48 53 

Magyar Vöröskereszt Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezete 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Miskolc 

3527 Miskolc, 
Baross Gábor utca 

13-15. 
264 290 209 230 

Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Kazincbarcika 

3700 
Kazincbarcika, 

Mátyás király út 
56. 

76 84 57 63 

Tiszaújvárosi Humán 
Szolgáltató Központ 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Tiszaújváros 

3581 Tiszaújváros, 
Huszár Andor u. 

1/a. 
19 22 19 22 
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Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Sátoraljaújhely 

3980 
Sátoraljaújhely, 

Báthory u. 2. 
56 62 56 62 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Észak-
Magyarorsz

ág 
Heves Hatvan 

3000 Hatvan, 
Nagyteleki út 1/a. 

33 36 29 32 

Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ 

Észak-
Magyarorsz

ág 
Heves Gyöngyös 

3200 Gyöngyös, 
Menház u. 33. 

34 38 29 32 

Egészségügyi- Szociális 
Központ  

Észak-
Magyarorsz

ág 
Nógrád Salgótarján 

3100 Salgótarján, 
Acélgyári út 61. 

35 39 29 32 

3100 Salgótarján, 
Hősök út 35. 

35 39 29 32 

43 48 19 22 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Észak-
Magyarorsz

ág 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Mezőkövesd 

3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király út 

121. 
29 32 29 32 

1. RÉSZ 
ÖSSZESEN 

        18   1059 1171 866 959 

2 

Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Humán Szolgáltató 

Központ 
Észak-Alföld 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Szolnok 

5000 Szolnok, 
Tószegi út 32-34. előre 

csomagolt 

49 54 36 40 

5000 Szolnok, 
Prizma utca 13. 

28 31 21 24 

Kapocs Szociális és 
Gyermekvédelmi Intézmény 

Dél-Alföld 
Bács-

Kiskun 
Kiskunfélegyhá

za 

6100 
Kiskunfélegyháza, 

Alpári út 61. 

előre 
csomagolt 

76 84 66 73 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Dél-Alföld 
Bács-

Kiskun 
Kecskemét 

6000 Kecskemét, 
Matkói út 20. 

49 54 49 54 

6000 Kecskemét, 
Hoffmann János u. 

11. 
48 53 48 53 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 

Dél-Alföld Csongrád Szeged 
6726 Szeged, 
Csanádi u. 9. 

48 53 48 53 

Szegedi Kistérségi Többcélú 
Társulása Egyesített Szociális 

Intézmény 
Dél-Alföld Csongrád Szeged 

6728 Szeged, Bajai 
út 9. 

48 53 48 53 

6724 Szeged, 
Indóház tér 3. 

30 33 30 33 
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2. RÉSZ 
ÖSSZESEN         8   376 415 346 383 

3 

Siófok Város Gondozási 
Központja  

Dél-
Dunántúl 

Somogy Siófok 
8600 Siófok, Bajcsy 

Zs. u. 224. 

előre 
csomagolt 

48 53 35 39 

Magyar Vöröskereszt Zala 
Megyei Szervezete 

Nyugat-
Dunántúl 

Zala Nagykanizsa 
8800 Nagykanizsa, 
Dózsa György út 

73. 
19 22 19 21 

Szociális Alapellátó Intézmény 
Közép-

Dunántúl 

Komárom
-

Esztergo
m 

Tata 
2890 Tata, Almási 

út 43.   
24 27 14 17 

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ 
Közép-

Dunántúl 
Fejér Székesfehérvár 

8000 
Székesfehérvár, 

Sörház tér 3. 
102 112 85 94 

Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány 

Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújváros 
2400 Dunaújváros, 

Papírgyár út 11. 
95 105 95 105 

3. RÉSZ 
ÖSSZESEN         5   288 319 248 276 

ÖSSZESEN    31  1723 1905 1460 1618 
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KÖZBESZERZÉSI DIETETIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A szolgáltatás tartalma, minősége 

A Pályázat kiíró célja:  

Közterületen élők - hajléktalan emberek számára élelmezés- és táplálkozás egészségügyi, dietetikai szempontból a magyar népesség számára 

javasolt napi energia-, fehérje, zsír, szénhidrát tápanyagok közel 50%-val való hozzájárulása, étkezési csomag formájában. 

A szolgáltatás alapjaihoz: 

62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, 3-s melléklete (továbbiakban: Rendelet), 

Rodler Imre szerkesztésében: Tápanyagtáblázat, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005. Dr. Antal Magda Tápanyagszükséglet, 22. oldalán 

található 1. számú táblázat: Tápanyagcélok a népesség számára (továbbiakban: Táblázat) táblázatból az össz-energia-, zsír-, szénhidrát-, fehérje 

százalékos arányát is figyelembe véve, az értékelési szempontok szerint. 

 

A Vállalkozók kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként a Megrendelő számára elbírálásra biztosítani 30, azaz harminc meleg ételt 

tartalmazó (melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag  leírását. Egy étkezési csomag egy fogást, azaz egy ételt tartalmazhat, pl.: 

pincepörkölt. Egy étkezési csomag nem tartalmazhat több fogást, mint például: gulyásleves, túrós tészta. Minden étkezési csomag mellé az 

ajánlattevő köteles 100 gramm félbarna kenyeret is a teljesítés esetén biztosítani, de ennek tápanyag értékei nem számítódhatnak és nem is 

számítanak bele az étkezési csomagba. 

