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Együttműködési megállapodás 

őstermelők, és kistermelők számára 

 

 

Mely létrejött egyrészről:  

 

……………….. ………………(termelő neve)  
termelés címe:.……………..................………………………………..……………….……………........,  

 

Őstermelői Igazolvány szám: ……………………………..., 

Kistermelői regisztrációs szám:............................................, 

adószám:..............................................................................., 

emailcím:.............................................................................., 

telefonszám:..........................................................................,  

a továbbiakban ’Termelő’, 
 

másrészről a 

Együtt az Éltető Szigetért Egyesület, (röviden EGÉSZ Egyesület) székhelye: 2015 Szigetmonostor, 

Boglárka utca 40., adószáma: 19236452-1-13, nyilvántartási száma: 13-02-0007780, hivatalos képviselők 

(önálló aláírási joggal): Forrai Mária Melinda (tel: 06-30-233-7867), Rónaháty Zsófia Katalin (tel.: 06-

70-611-3424), Czinkos Annamária (06-20-925-1405), e-mail-cím: aszigetkosara@gmail.com,  

a továbbiakban ’Egyesület’,  

 

együtt ’felek’ között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Az együttműködés tárgya: az átadási nap biztosítása. Az Egyesület szervezi a Sziget Kosara 

Bevásárlóközösséget annak érdekében, hogy segítse a helyben előállított egészséges élelmiszerek helyi 

értékesítését, a termelők és a vásárlók egymásra találását.. Ezen értékesítés helye a megállapodás 

aláírásakor horányi Piactér, 2015 Szigetmonostor Nagyduna stny. 90, időpontja minden csütörtökön 17.30 

– 19.00 óra.  
 

Az Egyesület vállalja :  

- Tevékenységével az fogyasztói szemléletformálást, mely eredményeként minél nagyobb arányú helyi 

termék vásárlására ösztönzi a lakosokat. 

- Ehhez internetes megjelenési és megrendelési lehetőséget biztosít: működteti a szigetkosara.hu 

előrendelési felületet (továbbiakban webshop), ami a termékek előrendelését biztosítja a vásárlók 

számára Az admin oldalon - elérése: szigetkosara.hu/admin - hozzáférést biztosít a termelők részére a 

profiljuk és a termékeik kezelésére és a rendelések folyamatos nyomon követésére. 

- A termékek átvétel-átadási helyét, és a logisztikai folyamat ellátását.  

- Amennyiben a helyszín vagy időpont valamilyen oknál fogva változik, az Egyesület írásban, e-

mailben, (visszajelzést kérve) a lehető leghamarabb tájékoztatja a termelőket a változásról. 

- A vásárlókkal történő személyes közvetlen kapcsolatot és a minőség biztosításhoz szükséges vevői 

visszajelzéseket. 

- A termelő által közölt elérhető termékek továbbítását a vevők felé adott héten hétfő 12:00 óráig, 

valamint a vevői megrendelések összegyűjtését és továbbítását a termelők felé adott héten szerdán 8:00 

óráig. 

- Az értékesítés hatékonyabbá tételéhez marketing és reklám szolgáltatást nyújt.  
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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. 

- Termék típusának megfelelően az arra vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelel, azok 

előállításához és értékesítéséhez szükséges okmányokat a szervezők rendelkezésére bocsátja. 

- Vállalja a közösség vezetése felé, hogy un. nyitott gazdaság folytat, azaz egyeztetett 

- 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 következő átadási héten elérhető termékeinek listáját és mennyiségét frissíti a webshopban vasárnap 

18:00 óráig, vagy e-mailben megküldi (aszigetkosara@gmail.com) a megegyezett formában az 

Egyesület részére legkésőbb vasárnap legkésőbb 17:00 óráig. 

- Feldolgozott termékek esetében a webshopban a termékleírásban 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 termékek árának kialakításában a mindenkori piaci árakat tekinti a mérvadónak, a szezonalitás, és 

az ár és minőség összhangját szem előtt tartva. 

- Nem árusít drágábban a Kosárban, mint más értékesítési csatornáin a Szentendrei-szigeten, pl. piacon 

vagy közvetlen eladásnál (“árgarancia”). Amennyiben bármelyik vevő a Kosárban megvásárolt 

termékét az adott termelőnek a piacon vagy máshol olcsóbban látja értékesíteni, abban az esetben 

jelezheti ezt a Kosárban, és a termelő visszatéríti számára az árkülönbözetet. Kedvezmények (pl. 

mennyiségi, minőségi) nyújtása esetén az árakban különbözet megengedett, de a kedvezmény kerüljön 

alkalmazásra a Kosáron belül is hasonló feltételek mellett. (Megjegyzés: Nem a többi termelőhöz 

képest kell az árgaranciának megvalósulni, hanem a termelő saját termékeire vonatkozóan). 

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

- A megrendelt árukat nyugtával együtt, vásárlónként előre összekészítve csütörtökön délután 17:30-

19:00 között az átadás helyszínén átadja közvetlenül a vevőinek. 

- A vásárlói adatokat (nevet és rendeléseket) bizalmasan kezeli. Az adatkezelés célja a vásárlók 

kiszolgálása a megrendelt termékekkel. 

- A megrendelt árukon felül további termékeket is értékesíthet az átadási időszak során, amennyiben 

azok körét előre egyezteti az Egyesülettel. 

- Az értékesítés során az aktuális, Szigetmonostoron érvényes járványügyi előírásokat teljeskörűen 

betartja. 

- A megrendelt termékekről a mindenkori hatályban lévő számla vagy nyugtaadási kötelezettségének 

eleget tesz.  

- 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 képvisel.  

- A szervezők fenntartják azt a jogot, hogy a bevásárlóközösség vevőinek igényeihez is igazítja 

működésének szabályait, amit a növekvő fejlődés folyamatosan formál. A termelő, a minél sikeresebb 
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piacra jutásának érdekében az erre irányuló elvekhez igazodik. A Közösség belső működésének 

változtatására a termelőknek is van lehetősége, javaslataikat a Kosár vezetőséghez eljuttathatják.  

- Amennyiben minőségi kifogás érkezik terméke iránt, azt kivizsgálva, annak valós tartalma során 

kártérítést biztosít a vevőnek az áru cseréje vagy annak árának ellenértékének visszafizetésével.  

- A bevásárlóközösség 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 vevői 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. 

 

 

……………………………… 

 

Termelő 

……………………………………. 

……………………………………. 

Együtt az Éltető Szigetért Egyesület képviselője 

 

 

 

.......................................,....................................................  

 


