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Áttekintés 

 

A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása, amely a térségben: 

 

1. Jelentős gazdaságfejlesztési potenciállal rendelkezik 
2. Erősíti a helyiek identitását, és kötődését 
3. Gazdasági kapcsolatot alakít ki a közigazgatási, vállalkozói, és a helybenlakók közt 
4. Magas minőségű, kedvező árú termékekhez juttatja rendszeresen, ellenőrzött körülmények 

között a lakosságot 
5. A helyben élők megélhetési körülményeit javítja 

 

Projektmenedzsment 

 

A projektmenedzsment tevékenységet a klaszterszervezet projektmenedzsment szervezet az Invictus 

s.r.o biztosítja. Az Invictus s.r.o. tevékenységének ellátásához az alábbiakat biztosítja: 

 

1. Gyöngyösi irodahelységet a projekt folyamatos ügymenetéhez 
2. Heti 4 óra alkalommal senior projektmenedzsert 
3. Heti 8 óra alkalommal asszisztenst 

Fentieket  

 

Projekt célja 

 

A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása, amely a térségben: 
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1. Jelentős gazdaságfejlesztési potenciállal rendelkezik 

2. Erősíti a helyiek identitását, és kötődését 

3. Gazdasági kapcsolatot alakít ki a közigazgatási, vállalkozói, és a helybenlakók közt 

4. Magas minőségű, kedvező árú termékekhez juttatja rendszeresen, ellenőrzött körülmények 

között a lakosságot 

5. A helyben élők megélhetési körülményeit javítja 

Mérföldkövek 

Beruházási terv 

 

Jelen előzetes szakaszban az alábbi ütemterv határozható meg: 

 

1. Jelen projektjavaslatot szükséges leegyeztetni a stakeholder form-ban meghatározott 
szereplőkkel. 

2. A projektgenerálási szakaszban szükséges az észrevételek átvezetése. 
3. Következő lépésben szükséges azonosítani a lehetséges beszállítókat, és értékesítési 

pontokat. 
4. A projektjavaslat ezen a ponton átkerül a második lépcsőbe. 

 

Kockázatkezelés 

Jelen szakaszban a projektben több irányú kockázat azonosítható: 

 

Kockázat megnevezése Kockázat leírása 
Kockázat elkerülésére tett 

intézkedések 

A projektjavaslat a jelenlegi 

értékesítési rendszerek 

konkurenseként jelenik 

Amennyiben a kockázat helyi-, 

vagy egyéb szempontból 

kiemeltnek azonosított 

szereplőket érint szükséges 
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meg. egyeztetni kölcsönösen az érdekek 

érvényesítéséről. Egyéb 

rendszerekkel kapcsolatban a 

kockázat elfogadható mértékű, 

kezelése nem szükséges. 

Projektfejlesztés 

finanszírozása 

A projektjavaslat szintjén a 

Projektmenedzsment Szervezet - 

hozzáadott, és elszámolt értékként 

- biztosítja a projektfejlesztés 

költségét. Finanszírozási 

stakeholderek bevonásával 

szükséges biztosítani a rendszer 

bevezetésének költségeit. 

Amennyiben finanszírozás nem 

azonosítható a rendszer bevezetését 

fel kell függeszteni. 

Erőforrás kezelés Jelen szakaszban a rendszer a 

projektjavaslat kialakításához 

elégséges erőforrással rendelkezik. 

Amennyiben további erőforrások 

bevonása szükséges meg kell vizsgálni a 

tagok erőforrás biztosítási képességét, 

vagy finanszírozásból külső erőforrás 

bevonása válik szükségessé. 

 

Működési modell bemutatása 

 

Termék előállítás 
 

A termék előállítás elsősorban szociális szövetkezeti formában történik 

 

A szociális gazdaság - és ezen belül a szociális szövetkezet - az aktív szociálpolitika egyik 

leghatékonyabb eszköze, mert a befogadó társadalmi értékek mentén biztosít foglalkoztatást, 

megélhetést, közösséget, leginkább azok számára, akiket a társadalmi mechanizmusok kirekesztenek. 

