Biokontroll Hungária Ellenőrző és
Tanúsító Nonprofit Kft.
1112 Budapest Oroszvég lejtő 16.,

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800.
Tel: 1/336-1166 Fax: 1/315-1123

SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft.
(cégjegyzékszám: cg.01-09-887925, székhely: 1112 Budapest Oroszvég lejtő 16., képv.: dr. Roszík Péter
ügyvezető) HU-ÖKO-01 kódszámon elismert ökológiai gazdálkodást ellenőrző és tanúsító szervezet,
mint szolgáltató - a továbbiakban: szolgáltató -,
másrészt _____________________________________________________________ (név/cégnév),
________________________________________________________________ (lakcím/székhely),
____________________________________________________ (cég esetében cégjegyzékszám),
_____________________________________________ (cég esetében képviselő neve és tisztsége),
_______________________________________________________________________________
________________________________________________ (természetes személy esetében születési
név, születési hely, idő, anyja neve),
mint megrendelő - a továbbiakban: megrendelő - között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
szerint:
1. Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük ökológiai tevékenység ellenőrzésére szerződés áll fenn.
2. A szolgáltató vállalja, hogy az alábbiakban megnevezett külföldi külön előírásrendszerek közül, a
megrendelő által kiválasztott előírásrendszernek való megfelelőséghez a jelen megállapodás 3.
pontjában rögzített szolgáltatásokat elvégzi (a kívánt előírásrendszer aláhúzandó!):
Bio Suisse, Demeter, Naturland, NOP, egyéb: ______________________________________
A későbbiekben a megrendelő az éves adatközlő lapon vagy külön írásbeli kérelmében jelöli meg az
általa választott előírásrendszert.
3. A szolgáltató
a) a 2. pontban megjelölt előírásrendszerhez kapcsolódó - a szolgáltató részére a külföldi, adott
előírásrendszerhez tartozó tanúsító szervezet által továbbítás céljából megküldött - tájékoztatókat
magyar nyelvre lefordítja, a megrendelő részére megküldi, illetve weboldalán közzéteszi,
b) a szolgáltató a saját feltételrendszere szerinti ellenőrzéssel egyidejűleg, évente egy
alkalommal ellenőrzi a megrendelő tevékenységét a 2. pontban megjelölt előírásrendszernek való
megfelelés tekintetében,
c) a b) pontban megjelölt ellenőrzésről jelentést készít, melyet elfogadásra, aláírásra a
megrendelőnek bemutat,
d) a szerződéses kapcsolat során tudomására jutott adatokat titkosan kezeli,
e) az ellenőrzés tényét igazolja,
f) a b) pontban megjelölt ellenőrzési jegyzőkönyvet és mellékleteit - valamint amennyiben a
külföldi, adott előírásrendszerhez tartozó tanúsító szervezet megköveteli, akkor a Tanács
834/2007/EK, a Bizottság 889/2008/EK rendeletének, vagy az ezekkel egyenértékű nemzeti
feltételrendszereknek megfelelő ökológiai tanúsításra vonatkozó információkat - a kívánt nyelvre
(angol vagy német) lefordítja, azt a külföldi előírásrendszereknek való megfelelőséget vizsgáló tanúsító
szervezeteknek továbbítja, a szükséges pótlásokat, kiegészítéseket elvégzi,
g) a Bio Suisse vagy Demeter előírásrendszer szerinti tanúsítványt, és az esetleges feltételeket
előíró levelet magyar nyelvre lefordítva - az eredeti nyelven megküldött dokumentumokkal együtt megküldi a megrendelőnek,
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h) a megrendelő tevékenységét a szolgáltató feltételrendszere szerinti ellenőrzést követő
megrendelés esetén, további díjazásért külön is ellenőrzi,
i) külön díjazásért vállalja az a) – g) pontokban megjelölt szolgáltatások további külföldi
előírásrendszer szerinti elvégzését.
4. A megrendelő vállalja, hogy
a) az ökológiai gazdálkodást, illetve termék előállítást, feldolgozást, kereskedelmet,
gombatermesztést és vadon termő növény begyűjtő tevékenységet (a kívánt rész aláhúzandó!) a 2.
pontban megjelölt - az általa beszerzett és megismert - külföldi előírásrendszer szerint végzi és az adott
