Tanúsítási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Hungária Öko Garancia Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: H-1036 Budapest, Dereglye u. 5/2. I. em. 5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09690810; adószáma: 12525658-2-41; közösségi adószáma: HU 12525658; képviselője: Dr. Jung Ivett,
ügyvezető önállóan), mint a jogszabályban kijelölt illetékes hatóság által HU-ÖKO-02 kódszámon elismert tanúsító szervezet (a továbbiakban mint „Tanúsító szervezet),
másrészről:

(név/cégnév; cím/székhely; vállalkozói ig. száma/cégjegyzékszáma; adószáma; képviselője)
mint megrendelő (a továbbiakban, mint „Megrendelő”), (Tanúsító szervezet és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.) A szerződés tárgyi és területi hatálya
A Tanúsító szervezet a jelen szerződés értelmében a Megrendelő által aláírt adatközlő lapon megjelölt
termelőegységeket és/vagy létesítményeket és/vagy tevékenységeket az alábbi jogszabályok vagy az
ezek helyébe lépő, mindenkor hatályos hasonló tárgyi hatályú jogszabályok szerint ellenőrzi, és megfelelés esetén tanúsítja:
-

„A TANÁCS 834/2007/EK RENDELETE (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről" mindenkor hatályos előírásai, valamint a kapcsolódó rendeletek;

-

„A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a
címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról"
mindenkor hatályos előírásai, valamint a kapcsolódó rendeletek;

-

a „34/2013 (V.14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről” mindenkor hatályos előírásai.

Amennyiben a Megrendelő egyéb feltételrendszerek szerinti ellenőrzést is igényel, azt külön megállapodásban kell rögzíteni.
A jelen szerződés keretében végzett ellenőrzés és tanúsítás nem helyettesíti a Megrendelő tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési kötelezettségeket.
2.) A Tanúsító szervezet kötelezettségei
A Tanúsító szervezet vállalja, hogy
a.) a jelen szerződés aláírását és a Megrendelő adatközlő lapjának átvételét követően megteszi az
illetékes hatóság felé a szükséges bejelentéseket, a vonatkozó jogszabályok, illetve a hatóság
által meghatározott időpontban és adattartalommal;
b.) a Megrendelőnél elvégzi a szükséges ellenőrzéseket az 1. pontban felsorolt jogszabályok alapján, és a vonatkozó szabályoknak történő megfelelést tanúsítvánnyal igazolja;
c.) a Megrendelő betekinthet a Tanúsító szervezet tanúsítással záruló eljárásának részleteibe;
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d.) a Megrendelő székhelyének címét és tanúsított termékeinek körét a 834/2007/EK rendelet 28.
cikk (5) bekezdése, illetve az MSZ EN 17065 szabvány szerint minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi a következő adatokkal:


a Megrendelő neve, székhelye;



a kiadott Minősítő Tanúsítvány dátuma, érvényessége;



a tanúsított termékek köre (pl. búza, üdítő ital stb.).

3.) A Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő vállalja, hogy:
a) megismeri és betartja az 1. pontban meghatározott jogszabályok követelményeit a jelen szerződés időtartama alatt, beleértve a megfelelő változtatások végrehajtását is a tanúsító szervezet tájékoztatása szerint;
b) a kiadott tanúsítvány érvényességi időtartama (időbeli hatálya) alatt, az okiraton megjelölt termékek előállítása és jelölése során betartja a 1. pontban meghatározott jogszabályok előírásait;
c) a Tanúsító szervezet által előírt módon felkészül az ellenőrzésre, a Tanúsító szervezet számára
ellenőrzés céljából szabad bejárást biztosít a vállalkozás összes egységébe, létesítményébe,
és betekintést biztosít az összes kapcsolódó nyilvántartásba és bizonylatokba, beleértve a vállalkozás pénzügyi és számviteli nyilvántartásait is, továbbá hozzáférést biztosít a személyzethez és az alvállalkozóihoz is;
d) az ellenőrzési és tanúsítási eljárásban együttműködik a Tanúsító szervezettel, garantálja, hogy
az általa közölt adatok megfelelnek a valóságnak, lehetővé teszi az éves átfogó, az előírt részleges és pótellenőrzések, a szúrópróbaszerű ellenőrzések, valamint az esetleges mintavételek
elvégzését, továbbá tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések illetve a mintavételek a vonatkozó
jogszabályok értelmében előre bejelentett vagy nem bejelentett módon is történhetnek;
e) elkészíti, és 5 évig megőrzi a jogszabályok és a Tanúsító szervezet által meghatározott feljegyzéseket és dokumentumokat;
f)