A szociális szövetkezet így az élhető társadalom egyik alapköve. Történelmi példák mutatják (pl. 

Wörgli, Argentína), hogy válságok idején a pénz logikája helyett a munka logikáját követő 

szövetkezeti tevékenységek valós alternatívát tudnak nyújtani a fenntartható társadalmi működésre. 
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Az ismétlődő válságokon túl (ami a pénz logikájának törvényszerű következménye), a kirekesztő 

piacgazdaság alternatívájaként létrehozható és működtethető, a szolidaritásra és munka valamint az 

ember megbecsülésére épülő szociális gazdaság és benne a szociális szövetkezet. 

 

Foglalkoztatási szabályok áttekintése 
 

A szövetkezeti formák között speciális helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, amelyek abból a 
célból szerveződtek, hogy a hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára munkafeltételeket 
teremtsenek, valamint szociális helyzetük javítását egyéb módon elősegítsék. 

A szociális szövetkezetekben a személyes közreműködésként előírható munkavégzés kizárólag 
munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban volt teljesíthető. A szövetkezetekről 
szóló 2006. évi X. törvény 2013. május 3-tól lehetőség biztosít arra, hogy meghatározott esetekben 
önmagában már a tagsági jogviszony is elégséges legyen a szövetkezetben a munkavégzéshez, a 
szövetkezet közös gazdasági tevékenységében való részvételhez. Az említett időponttól az 
iskolaszövetkezetnek nem minősülő szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés 
sajátos formája lehet a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés 
(a továbbiakban: tagi munkavégzés). 

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn. Amennyiben a tagi 

munkavégzési jogviszonyban lévő tag munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart 
fenn, e más jogviszonya alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel. 

A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjának társadalombiztosítási 
jogállása, adókötelezettsége és az ehhez kapcsolódó közterhek 

A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja – kivéve e jogviszony 
szünetelésének időtartamát – egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja után 6 660 forint (napi 222 
forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tag az e tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli 
juttatás után 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A szövetkezeti tag közfoglalkoztatási jogviszonyának 
fennállása alatt azonban az említett közteherfizetésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 

A tagi jogviszony szünetelése alatt a szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot. 

A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési 
jogviszony létrejöttét követő első évben mentesül1, a második évben az egészségügyi szolgáltatási 
járulék 25%-ának, a harmadik évben 50%-ának, a negyedik évben 75%-ának, az ötödik évtől 100%-
ának megfizetésére kötelezett. 

A kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá ugyanaz 
a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal vehet igénybe. Négy évnél 
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rövidebb időtartamú jogviszony esetén a kedvezmény a négy évből fennmaradó időszakra másik 
jogviszonyban érvényesíthető, a kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe kell 
venni a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát. A kedvezmény 
igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális szövetkezet nem 
érvényesít kedvezményt, vagy a megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek 
utána kedvezményt. A jogszerűtlen nyilatkozatból adódó adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli. 

A szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonya 
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem eredményez. 

A személyes közreműködés ellenértékeként pénzben kifizetett összeg a tagi munkavégzési 
jogviszonyban álló személy adóköteles jövedelmének minősül. 

Ugyanakkor, ha a személyes közreműködés ellenértékét élelmiszer vagy a szövetkezet által 
előállított javak (termény, termék stb.), illetve fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható 
utalvány formájában kapja meg a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy, akkor ebből a 
bevételéből adómentes havonta a minimálbér összegét (2013. évben 98 ezer forintot) meg nem 
haladó érték. Az adómentesség feltétele, hogy az említett utalvány formájában megszerzett bevétel 
értéke ne haladja meg havonta a minimálbér 25 százalékát. 

