
 
Együttműködési megállapodás 

őstermelők, és kistermelők számára 
 
 
Mely létrejött egyrészről:  
 
……………….. ………………(termelő neve)  
termelés címe: ……………..................…………………..,  
gazdálkodási besorolása…..…………………  
Őstermelői Igazolvány szám:  
Kistermelői regisztrációs szám:  
adószám:  
a továbbiakban ’termelő’, 
 
másrészről a 
Zöld Vidék Egyesület, székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 63. 1/3. 
adószám: 18846845 1-14, hivatalos képviselője: Kláb Tamásné Bauer Viktória 
a továbbiakban ’Egyesület’,  
 
együtt ’felek’ között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Az együttműködés tárgya: a Somogyi Kosár átadási nap biztosítása. Az Egyesület szervezi a Somogyi              
Kosár Közösséget annak érdekében, hogy segítse a helyben előállított egészséges élelmiszerek helyi            
értékesítését, a termelők és a vásárlók egymásra találását. Ezen értékesítés helye az érvényben levő              
megállapodás szerint Kaposváron, az Egyenesi út 71. szám alatti ingatlanban, időpontja minden pénteken             
9-18 óra.  
 
Az Egyesület vállalja:  

- Tevékenységével a fogyasztói szemléletformálást, mely eredményeként minél nagyobb arányú         
helyi termék vásárlásra ösztönzi a lakosokat. 

- Ehhez internetes megjelenési és megrendelési lehetőséget biztosít. 
- Az értékesítéshez szükséges infrastruktúra kialakítását és folyamatos fejlesztését.  
- A termékek átvétel-átadási helyét, a hozzá szükséges eszközök kialakítását, és a logisztikai            

folyamat ellátását.  
- A vásárlókkal történő személyes közvetlen kapcsolatot és a minőség biztosításhoz szükséges           

vevői visszajelzéseket. 
-  Az értékesítés hatékonyabbá tételéhez marketing és reklámszolgáltatást nyújt.  
- Termelői képzéseket, melyek a minél jobb minőségű termelés, egymáshoz való kapcsolódás, a            

helyi termékek minél jobb minőségű megjelenésének fejlesztéseit segíti.  
Termelő vállalja:  

- Csak a saját maga által termelt, vagy előállított terméket értékesít. 
- Regisztrált őstermelői, feldolgozott termékek esetében kistermelői regisztrációs számmal, vagy         

egyéb vállalkozási formában végzett tevékenység esetében rendelkezik termékének előállítási         
jogával, melyhez a szükséges iratokat a Közösség rendelkezésére bocsátja. 
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- Termék típusának megfelelően az arra vonatkozó élelmiszer biztonsági előírásoknak megfelel,          
azok előállításához és értékesítéséhez szükséges okmányokat a szervezők rendelkezésére         
bocsájtja. 

- Vállaja a közösség vezetése felé, hogy un. nyitott gazdaság folytat, azaz egyeztettet időpontban             
betekintést enged gazdaságába. 

- Közös együttműködésünk során a termékeire, adataira történő változásokban értesíti a közösség           
szervezőit.  

- Kosár termelői tagságának teljes folyamatában újabb termékek feltöltése előtt egyeztet annak           
lehetőségéről, hogy az aktuális kínálatban a széles árukínálat mellett egyensúlyt nyújthassanak a            
szervezők.  

- - A termékeinek honlapra történő valósághű feltöltését és a készletek pontos, naprakész            
karbantartását. 

- A termékek árának kialakításában a mindenkori piaci árakat tekinti a mérvadónak, a szezonalitás,             
és az ár és minőség összhangját szem előtt tartva. 

- Az árhoz tartozó minőségről a vásárlót a honlapon pontosan tájékoztatja. 
(méret, minőség)! 

- Feldolgozott termékek esetében a weblapon és a termékek címkéin, minden szükséges információt            
közöl a termékekről, a hatályban lévő kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés           
feltételeiről szóló 52/2010.FVM rendelet szerinti kötelező jelölési módok alapján.  

- A megrendelt áruk pénteken délelőtt (a szerződés aláírásakor 9.00 és 12.00), között történő             
beszállítását. 

- A megrendelt termékekről a mindenkori hatályban lévő számla vagy nyugtaadási          
kötelezettségének eleget tesz, a Kosár Közösség felé való bizományos értékesítésre a termékek            
tételes átadásával és a vevőre bontott fizetési kötelezettségek pontos kimutatásával segíti           
termékeinek pontos vevőhöz jutását.  

- Termékeinek előállítása során figyelemmel van a környezettudatos termelésre és felelősséget visel           
a vásárlók egészséges és jó minőségű termékekkel történő kiszolgálására. 

- Termékeinek szükségszerű csomagolásában is környezettudatosságot képviseli.  
- A szervezők fenntartják azt a jogot, hogy a bevásárló közösség vevőinek igényeihez is igazítja              

működésének szabályait, amit a növekvő fejlődés folyamatosan formál. A termelő, a minél            
sikereresebb piacra jutásának érdekében az erre irányuló elvekhez igazodik. A Közösség belső            
működésének változtatására a termelőnek is van lehetősége, javaslatait a Kosár vezetőséghez kell            
eljuttatnia. 

- Amennyiben minőségi kifogás érkezik terméke iránt, azt kivizsgálva, annak valós tartalma során            
kártérítést biztosít a vevőnek az áru cseréje vagy annak árának ellenértékének visszafizetésével.  

- Bevásárló közösség céljaival ha egyetért, és élvezni szeretné annak előnyeit, akkor szükségletei            
alapján igyekszik ezt termelő társai termékeinek vásárlásával is kifejezni.  

A felek szerződésben rögzítik a megállapodásaikat, melyet közös együttműködésük során mindketten           
betartanak. A Közösség működési elveinek súlyos megsértése, a szerződésben elfogadott szabályok be            
nem tartása, mely a közösség munkáját hátráltatja, a vevő panaszok figyelmen kívül hagyása, vagy azok               
nem eredményes kezelése, a fogyasztói igények figyelembe nem vétele szerződésbontást von maga után.  
Az együttműködést felek határozatlan időre kötik azzal, hogy annak tartalmát a tapasztalatok alapján             
bármelyik fél kérésére közös megállapodással módosíthatják.  
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK szabályai irányadóak. A megállapodást            
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
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……………………………… 
(név) 

termelő 

……………………………… 
(név) 

Zöld Vidék Egyesület 
 
Kaposvár, 2020.  
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