az ellenőrzés és tanúsítás költségeit a Tanúsító szervezet évente közzétett, és változás esetén
a Megrendelő részére e-mailben vagy postán megküldött díjszabása (INFO-00) alapján megtéríti;

g) a díjszabás alapján kiállított számlát/díjbekérőt az annak kézhezvételétől számított 14 napon
belül kiegyenlíti a Tanúsító szervezet számára, illetve tudomásul veszi, hogy a Tanúsító szervezet elmaradt fizetés esetén a jelen szerződés 2. pont b) alpontjában meghatározott tanúsítvány, valamint az engedélyek, igazolások kiadását a pénzügyi teljesítésig felfüggesztheti;
h) nem használja a tanúsítást oly módon, hogy rossz hírét keltse a Tanúsító szervezetnek, és a
tanúsítással kapcsolatban semmi olyat nem állít, amit a Tanúsító szervezet félrevezetőnek vagy
illetéktelennek tekinthetne, továbbá tudomásul veszi, hogy a tanúsítvány téves használata esetén, illetve a tanúsítás alapját képező jogszabályok megsértése esetén a Tanúsító szervezet
jogosult a kiadott tanúsítványok, igazolások visszavonására;
i)

a tanúsítványok, igazolások visszavonása esetén visszaküldi azok eredeti példányait a Tanúsító szervezet részére, a termékek csomagolásáról és a reklámkiadványokról az 1. pontban meghatározott jogszabályokra való hivatkozást eltávolítja, és a termékek visszaminősítéséről vevőit
írásban értesíti;

j)

ha a Tanúsító szervezet által a részére kiadott tanúsítványról másolatot ad vevőinek, a tanúsítványt teljes terjedelmében le kell másolni, és azt kizárólag a tanúsítvány érvényességi idején
belül lehet felhasználni;

k) a tanúsított termékek csomagolásán, honlapján, reklámkiadványaiban, hirdetéseiben és egyéb
tájékoztató anyagaiban a jogszabályok által előírt módon használja a tanúsításra történő hivatkozásokat;
l)