Bevallás, bejelentés, igazolás kiadás 

A szociális szövetkezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. §-ában és a 3. számú 
mellékletében meghatározott tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetve adatot 
szolgáltat. A szociális szövetkezetnek tehát a ’08-as bevallásban az NFA által átvállalt egészségügyi 
szolgáltatási járulék összegét szerepeltetnie kell. 

A pénzben, valamint az adómentesnek nem minősülő természetben megszerzett bevételt nem 
önálló tevékenységből származó bevételként kell szerepeltetni a tagi munkavégzési jogviszonyban 
álló személy ’53-as bevallásában. 

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy 

a) jogviszonyának kezdetét legkésőbb a jogviszony első napján, a munkavégzés megkezdése előtt, 

b) jogviszonyának megszűnését, szünetelésének kezdetét és befejezését 8 napon belül 

az egészségbiztosítási szervnek jelenti be. 

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja részére a tárgyévet követő év 
január 31-éig igazolást ad ki a jogviszony időtartamáról, a nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről, 
valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékról és az abból érvényesített kedvezményről. A 
jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. 

Egyszerűsített foglalkoztatás 

A szociális szövetkezetben az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az 
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 1. § (2)-(3) 
bekezdéseiben meghatározott napi munkavállalói létszámkeretre vonatkozó szabályt nem kell 
alkalmazni. 
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A foglalkoztatási szövetkezet2 azonban az Efo tv. szabályait kell alkalmazza, ha a tagjait munkaerő-
kölcsönzés keretében mezőgazdasági, vagy turisztikai idénymunkára kölcsönzi ki, azzal, hogy 
munkáltató alatt a foglalkoztatási szövetkezetet kell érteni. 
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Termékszerkezet 
Fontos kérdés az előállított termékek áruszerkezete, mely sajnos még mindig nem képes követni a 

gyorsan változó piaci igényeket, ezért rendszeresen előfordul, hogy az egyébként nagy tömegben 

meglévő árualapokkal sem tudják kielégíteni a jelentkező kül- és belpiaci keresletet. Ez egyrészt a 

keresett és az általunk kínált áru eltérő minőségi specifikációival, időzítésével, fajtájával és fogyasztói 

kiszerelésével, másrészt a koncentrált kínálat alacsony szintjével magyarázható. 

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet friss tanulmánya szerint az elmúlt 10-15 év alatt növekedett a világ 

zöldség- és gyümölcsfogyasztása. Ezzel ellentétben az EU régi tagországaiban a fogyasztás stagnál. 

Növekedési lehetőséget főként az új tagországok hordoznak, ahol a zöldségfogyasztás csupán 

háromnegyede, a gyümölcsfogyasztás fele az EU-15 szintjének. 
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Értékesítési csatornák 
 
A zöldség-gyümölcs termelőknek a hazai piacokon is egyre erősödő versenyben kell megküzdeniük a 
fizetőképes keresletért. A friss zöldség-gyümölcs forgalmazásból négy csatorna jelentősége 
emelkedik ki: a hiper-és szupermarket, valamint a hagyományos zöldséges bolt és fogyasztói piac. 
Lényegesen kisebb a súlya a diszkontoknak és a kis általános élelmiszerboltoknak. A hipermarketeket, 
szupermarketeket és diszkontláncokat magában foglaló „modern kiskereskedelem” részaránya 
jelenleg 45-47 %-os lehet. 
 

A magyar fogyasztók a zöldség-gyümölcs vásárlásakor is ár érzékenyek. A minőség és az áru eredete 
csak akkor számít, ha az alacsony árral párosul (GfK, 2010). A magyar vásárló számára a 
hipermarketek és a diszkontláncok árszínvonala olyan vonzerő, amelyet a hagyományos értékesítési 
csatornák egyéb előnyökkel (pl. a lakóhelyhez viszonyított közelség, családiasabb kiszolgálás, az áru 
frissessége, megbízhatósága, a termőhely beazonosíthatósága stb.) is csak ritkán tudnak 
ellensúlyozni. 
 