 

A Vállalkozók a szerződés hatálya alatti teljesítésének az alapja a becsatolt étkezési csomag leírás lesz; a Vállalkozók, a becsatolt ételekkel 

azonos étkezési csomagot kötelesek nyújtani az ajánlatkérő részére. 

20 munkanapon belül ugyanaz az étkezési csomag csak 1 alkalommal adható! 

Minden 3. munkanapra az előírt tej-, tejtermékből biztosítandó kalciumtartalmú étkezési csomagot kell biztosítani. 

 

A  leírásban fel kell tüntetni 30 étkezési csomag (külön-külön minden csomag), 1-1 főre számított étkezési csomag összetételét, a megadott 

étkezési csomag összetételét feltüntető táblázatban. Az étkezési csomag összetételét feltüntető táblázatban fel kell tüntetni a kiszámolt minden 1-

1 adott étkezési csomagra vonatkozó: 

- energia-, fehérje-(külön az állati eredetű és külön a növényi eredetű fehérjékre tekintettel), zsír-, szénhidráttartalomra vonatkozó egyes 

tápanyagtartalmakat mértékegységükben, és energiaszázalékos arányát; 

- a tej-, tejtermékből származó kalcium mennyiségét mértékegységében, étkezési csomagonként is összesíteni kell; 

- 1 adagra vonatkozó zöldség mennyiségét (ide nem értve a burgonyát és a száraz hüvelyeseket) grammban; 

- az összetevőkből származó allergéneket; 
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- Nyilatkozat, hogy teljesítés esetén, 100 gramm félbarna kenyeret biztosít-e a Vállalkozó?  igen – nem szóhasználattal 

 

 

Étkezési csomag összetételét feltüntető táblázat (a táblázat máshova fel nem használható): 

 

Étkezési csomag megnevezése  

1 adagra vonatkozó hozzávalók neve, 

mennyisége g ill. ml, legelöl a legmagasabb 

mennyiségű összetevő, és csökkenő 

mennyiségben a többi összetevő: 

 

1 adagra vonatkozó össz-energia – kcal:  

1 adagra vonatkozó össz-fehérje tekintetében 

g és energia %: 

állati fehérje - %: 

növényi fehérje - %: 

 

1 adagra vonatkozó össz-zsír tekintetében g 

és energia %: 

 

1 adagra vonatkozó össz-szénhidrát 

tekintetében g és energia %: 

 

1 adagra vonatkozó tej-, és/ vagy 

tejtermékekből származó kalcium – mg: 
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1 adagra vonatkozó zöldség mennyisége (ide 

nem értve a burgonyát és a száraz 

hüvelyeseket) g: 

 

Összetevőkből származó allergének 

felsorolása: 

 

Nyilatkozat, hogy teljesítés esetén, 100 

gramm félbarna kenyeret biztosít-e a 

Vállalkozó? 

igen – nem szóhasználattal 

 

 

 

A 30 étkezési csomagra vetítve az energiatartalom átlagát is meg kell adni. 

Egyéb módon feltüntetett adatok nem elfogadhatóak! 

a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. melléklete 

Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő) 
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Az étkezési csomagok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik 

(Megfelelt vagy Nem megfelelt elbírálással): 

1-1 étkezési csomag energia- és tápanyag tartalmának teljesítendő aránya:  

Össz-energia: 

19-69 év közöttiek egész napos ellátására vetítve, az előírt energiaszükséglet 50%-nak átlagát (2000-2500 kalóriára számolva 1125 kalória) 

figyelembe véve 1-1 étkezési csomagban, 1100-1200 kalória közötti össz-energiát szükséges tartalmaznia, de a 30 étkezési csomagra vetítve ezek 

átlagának meg kell felelni a 1125 kalóriának! 

Össz-fehérje: 

Az össz-energia százalékos arányát tekintve: 10 energia százaléknál nem lehet kisebb. 

Össz-zsír: 

Az össz-energia százalékos arányát tekintve: 30 energia százaléknál nem lehet nagyobb. 

Össz-szénhidrát: 

Az össz-energia százalékos arányát tekintve: 55 energia százaléknál nem lehet kisebb. 

 

Továbbá: 

1) 30, egymástól különböző összetételű étkezési csomagot kell összeállítani. 

2) Az ételcsomagok elkészítéshez jódozott sót kell használni, ezt fel is kell tüntetni az étkezési csomagok összetételénél. 

3) Legalább 10 étkezési csomagnak tartalmaznia kell zöldséget is - ide nem értve a burgonyát és a száraz hüvelyeseket -, minimum 80 

gramm mennyiségben.  

4) Száraz hüvelyesek esetében maximum 90 gramm mennyiség/étkezési csomag lehet.  

5) Száraz hüvelyest fő összetételként tartalmazó étkezési csomag maximum 6 lehet a 30-ból. 

6) Az étkezési csomagok fehérjetartalmának eloszlását tekintve minimum 50%-ban állati eredetű fehérjeforrást kell tartalmaznia. 

7) 10 étkezési csomagnak minimum 300 mg, tejből,- tejtermékből származó kalciumot kell tartalmaznia 

8) Az étkezési csomagok nem tartalmazhatnak úgy nevezett cukoralkoholokat! 

9) Csípős, erősen fűszeres, vagy a nyálkahártyát irritáló étkezési csomag nem elfogadható. 

 


