Szerződés
elektronikus bevallásról

Amely létrejött egyfelől a Fajtaoltalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Székhelye: 6725
Szeged, Felhő u. 8. I/2. Cégjegyzéket vezető bíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság;
Cégjegyzék száma: 06-09-014157; képviseli: Ari Zoltán ügyvezető igazgató, önálló aláírási joggal;
Adószáma: 14818556-2-06/ továbbiakban: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
Másfelől a
Cégnév/név: ....................................................................................................................................................
Székhely/lakóhely: ..........................................................................................................................................
Képviseli: ........................................................................................................................................................
Cégjegyzék/Nyilvántartási száma: ..................................................................................................................
Adószáma: ......................................................................................................................................................
továbbiakban: Mezőgazdasági Termelő között az alább megjelölt helyen és időben a következő
feltételekkel:
I. Előzmények
1./ A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. feladata a 2009. évi XXVII. Törvénnyel módosított 1995. évi XXXIII.
Törvény és növényfajta-oltalom jogosultjairól kapott írásbeli megbízás alapján az, hogy a Mezőgazdasági
Termelő által saját gazdaságában visszavetett vetőmagvak után járó díjazást érvényesítse és a begyűjtött
jogdíjat a növényfajta-oltalom jogosultjai részére átutalja.
2./ Mezőgazdasági Termelő a saját gazdaságában visszavetett vetőmagvak után jogdíj fizetésére köteles.
3./ Az érintett növényfajták után járó jogdíj kiszámítása és fizetése a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által a
Mezőgazdasági Termelő felé postázott és a Mezőgazdasági Termelő által visszaküldött Fajtahasználati
Nyilatkozatban foglalt, a Mezőgazdasági Termelő által leírt adatokon alapul.
II. Jelen szerződés tárgya
4./ A jelen szerződés tárgyát a Fajtahasználati Nyilatkozat Mezőgazdasági Termelő által történő nagyobb
áttekinthetősége, gyorsabb hozzáférhetősége és visszaküldése képezi, a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. által
üzemeltetett web-es felületen keresztül.
III. Szerződő Felek kötelezettségei
5./ Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. kötelezettsége:
a) A http://www.fss.hu adomain név alatt honlapot üzemeltet.
b) Biztosítja a honlap havi szinten legalább 98%-os elérhetőségét.
c) Biztosítja a folyamatosan aktualizált Fajtahasználati Nyilatkozat űrlapjának letöltését.
d) Lehetővé teszi a Fajtahasználati Nyilatkozat elektronikus kitöltését és elküldését az alábbiak szerint:
A szerződés regisztrálásakor Mezőgazdasági Termelő felhasználónevet és jelszót kap a
hozzáféréshez. Az első bejelentkezést követően (és később is bármikor) e jelszó megváltoztatható.
Az elektronikus bevallás megtétele a https://fajtaoltalmi.unioffice.hu oldalon történik, amely a
Fajtahasználati Nyilatkozat link segítségével érhető el. Itt -a sikeres belépést követően- az Útmutató
menüpont alól .pdf formátumban letölthetők és megismerhetők az elektronikus bevallással
kapcsolatos részletes teendők. A Fajtahasználati Nyilatkozat adattartalma védett, csak az érdekelt
termelő láthatja és töltheti le .pdf formátumban, az aktuális bevallási időszakra vonatkozóan.
e) A hozzáférés és az adattovábbítás Mezőgazdasági Termelő részére ingyenes.

6./ Mezőgazdasági Termelő kötelezettsége:
a) A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. aktuális bevallási időszakra vonatkozó elektronikus Fajtahasználati
Nyilatkozatának határidőre történő, egyszeri, hiánytalan kitöltése.
b) Mezőgazdasági Termelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus módon kiöltött Fajtahasználati
Nyilatkozat már kitöltött adattartalmán változtatni nem tud. Abban az esetben, ha javítás szükséges,
letölti a nyilatkozat űrlapját, kinyomtatja, kitölti és postai úton küldi vissza a Fajtaoltalmi Nonprofit
Kft. részére. Ez esetben a postaköltség a Mezőgazdasági Termelőt terheli.
IV. Titoktartási és adatvédelmi nyilatkozatok
7./ Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. biztosítja, hogy a Mezőgazdasági Termelő által – akár elektronikusan, akár
papír alapon – visszaküldött Fajtahasználati Nyilatkozatban feltüntetett adatokat titkosan kezeli, arról – az
illetékes növényfajta-jogosulton és az esetlegesen kötelező hatósági adatszolgáltatáson kívül – másnak
adatot nem ad át, a Fajtahasználati Nyilatkozatba betekintést nem enged.
8./ A Mezőgazdasági Termelő az 1992. évi LXII. Törvény 3.§ ( 1 ) bek. alapján a jelen szerződés
aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. a jogdíj érvényesítése
céljából adatait kezelhesse.
V. A szerződés hatálya
9./ Jelen szerződés a Felek aláírása napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. Felmondási idő: 30 nap,
amely a másik félhez címzett, tértivevényes levél címzettjének átvételétől kezdődik. A kézhezvétel napja a
30 napba nem kerül beszámításba.
VI. Egyéb rendelkezések
10./ A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2009. évi XXVII.
Törvénnyel módosított 1995. évi XXXIII. Törvény, valamint az 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseiben
foglaltakat tekintik irányadóaknak.
11./ Esetleges jogvita esetén a Felek a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. székhelye szerinti bíróság illetékességét
kötik ki.
12./ A Felek jelen szerződést mint akaratukkal minden megegyezőt elolvasás és pontjainak kölcsönös
értelmezése után ( cégszerűen ) írták alá.

Dátum: Szeged, 2020 év ......................... hó ..................... nap

__________________________________
Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
Ari Zoltán ügyvezető igazgató

___________________________________