feljegyzést készít a termékeivel kapcsolatos vásárlói panaszokról, és a termékek ökológiai státuszát érintő panaszokról és azokról a Tanúsító szervezetet azonnal értesíti;
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m) az adatközlő lapon megadott adatokban bekövetkezett változásokat a változást követő egy héten belül bejelenti a Tanúsító szervezet részére;
n) felhatalmazza a Tanúsító szervezetet, hogy a részére kiállított tanúsítvány(oka)t az interneten
keresztül hozzáférhető adatbázisában közzétegye;
o) a jelen szerződés felmondása esetén a tanúsítványok eredeti példányát automatikusan visszaszolgáltatja, és tudomásul veszi, hogy a továbbiakban termékein és reklámkiadványain – más
tanúsító szervezet közreműködése hiányában - az ökológiai eredetre utaló jelölés használatára
nem jogosult.
4.) Intézkedések, mintavétel, véletlenszerű ellenőrzések, jogorvoslat
a) Amennyiben a Megrendelő megsérti az ellenőrzési eljárás szabályait, vagy előállított termékei
nem felelnek meg az 1. pontban meghatározott jogszabályoknak, a Tanúsító szervezet jogosulttá válik a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 15. §-ában foglalt intézkedések előírására, illetve
végrehajtására.
b) Szúrópróbaszerű ellenőrzések és mintavétel: A Tanúsító szervezet a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében a lehetséges kockázatokat mérlegelve bizonyos százalékban köteles
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, illetve mintavételeket is végezni. A jogszabályok megsértésének gyanúja esetén a soron kívüli ellenőrzés, illetve tiltott szerhasználat esetén a mintavétel kötelező. A szúrópróbaszerű ellenőrzések és mintavételek díja akkor kerül felszámításra, ha az
eredmények alapján szabálytalanságra derül fény, valamint ha a vizsgálatot a szabályok megsértésének gyanúja teszi szükségessé, továbbá ha a vizsgálat a Megrendelő kérésére, hatósági előírásra vagy a korábbi tanúsítási döntésekben foglalt intézkedések következtében történt.
c) A Tanúsító szervezet által előírt hiánypótlásoknak és javító intézkedéseknek a Megrendelő az
előírt határidőben köteles eleget tenni.
d) A Tanúsító szervezet a minták vizsgálatát csak a vizsgálat szakterületén érvényes akkreditációval vagy GLP minősítéssel rendelkező laboratóriumokkal végeztetheti. A Megrendelő elfogadja
a Tanúsító szervezet által kiválasztott laboratóriumok alkalmazását. Amennyiben a Megrendelő
valamely laboratóriumot nem tart elfogadhatónak, és azt a Tanúsító szervezet részére előre
írásban bejelenti, a Tanúsító szervezet a Megrendelőtől vett minták vizsgálatára ezt a laboratóriumot nem használhatja.
e) A Megrendelő a Tanúsító szervezet tanúsítási döntéseivel szemben 15 napon belül írásbeli reklamációt nyújthat be a Tanúsító szervezethez, de a reklamációnak a 34/2013. VM rendelet 15.
§-ban foglalt intézkedések végrehajtására halasztó hatálya nincsen. A Megrendelő a 34/2013.
(V. 14.) VM rendelet 16. §-a alapján kérelmezheti a Tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási
feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárások kivizsgálását a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 10.
§ (5) bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a Megrendelő lakóhelye,
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál.
5.) Bizalmas ügykezelés, a Felek üzleti titkainak megőrzése, adatvédelmi előírások betartása
a) A Felek kötelezik magukat arra, hogy a másik féltől szerzett üzleti, technikai, technológiai információkat bizalmasan kezelik, és azt sem térítés ellenében, sem ingyenesen harmadik fél részére nem adják át. A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozóik és munkatársaik a bizalmas információkat megőrzik.
b) A bizalmas ügykezelés szabálya alól kivételt a tanúsító szervezetek számára előírt alább felsorolt jogszabályi és szabványi kötelezettségek jelentenek:
-

adatszolgáltatás a jogszabályban kijelölt felügyeleti hatóságok vagy más ellenőrző hatóságok/szervezetek részére a 834/2007/EK rendelet 28., 30. és 31. cikkében, valamint
a 889/2008/EK rendelet 92. cikkében, továbbá a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet által
meghatározott esetekben;

-

a Tanúsító szervezet akkreditálását végző szervezet vizsgálataihoz kapcsolódó adatszolgáltatás;
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-

a 834/2007/EK rendelet 28. cikk (5) bekezdése és az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013
szabványban a tanúsító szervezetek számára előírt nyilvános lista az ellenőrzött partnerekről, illetve a tanúsított termékekről (a jelen szerződés 2. pontjának d) alpontja szerinti
tartalommal).