előírásrendszer szerinti tanúsítás teljes időszakában megfelel a külföldi előírásrendszer előírásainak,
b) tevékenységének valamennyi fázisát, helyszínét a szolgáltató ellenőrzést végző
munkatársainak bemutatja,
c) az általa vezetett bizonylatokat a szolgáltató kérésére bemutatja,
d) a szerződés tárgyával kapcsolatos iratokat a szolgáltató kérésére bemutatja,
e) engedélyezi a szolgáltató számára, hogy a kitöltött ellenőri kérdéslistát, melyet az ellenőr és
az ellenőrzött szervezet egy képviselője aláírt, valamennyi, az első és a további tanúsításokhoz
szükséges dokumentációval együtt továbbítsa az adott nemzetközi előírásrendszer szerint tanúsítást
nyújtó szervezet részére;
f) meghatalmazza a szolgáltatót, hogy továbbítson a megrendelő tevékenységével kapcsolatos
minden, az adott nemzetközi előírásrendszer szerinti tanúsításhoz szükséges és - amennyiben a
külföldi, adott előírásrendszerhez tartozó tanúsító szervezet megköveteli, akkor a Tanács
834/2007/EK, a Bizottság 889/2008/EK rendeletének, vagy az ezekkel egyenértékű nemzeti
feltételrendszereknek megfelelő ökológiai tanúsításra vonatkozó információt (pl. a jogszabály szankciót
és intézkedést eredményező megsértése, pozitív laborvizsgálati jelentések, reklamációk),
g) a szolgáltatási díjat időben megfizeti,
h) az adataiban (cím, felelős stb.) történt változásokat 8 napon belül írásban bejelenti,
i) késedelem nélkül értesíti a szolgáltatót, amennyiben nem képes tovább biztosítani az adott
külföldi előírásrendszer előírásainak való teljes megfelelést.
5. Szerződő felek a következő szolgáltatási díjakban állapodnak meg:
- a 3. a) – g) pontokban megjelölt szolgáltatások díja 83.500,-Ft + áfa (minimáldíj),
- a 3. h) pontban feltüntetett szolgáltatás díja: a szolgáltató mindenkori minimáldíja és 27.500,Ft + áfa kiszállási díj.
- a 3. i) pontban rögzített szolgáltatás díja előírásrendszerenként 10.000,-Ft + áfa.
A mezőgazdasági tevékenység ellenőrzésének minimáldíja: 83.500,-Ft/év + áfa.
Felek megállapodnak, hogy a szolgáltató 2018. január 1-jétől kezdődően jogosult a díjakat az infláció
hivatalos (KSH által közzétett) mértékével korrigálni.
6. A szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy a németországi BCS Öko-Garantie GmbH. a NOP
feltételrendszere szerinti tanúsítási szolgáltatásait külön szolgáltatási díj ellenében végzi.
7. A szolgáltató a 3. a) – g) pontokban megjelölt szolgáltatások díjából 100.000,- Forintonként 15 %
árengedményt ad az alábbiak szerint:
- ha a megrendelő a tárgyévben a szolgáltató részére - az 1. pontban hivatkozott szerződés
alapján - 100.001,-Ft - 200.000,-Ft+áfa közötti ellenőrzési és nyilvántartási díjat fizet, 15%
árengedményt ad,
- ha a megrendelő a tárgyévben a szolgáltató részére - az 1. pontban hivatkozott szerződés
alapján - 200.001,-Ft - 300.000,-Ft+áfa közötti ellenőrzési és nyilvántartási díjat fizet, 30%
árengedményt ad,
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-

amennyiben a megrendelő által a tárgyévben fizetendő ellenőrzési és nyilvántartási díj
300.001,-Ft+áfa vagy annál több, a szolgáltató jelen szerződés alapján végzett szolgáltatása
ingyenes.

8. A szolgáltatási díj és a költségtérítés a szolgáltatást követően kibocsátott számla alapján, 8 napon
belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat
kerül felszámításra.
9. Jelen megállapodást felek annyi időre kötik, amennyi idő a közöttük, az ökológiai tevékenység
ellenőrzésére fennálló, 1. pontban hivatkozott szerződésből még hátravan.
A szerződésben megállapított idő eltelte előtt a szerződés akkor szűnik meg, ha a felek között az
ökológiai tevékenység ellenőrzésére fennálló szerződés megszűnik, azzal egyidejűleg.
Budapest, 201…
________________________________________

a megrendelő képviselőjének neve

a szolgáltató képviselőjének neve

________________________________________

a megrendelő képviselőjének (cégszerű) aláírása
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