Az árra és minőségre vonatkozófogyasztói igényeket a kereskedelem a beszállítók felé közvetíti. Az 
áruházláncok egyre szigorodó követelményeinek sok magyarországi termelő nem tud eleget tenni, 
ezért kiszorul ebből az értékesítési csatornából. Az áruházláncokban megszokott minőségi 
követelményeket a fogyasztók ma már más értékesítési csatornákon is elvárják. Ezért az áruvá 
készítés, a marketingeszközök alkalmazása megkerülhetetlen, azonban ezek olyan költségeket rónak 
az egyes termelőkre, amelyeket a kisebbek nem tudnak vállalni. A beszerzési oldalon, a beszállítókkal 
szemben a koncentrációt tovább növelik azok a beszerzési társulások, amelyeket az élelmiszer-
kiskereskedelmi vállalatok horizontális stratégiai partnerekként alakítottak meg. A modern 
kiskereskedők a termék beszerzést sok esetben regionális szinten szervezik meg, ezért a hozzájuk 
történő beszállítás tekintetében a hazai termelőknek a külföldi termelők is konkurenciát jelentenek. E 
társulások működtetésével a résztvevők összehangolják keresletüket, így alkupozíciójuk tovább javul 
a beszállítókkal szemben. Az erőfölényük érvényesítésével a beszerzési árakat alacsonyan tudják 
tartani, valamint a marketing és a logisztika összehangolása is jelentős költségcsökkenést biztosít 
számukra. Így az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan Magyarországra is jellemzőek az 
alacsony termelői felvásárlási árak, ami komoly versenyképességi kihívást jelent. Magyarországon a 
termelői árak általában alulmaradnak a korábban csatlakozott tagországokétól. 
 

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és a szervezettség magasabb fokán álló termelői szervezetek 
(TÉSZ-ek) feladata a termelés és értékesítés szervezése, a termelői érdekek képviselete, az együttes 
fellépés kereteinek biztosítása és a stabil termelői jövedelmezőség elősegítése. A TÉSZ-eket 
megalakító termelők termékeiket közösen viszik piacra, így versenyképesekké válnak, csökken 
hátrányuk a nagy volumenben termelő és vásárló szereplőkkel szemben. 
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A történelmileg kialakult háztáji gazdálkodás az elmúlt két évtizedben jelentős mértékben 
visszaszorulta termelési-piacszervezési struktúrák leépülése, az értékesítési csatornák és a fogyasztási 
szokások megváltozása miatt. A háztáji gazdálkodással, mint kiegészítő tevékenységgel foglalkozó 
vidéki lakosság egyre messzebb került azoktól a vásárlói rétegektől és értékesítési helyektől, amelyek 
megfelelő felvevőpiacot és így kiegészítő jövedelmet biztosítanának nekik. Az általuk előállított 
kézműves termékek helyzetbehozása érdekében termelői és helyi piacok létrehozása, valamint a 
kínálat és kereslet egymásra találását célzottan segítő speciális hálózatok létrehozása szükséges. Ezek 
lerövidítik az élelmiszer útját a termelő és a fogyasztó között,helyreállítva a két szereplő közti 
bizalmat. A közvetlen értékesítés erősíti az élelmiszer-biztonságot, hozzájárul a környezeti terhelés 
csökkentéséhez és egyúttal a kisvállalkozások fellendítését is szolgálja. Hasonlóképpen a helyi 
termelők számára teremthet újabb piacszerzési lehetőséget –a Mintamenza program alapján –az 
egészségesebb, korszerű táplálkozás érdekében megújított közétkeztetés is. 
 

