
MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKBESZÁLLÍTÓI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet (székhely: 
6000 Kecskemét Kiskőrösi út 5. képv.: Gaál György elnök) továbbiakban szövetkezet 
Megrendelő, 
 másrészről………………………………………………………………………….... beszállító 
  
Termelő (székhely:…………………………………………………………...….) továbbiakban 
Termelő között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A szerződő felek – jelen szerződéssel – közös kockázatviselésük mellett olyan gazdasági 
együttműködésre vállalnak kötelezettséget, melynek keretén belül a termelő meghatározott 
területen maga termelte következő pont szerinti terméknek a termesztésére, a Megrendelő 
pedig a termék értékesítésére vállal kötelezettséget. 
 
2.) A felek megállapodnak abban, hogy a termelő a megállapodás mellékletét képező 
táblázatban nyilatkozik, hogy az idei évben mely áruféleségek 100%-át forgalmazza a 
szövetkezet felé.  
 
Termelői szám: ………………………….. 
   
3.) A fentiekben meghatározott földterület megfelelő előkészítése, a termeléssel kapcsolatos 
teendők – növényvédelem, öntözés, betakarítás, válogatás stb. – teljes körű és szükséges 
számban és időpontban történő elvégzése a Termelő feladata. 
Ezen munkálatok elvégzése során a Termelő köteles betartani (betartatni) a Megrendelő által 
közölt előírásait. 
 
4.) A Megrendelő közreműködik és segítséget nyújt a Termelő részére növény védőszer és 
minden más anyag kedvezményes beszerzéséhez, továbbá koordinált nagy tételű beszerzésből 
eredő kedvezőbb feltételek elérésével hozzájárul a Termelő kedvezőbb finanszírozási 
helyzetének eléréséhez. A termelők részére hitelben biztosított anyagok értékének 
törlesztésének feltételeit külön megállapodás tartalmazza. 
 
5.) A felek megállapodnak abban, hogy a Termelő köteles a növényvédelmi előírásoknak 
megfelelő növényvédelmi és permetezési naplót vezetni, valamint köteles az előírt élelmezés 
egészségügyi várakozási időket betartani. 
A Termelő tudomással bír arról, hogy a fentiek megszegése esetén kártérítési felelősséggel 
tartozik. 
 
6.) A termelő végzi az áru egyedi megjelölését, a megrendelő kérésének megfelelően.  
A termelő szavatosságot vállal az átadott áru mennyiségéért, minőségéért. 
 
7.) A felek megállapodnak abban, hogy a termelő köteles haladéktalanul értesíteni a 
Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a termelés eredményére bárminemű 
befolyással, hatással van. 
 A felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi – minőségi átvétel a Megrendelő által 
megjelölt telephelyen történik. A Termelő vállalja, hogy a terméket előírt minőségben és 
csomagolásban saját költségén szállítja le. 
 



8.) A felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi – minőségi átvétel során az esetleges 
észrevételeiket, megállapításaikat mindkét fél által aláírt jegyzőkönyven kötelesek rögzíteni. 
 
9.) A Felek kölcsönös egyetértéssel megállapodnak abban, hogy a termékek átvételi ára a  
TÉSZ értékesítési szabályzata által kerül meghatározásra. A kárveszély kockázata az 
átvételtől kezdve száll át a Megrendelőre. 
Az átvett termék ellenértékét a Megrendelő a mennyiségi – minőségi átvétel napját követő 
legkésőbb 30 banki napon belül fizeti meg a Termelő részére ………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………....számú 
bankszámlájára történő átutalással. 
 
10.) A felek megállapodnak abban, hogy bármely a jelen szerződésből eredő kötelezettségük 
teljesítését veszélyeztető, vagy akadályozó körülményről haladéktalanul írásban kötelesek 
egymást értesíteni. 
Az értesítés elmulasztása miatti károkat a mulasztó fél viseli. 
 
11.) A felek között a jelen jogviszony a 2019. évre vonatkozó határozott időtartamra jön létre. 
 
12.) A jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
…………………………………. 2019.  …………………hó … nap. 
 
 
 
 
 
……………………………………                                …………………………………. 
              Szövetkezet                                                                          Termelő 
 
 


