VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Magánszemélyek esetében:
név:
születési név:
lakcím:
születési hely és idő:
anyja neve:
Jogi személyek esetében:
cégnév:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
képviseli:
mint a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy (a továbbiakban: KMÉ-védjegy) használati
jogának elnyerése érdekében pályázatot benyújtó Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 24., adószám: 24823544-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-184315, képviseli:
Demetrovics Szilárd ügyvezető), mint a Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy
Szabályzatban, valamint a Tanúsítási szabályzatban foglaltak szerinti helyszíni tanúsító auditot
lefolytató Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesek: Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:
Megrendelő a KMÉ-védjegy használati jogának elnyerése érdekében pályázatot nyújtott be.
A bírálóbizottság a pályázathoz benyújtott dokumentumok átvizsgálását, valamint a
termékellenőrzést követően alkalmasnak tartotta a Megrendelő által megnevezett terméket a
KMÉ-védjegy elnyerésére, és a Védjegyjogosultnak javasolta a helyszíni tanúsító audit
lefolytatását. A Védjegyjogosult döntése alapján a helyszíni tanúsító auditot az Élelmiszerláncbiztonsági Centrum Nonprofit Kft. folytatja le.
1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli a KMÉ-védjegy elnyeréséhez szükséges helyszíni tanúsító
audit elvégését az alábbi termék(ek) és gyártási helyszínek, valamint az azokhoz
kapcsolódó, a pályázatban felsorolt raktárak vonatkozásában:
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Termék
megnevezése

Termék
kiszerelése

Megpályázott
védjegy fokozat

Gyártási helyszín(ek)

1.
2.
3.
1.2. Vállalkozó az 1.1. pont szerinti feladat jelen szerződésben foglalt feltételek szerinti
elvégzését elvállalja. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, tapasztalattal, feltételekkel és engedélyekkel rendelkezik.
1.3. Felek rögzítik, hogy a 230 277 lajstromszámon bejegyzett Kiváló Minőségű Élelmiszer
tanúsító védjegy, valamint a 230 382 lajstromszámon bejegyzett a Kiváló Minőségű
Élelmiszer arany fokozat tanúsító védjegy jogosultja az Élelmiszerlánc-biztonsági
Centrum Nonprofit Kft.
2. Teljesítés
2.1. Vállalkozó a helyszíni tanúsító auditot az 1.1. pont szerinti táblázatban megjelölt
termék(ek) gyártási helyszínein, az azokhoz kapcsolódó raktárakban és a gyártó egyéb,
a pályázott termékhez kapcsolódó helyiségeiben végzi el.
2.2. Vállalkozó a helyszíni tanúsító audit során átvizsgálja
- az 1.1. pontban megjelölt termék(ek) előállításával összefüggő létesítményeket,
helyiségeket, beleértve a raktárakat is,
- a termelés technológiai feltételeit, adottságait,
- az élelmiszer-előállítási folyamatát, beleértve a pályázott termék előállításával
kapcsolatban használt anyagok, termékek átvételének, raktározásának és
kiszállításának feltételeit,
- a minőségügyi-, élelmiszerbiztonsági-, higiéniai előírásoknak való megfelelést,
- a rendszeres termékvizsgálat megvalósításának módját,
- az idegen anyagok termékbe történő bekerülését megakadályozó intézkedéseket,
- a nyomonkövetési rendszert,
- a forgalomból kivonási és termékvisszahívási, válságkezelési terv meglétét és
alkalmasságát,
- a fentiekkel kapcsolatos teljes dokumentációs rendszert – annak meglétét és
alkalmasságát, továbbá
- elvégzi a termék és létesítmény kockázati besorolását,
- mintát vehet, amennyiben az a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges,
- megvizsgálja, hogy a termék és a létesítmény előírt követelményeknek való
megfeleléséhez szükséges-e további előírások, feltételek teljesítése.
2.3. Vállalkozó a helyszíni tanúsító auditról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben feljegyez
minden, a tanúsítási eljárás és a KMÉ-védjegy elnyerésével kapcsolatos döntés
szempontjából lényeges körülményt és információt. Vállalkozó az eltéréseket,
hiányosságokat, nem-megfelelést külön ellenőri értékelő lapon rögzíti. Vállalkozó az
audit jegyzőkönyvet és az értékelő lapot a gyártónak és a Megrendelőnek bemutatja.
Gyártó az audit jegyzőkönyv és az értékelő lap aláírásával igazolja a helyszíni tanúsító
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audit megtörténtét. Vállalkozó az audit jegyzőkönyv és az értékelő lap kitöltött és
mindkét fél által aláírt első oldalának másodpéldányát, valamint a kitöltött kérdéslistát
a gyártónak a helyszíni tanúsító audit befejezésekor átadja, ezek másolati példányát a
Megrendelőnek elektronikusan megküldi.
2.4. Vállalkozó a helyszíni tanúsító auditot követően elvégzi az értékelést. A tanúsítási
döntésről dokumentumot állít ki, melyet a Megrendelőnek jelen szerződésben megadott
e-mail címen, valamint postai úton is megküld.
2.5. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó az 1.1. pontban megjelölt termék(ek)
előállításával összefüggő létesítményekbe, raktárakba, egyéb helyiségekbe belépjen,
valamint az azzal kapcsolatos dokumentációt megtekintse, arról indokolt esetben
másolatot készítsen.
2.6. Megrendelő biztosítja, hogy az 1.1. pontban megjelölt termék(ek) előállításával
kapcsolatosban a saját, vagy harmadik fél tevékenységének valamennyi fázisát,
helyszínét a Vállalkozónak bemutatja, jelen szerződés teljesítése céljából az ellenőrzési
és tanúsítási eljárásban a szolgáltatóval együttműködik.

