
 

 

Beszerzési szabályzat 
 

A Somogyi Kosár bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, mely a helyi gazdaság          
megerősítésén, újra élesztésén dolgozik. Valódi helyi terméket előállító termelőket fogadunk          
sorainkba, valamint olyan vevőket, akik a fenntarthatóságot szem előtt tartva igyekeznek           
fogyasztani. Hisszük, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása segíti elő a             
helyi gazdaság erősödését és a valódi munkahelyek létrejöttét. Minden helyben maradó forint            
előbb-utóbb visszatér hozzánk, és a helyi gazdaság körforgásában bennünket gazdagít.          
Tevékenységünk során ezért a célért segítjük a helyi őstermelők, és kistermelők és egyéb             
vállalkozási formában működő, helyi termékeket előállító emberek piacra jutását, a helyi           
fogyasztók felé.  

Csatlakozási feltételek:  

- hozzánk való csatlakozáskor a szervezet megbizonyosodik az előállított termék a          
Kosár termék kínálatában szükséges mennyiségi és minőségi jogosultságáról. Az         
egészséges táplálkozáshoz szükséges termékek forgalmazását segítjük, úgy a termék         
összetevők, mint az előállítási folyamatok tekintetében. Valamint egyensúlyt        
próbálunk teremteni a kereslet-kínálat arányában.  

- a csatlakozó partnerekkel írásban szerződünk, mindkét fél megértése és elfogadása          
esetén, mely szempontok a szervezet honlapján megtekinthetők.       
https://somogyikosar.hu/ 
 

Kik lehetnek a bevásárló közösség helyi termék előállító partnerei?  

- Olyan őstermelők, akik Kaposvár és közigazgatási vonzáskörzetében és/vagy Somogy         
megyében termelnek. Nagyobb távolságokból (50 Km-en kívül) csak olyan termelőket          
fogadunk sorainkba, akik által előállított termékeket közelebbről nem áll módunkban          
fellelni. A csatlakozáshoz a hivatalos engedélyek bemutatása után a Közösség tagjai           
termelő-látogatás keretében megbizonyosodnak a tények valódiságáról. Csak olyan        
termékek forgalmazása lehetséges nálunk, melyet az őstermelő regisztrációja során is          
lejelentett, és azt termési időszakában akár bizonyítani is tudja, a szervezet kérésére.            
Más, ismeretlen eredetű termékek forgalmazása, kizárást von maga után a Kosár           
bevásárló közösségben való értékesítési lehetőségből.  
A vevők vásárlás előtti minél pontosabb informálásának érdekében a termelő a           
közösségi vásárló felületén vállalja szükséges adatok feltüntetését: a terméke         
minőségét, termesztési módot, stb. Szükség szerint a közösség a permetezési napló           
bemutatását is kérheti. 

- olyan kistermelők, akik érvényes kistermelői regisztrációval rendelkeznek és saját         
gazdaságból származó alapanyagokból állítanak elő termékeket. 

https://somogyikosar.hu/


 

- olyan egyéni és társas vállalkozások, melyek Kaposvár és közigazgatási         
vonzáskörzetében (50 km-en belül) és/vagy Somogy megyében találhatóak. 

 

 

A szerződéshez szükséges okmányok, adatok:  

 
Őstermelők számára:  
 

1. Őstermelői igazolvány másolata, a termelő által termelt termékek listája. 
2. Őstermelői szám és adószám megadása.  

(A falugazdásznál leadott az arra az évre érvényes termények értékesítési jogáról való            
lista a termelt mennyiség megadásával.) 
 
Kistermelők számára: 
 

1. Kistermelői nyilván tartásba vételről szóló határozat másolata, kistermelői        
regisztrációs szám, adószám megadása, eredeti hatósági bizonyítvány       
(NÉBIH). 

2. Csomagolt, tartós élelmiszer értékesítése esetén ellátja terméküket a szükséges         
információkkal, mint a kistermelő neve, címe, a termék neve, minőség          
megőrzési idő, vagy fogyaszthatósági idő, tárolási hőmérséklet, és a termék          
tömege. A közösség vásárló felületén ezen adatok mellett az összetevők, azok           
mennyisége csökkenő sorrendben, esetleges allergének feltüntetése,      
adalékanyagok, és aromák alkalmazása, felhasználási útmutató megadási       
szükséges a termék értékesítési felületén. 

3. Állati eredetű alap- és feldolgozott termékek esetén Hatósági állatorvosi         
bizonyítvány bemutatása, ill. másolt példány átadása szükséges az értékesítés         
helyszínén.  

4. Friss hús és hústermékek árusítására (baromfi, sertés, marha) az aktuális          
Hússzállítási igazolást kérjük bemutatni és a szervezők számára másolt         
példányát átadni.  

 

Egyéni és társas vállalkozások számára:  

1. Önálló vállalkozói tevékenységi szám ÖVTJ kód, és a gazdasági tevékenység          
egységes ágazati osztályzási rendszere TEÁOR szám és a hozzá tartozó          
engedélyek, határozatok fénymásolata szükséges.  

 

A termék előállítók gazdaságuk, vállalkozásuk helyszínén betartják a rájuk vonatkozó          
élelmiszer előállítási szabályokat, csak ebben a minőségben készített termékek kínálhatók          



 

megvásárlásra Somogyi Kosár Közösség vásárló felületén. Frissen, első osztályú termékként          
hozzák el az átadási napon az előrendelt termékeket, melyet az eredeti minőség megtartásával             
azok tárolását a fogyasztóhoz jutásig a Kosár Közösség felelős biztosítani. Hűtést igénylő            
termékek esetében termékfajtánként hűtő áll rendelkezésre, melyben a hűtési lánc          
folyamatoságát biztosítjuk.  

 

 

 

A Kosár Közösség a vevők részéről minden fogyasztói minőségi visszajelzést fogad, és            
kivizsgálva annak körülményeit, a vevők felé pénz visszafizetést vagy árucsere lehetőséget           
biztosít a termelők bevonásával. 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. 

 

 

Kelt: Kaposvár,  
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