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Alvállalkozói szerződés EU-BIO 
 

Megbízó üzem (ökológiai gazdálkodást végző üzem): 

  

Vezeték és keresztnév, ill. a cég neve MÁK azonosító 

     
 

Irányítószám, város, utca, házszám 

 

Megbízott (alvállalkozó): 

  

Vezeték és keresztnév, ill. a cég neve MÁK azonosító 

  

Telefonszám E-Mail 

 

Irányítószám, város, utca, házszám 

 

Működési helyek / telephelyek, pontos címekkel együtt – mellékletként is csatolható 

 
A szerződött üzem megbízza az alvállalkozót, hogy a leszállított bioalapanyagot vagy bioterméket az ő 
utasítása szerint dolgozza fel/készítse el/tárolja. 

 

Megbízott tevékenységek 

 
Az (EU) 2018/848 rendelet rendelkezéseit be kell tartani. 
A megbízó tájékoztatja az alvállalkozót ezekről a követelményekről. 
Ez a megállapodás mindkét fél által történő aláírással lép hatályba és határozatlan időre szól. A szerződés 
megszűnését az ellenőrző szervezetnek írásban haladéktalanul be kell jelenteni. Az aláírt megállapodást a 
szerződő partnereknek és az ellenőrző szervezetnek is meg kell őriznie. Az ökológiai ellenőrzés alatt álló üzem 
által megbízott ellenőrző szervezet az ökológiai ellenőrzés keretében jogosult az alvállalkozónál (a helyszínen 
is) ellenőrizni a fenti követelmények betartását. Az alvállalkozónak ezt elő kell segítenie és támogatnia kell a 
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követelmények betartásához szükséges intézkedéseket. Az alvállalkozó vállalja, hogy a vonatkozó 
nyilvántartásokat vezeti, és az ökológiai ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátja. 
 
Az ellenőrzések gyakorisága csökkenthető a saját ellenőrzési szerződéssel nem rendelkező, de a végzett 
tevékenység jellegéből adódóan alacsony vagy közepes kockázattal rendelkező alvállalkozók esetében. Az 
évenkénti dokumentum-ellenőrzés azonban kötelező – erre a szerződő üzem ellenőrzése során kerül sor. Az 
alvállalkozó vállalja, hogy a dokumentumok ellenőrzéséhez szükséges bizonylatokat az ellenőrzött ügyfél 
rendelkezésére bocsátja. 
 
Az esetleges szabálytalanságokért, hibákért az ellenőrzött szerződött üzem felel - ez esetben az ellenőrző 
szervezet szankciókatalógusa szerinti szankciókat kell alkalmazni. Az ellenőrzött szerződött üzem és az 
ellenőrző szervezet közötti ellenőrzési szerződés megfelelő rendelkezései az alvállalkozóra is vonatkoznak. 
Az alvállalkozó elfogadja és egyetért azzal, hogy az ellenőrző szervezetnek cégénél is ellenőrzéseket kell 
végeznie, szankciókat kell kiszabnia, és szükség esetén tájékoztatnia kell a hatóságokat. 
 
Az ellenőrzés, valamint az esetleges szabálytalanság(ok) miatt felmerülő további ellenőrzések költsége(i) az 
ellenőrzött szerződött üzemet terheli. 
 
A szerződő felek és az ellenőrző szerv kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelése során 
a szerződéses jogviszony részeként kivétel nélkül betartják az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) és 
egyéb adatvédelmi előírások mindenkor hatályos változatának előírásait. 
 
Az alvállalkozó megerősíti, hogy ismeri az (EU) 2018/848 rendelet szerinti követelményeket, vagy a megbízó 
tájékoztatta az említett rendeletben, ill. irányelvben előírt követelményekről. 
 
 

   

hely, dátum szerződött üzem aláírása alvállalkozó aláírása 
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