3. Tanúsítási eljárási díj, fizetési ütemezés és fizetési feltételek
3.1.Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítéséért, a helyszíni tanúsító audit
elvégzéséért kiszállásonként 80.000,- Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + ÁFA
tanúsítási eljárási díjra jogosult, jelen esetben összesen ……… Ft + ÁFA.
3.2. Amennyiben a helyszíni tanúsító auditot Vállalkozónak a Megrendelő hibájából
szükséges újra lefolytatnia, Megrendelő a 3.1. pontban szereplő teljes díjat ismételten
megfizeti.
3.3.Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásáért a tanúsítási eljárási díjon felül
további ellenérték, díj felszámítására nem jogosult, további egyéb költségek
megtérítését nem igényelheti.
3.4. Vállalkozó a tanúsítási eljárási díjról jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon
belül jogosult számlát kiállítani. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell
kiállítani.
3.5. Megrendelő köteles a tanúsítási eljárási díjat az arról kiállított számlán feltüntetett
fizetési határidőig a Vállalkozó Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-033608000000017 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.
3.6. Vállalkozó a tanúsítási eljárási díj megfizetését követő 30 napon belül végzi el a
helyszíni tanúsító auditot. Vállalkozó a helyszíni tanúsító auditot a Megrendelővel
előzetesen egyeztetett időpontban folytatja el. Az így meghatározott időpont alapos
indok esetén egyszer módosítható.
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4. Egyéb
4.1. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
4.2. Felek jelen szerződés fennállása során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés
teljesítését befolyásoló, akadályozó körülményről haladéktalanul, írásban tájékoztatni.
4.3. Felek jelen szerződéssel összefüggésben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
-

Vállalkozó részéről: Védjegyiroda (e-mail: vedjegy@elbc.hu, telefonszám: +3630/306-4238, postacím: 1525 Budapest, Pf. 212.),
Megrendelő részéről: …………………. (név) (e-mail: …………………….,
telefonszám: ………………………., postacím: ………………………….).

Felek megállapodnak abban, a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartók nevét, email címét, telefonszámát 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 27-i (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés
teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés megkötéséhez szükséges
lépések megtétele, és a szerződés teljesítése érdekében kezelik. Felek a kapcsolattartói
adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját
kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének
biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így
a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke
fűződik. A szerződés jelen pontjában meghatározott kapcsolattartók személyének, illetve
elérhetőségük megváltozásáról a Felek kötelesek egymást a lehető legrövidebb időn
belül értesíteni.
4.4. Felek a jelen szerződés teljesítése során a másik Félre vonatkozóan tudomásukra jutott
knowhow-t, üzleti titkot mind a jelen szerződés fennállása alatt, mind azt követően
megőrzik, azt az érintett fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem
adják ki, nem hozzák nyilvánosságra. Jelen rendelkezés vonatkozásában üzleti titoknak
minősül mindaz, amit a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény
vonatkozó rendelkezései üzleti titoknak minősítenek, illetve mindazok az információk,
amelyeket a felek az egymással történő közléskor írásban üzleti titoknak minősítenek.
4.5. Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen
gyakorolni, kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő
nyilatkozatukat egymással írásban közölni.
4.6. Felek jelen szerződést közös akarattal, írásban bármikor módosíthatják.
4.7. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben
köztük felmerült vitás kérdést békés úton, elsősorban közvetlen tárgyaláson
rendezzenek.
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4.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény rendelkezései az irányadóak.
4.9. Jelen szerződés két példányban készül, amelyből egy példány a Megrendelőt, egy
példány a Vállalkozót illeti.
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2022. ………………..
…………………………………………..
név// cégnév
Megrendelő
képviseli
név
tisztség

……………………………………….
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum
Nonprofit Kft
Vállalkozó
képviseli
Demetrovics Szilárd
ügyvezető
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