c) A Felek a szerződéses jogviszony keretében kötelezik magukat, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos rendelkezéseit, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) által előírtakat betartják. A Felek kötelezik magukat továbbá arra, hogy a személyes adatok biztonsága érdekében megtesznek minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést. A Felek a közöttük létrejött szerződéses viszony keretében tudomásukra jutott
személyes adatokat kizárólag jelen szerződés teljesítése céljából kezelik/dolgozzák fel. A Felek
kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok esetleges címzettjeit szintén
kötelezik az adatvédelmi előírások és a titoktartás követelményének betartására a GDPR, az
Infotv. és az egyéb adatvédelmi előírások szerint.
6.) A szerződés időtartama és felmondása
A jelen szerződés a mindkét szerződő fél általi aláírásának napjától vagy ettől eltérő, megadott naptól
(ld. lentebb) számítva, határozatlan ideig hatályos. A Felek jogosultak a jelen szerződést egy hónapos
felmondási idővel írásban felmondani. A Felek kötelesek a felmondási idő alatt az esetleges tartozásokkal, dokumentumokkal egymás felé elszámolni. Tanúsító szervezet váltás esetén a 34/2013. (V.
14.) VM rendelet 17-19. §-aiban foglalt előírások alkalmazandók.
A jelen szerződés hatályba lépésének időpontja: ___________________________
(Kérjük, hogy a hatályba lépés dátumát megadni szíveskedjen, amennyiben eltér a Megrendelő által
aláírt dátumtól!)
A Tanúsító szervezet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 17. § (4) bekezdés szerinti dokumentumok megküldését kizárólag a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve
az öko-rendelkezések megsértésének gyanúja miatt folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést bármelyik fél az okok megjelölésével azonnali
hatállyal akkor jogosult felmondani, ha a másik fél szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét jelentős mértékben és/vagy több alkalommal megszegi (beleértve a z 1. pontban meghatározott jogszabályok betartását), illetve ha a másik fél ellen fizetésképtelenségi eljárás indul.
Ezen kívül a Tanúsító szervezet a jelen szerződést azonnali hatállyal akkor jogosult felmondani,
ha (i) a Megrendelőnek 3 hónapon túli tartozása van a Tanúsító szervezettel szemben, továbbá
(ii) ha a Megrendelő a Tanúsító szervezet részére hamis adatot közöl, valamint (iii) ha a Megrendelő a Tanúsító szervezet felmondását tartalmazó, a Megrendelő részére ajánlott, tértivevényes
küldeményben postai úton megküldött jognyilatkozatát két egymást követő alkalommal nem veszi át,
vagy az átvételt megtagadja. Csődeljárás esetében a Megrendelő köteles a csődeljárás iránti
kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíteni a Tanúsító szervezetet, mely értesítést követően
– vagy amennyiben a Tanúsító szervezet hivatalból szerez tudomást a csődeljárás megindításáról, az erről való tudomásszerzést követően – a Tanúsító szervezet jogosult a szolgáltatását
felfüggeszteni.

A 6. pont a-c) alpontjaiban foglalt rendelkezések a közös megegyezéssel történő felmondás jogát
nem érintik.
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7.) Egyéb rendelkezések
A jelen szerződésnek a Felek általi aláírásával az ökológiai termékekkel kapcsolatos tevékenység ellenőrzésére és tanúsítására megkötött korábbi szerződések hatályukat vesztik. A jelen szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton
próbálják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a tárgyalásos úton nem rendezhető – a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vitás ügyekben kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
8.) Kapcsolattartás
Az együttműködés során a Feleknek törekedniük kell egymás között a leghatékonyabb kommunikációra. A kommunikáció történhet telefonon, faxon, levélben és e-mailen.
9.) Részleges érvénytelenség
Abban az esetben, ha a jelen szerződésben lévő bármely rendelkezés vagy a jelen szerződésben hivatkozott bármely dokumentum bármely okból érvénytelen, hatálytalan, jogellenes vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, ez az érvénytelenség, hatálytalanság, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, vagy bármely más dokumentumot nem érinti, és a Felek megpróbálják ezt a rendelkezést vagy dokumentumot olyan rendelkezéssel vagy dokumentummal
pótolni, amely érvényes, hatályos, jogszerű vagy végrehajtható.
A Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Kelt:

Hungária Öko Garancia Kft.

Megrendelő:

Tanúsító szervezet
képv.: Dr. Jung Ivett ügyvezető
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