Üzleti modell 

Az egyes szereplőknek a később megalakítandó gazdasági társaság forgalmazási ajánlatot tesz. Az 

„értékesítési csatornákban” meghatározott körben, jelen dokumentum mellékletét képző 

dokumentumok szerint nyújtja szolgáltatását. Ennek ellentételezéseként éves díjat, valamint a 

kereskedelmi forgalom egy részét fogadja. Ebből finanszírozza: 

1. Saját működését 
2. A rendszer folyamatos fejlesztését 
3. A tulajdonosi kör számára „osztalék” kifizetését. Mivel nonprofit rendszer szemléletben 

működik a rendszer az „osztalék” szolgáltatás ellentételezésre, vagy közcélú feladatellátásra 
fordítható. 
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Helyi termék brossúra 

 

 

Miért jó a helyi termék? 

Helyi termékek vásárlásával hozzájárulunk saját környezetünk fenntarthatóságához. Minden 

helyben elköltött forinttal segítjük a helyi gazdaság talpon maradását, munkahelyeket segítünk 

megőrizni vagy újak teremtését idézhetjük elő közvetve. A helyben megtermelt profit helyi 

fejlesztéseket generál. Ha saját környezetünkből szerezzük be a legfontosabb élelmiszereket, 

egyéb árukat, akkor csökkentjük a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó 

környezetterhelést. Divatos szóval élve, kisebb lesz ökológiai lábnyomunk. A helyi termékek 

előállítása kis mennyiségben, hagyományos, természet közeli módszerekkel történik, így azok 

kevésbé terhelik meg a környezetet, a termőföldet. 

A gazdasági, környezeti hatásokon túl saját egészségünket is könnyebben megőrizhetjük. 

Vásároljunk idényjellegű termékeket! A helyben előállított zöldségek, gyümölcsök kevesebb 

tartósítószert tartalmaznak, tovább érhetnek, hiszen nem kell olyan hosszú szállítási időt 

kibírniuk, mint tengeren túlról érkező társaiknak. Ezek az élelmiszerek frissebbek, 

zamatosabbak, finomabbak, illetve sokkal több vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint 

az importált termékek. Szervezetünk számára fontos, hogy mindig az évszaknak megfelelő 

zöldségekhez, gyümölcsökhöz jusson hozzá, hiszen ezeket tudja legnagyobb mértékben 

hasznosítani. A helyben előállított termékek összetevői könnyebben ellenőrizhetőek, így „tudjuk, 

mit eszünk”. A tájfajták előnyben részesítésével hozzájárulunk a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez, illetve a hagyományok továbbéltetéséhez. 

 

Melyek a főbb értékesítési csatornák? 
 

Közvetlen értékesítési módszerek 

 

Egyéni termelői értékesítés  

- Értékesítés a gazdaságban (gazdabolt)  

- Piacon, vásárokban  



 

Pályázat megnevezése: Élhető vidék – fejlődő Európa - Összefogással a mi Uniónkért 2020 

Projektgazda: Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 
 

- Értékesítés egy helyi boltban 

- Terméksarok meglévő boltokban 

- Mobil shop  

- Házhozszállítás  

- Internet 

- Termék sarok turisztikai helyszíneken (tájház, falusi vendéglátóhelyek, nemzeti parkok 
fogadóépületei) 

 

Csoportos értékesítés  

- Szövetkezet vagy non-profit egyesület által üzemeltett (közös) bolt  

- Egyesület közös termelés, feldolgozás és/vagy marketing és/vagy közös értékesítéssel 
(üzlethelyiségben vagy házhozszállítás) 

- Nagykereskedők 

- Kereskedőházak 

 

Rövid távú értékesítési módszerek  

 

Értékesítés kiskereskedőnek a régión belül  

- Élelmiszer kiskereskedő  

- Regionális üzletlánc  

- Bioboltok, bioáruház  

- Egészséges élelmiszert értékesítő kiskereskedők  

Értékesítés konyháknak a régión belül  

- Éttermek  

- Iskolai étkezdék  

- Munkahelyi étkezdék 

- Szociális otthonok, idősotthonok étkeztetése 
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Tagjainknak nyújtott szolgáltatásaink: 

 „Helyi Termék” védjegy és logó használati joga, amennyiben a tag által előállított 
termék/szolgáltatás megfelel a minősítési kritériumoknak 

 Nagy forgalmú vásárokon való közvetlen termelői megjelenés koordinálása/ szervezése 
kedvezményes áron, igény szerint 

 Egységes arculatú pavilonok használati joga, amennyiben az adott vásáron legalább 4 
klasztertag megjelenik 

 Pályázati források felkutatása 

 Részvételi lehetőség már nyertes projektekben 

 Közös arculat, marketing, megjelenés webáruházban, termékkatalógus, hírlevél 

 Közös értékesítési lehetőségek, új értékesítési pontok felkutatása 

 Helyi termék kóstolók szervezése 

 Termék- és csomagolásfejlesztés 

 Helyi termék-előállítókat érintő információk átadása 

 Helyi termék kóstolók szervezése céges rendezvényeken, konferenciákon kedvezményes 
áron 

 Segítségnyújtás vásárok szervezésében, résztvevők biztosításában külön megállapodás 
alapján 

 Helyi termék bemutató és értékesítő polcozatok kihelyezése külön megállapodás alapján 

 Kedvezmény biztosítása a tagok termékeiből a mindenkor érvényes nagyfelhasználói 
árlista alapján 

 

Helyi Termék Klaszter éves tagdíjai: 

 

Szervezet típusa                               Éves tagdíj (bruttó) 

Őstermelő                                           5 000 Ft 

Egyéni vállalkozó                               10 000 Ft 

Mikrovállalkozás                                 25 000 Ft 

Kis- és középvállalkozás                    50 000 Ft 

Egyéb szervezet                                10 000 Ft 

 

Termék csoportok 

 

1. Állati termékek 

 Tej, és tejipari termékek 

 Tojás 

 Természetes méz, propolisz, méhészeti termékek, méh pempő, 
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 Állati eredetű termékek: állati szőr, bőr, toll,  

 Feldolgozott húskészítmények: szalámi, kolbász, szalonna, sonka,  

 

2. Növény, növényi termékek 

 Zöldségfélék frissen, hűtve, fagyasztva, feldolgozva (pl. lecsó befőzve, 
padlizsánkrém, paradicsomlé, savanyított káposzta, csalamádé, uborka stb. 
készítmények) 

 Gyümölcsök frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, aszalva, feldolgozva (gyümölcslé, 
lekvár) 

 Bor, pálinka 

 Fűszernövények és fűszerek feldolgozva 

 Gabonafélék (hajdina, kukorica, rizs, zab, köles) 

 Olajos magvak és olaj tartalmú gyümölcsök tisztítva, hántolva (dió, mandula, 
mák, mogyoró, napraforgó, tökmag, lenmag) 

 Hüvelyesek (bab, lencse, borsó) 

 

Beszállítói minőségbiztosítás 

 

Nem szükséges egy új, költséges minőségbiztosítási rendszer létrehozása. Az értékesítési 
rendszerbe csak olyan termelők, illetve termékek kerülhetnek be, akik megfelelnek a hálózat 
által felállított és elfogadott minősítési rendszernek. Ezekkel a termelőkkel meghatározott időre 
(általában 1 évre) védjegyfelhasználói szerződést köt a hálózat. A hálózat ellenőrizheti a 
védjeggyel ellátott terméket, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelel-e. 

 

A kistermelő igazolja, hogy a gazdasága szerint illetékes Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatalba bejelentkezett. 

 

Minősítési paraméterek (kötelező elemek): 

 A Mátrai szövetség által lefedett területről származik 

 magyar termék 

 a termék hazai alapanyagok felhasználásával készült 

 az előállítás helye szerinti településen élők többségi tulajdonába álló termelő készítette 

 a hatályos jogszabályokat minden esetben betartották az előállítás során 

 természetes talajon termesztett 

 ionizáló, vagy radioaktív sugárzással nem kezelt 

 



 

Pályázat megnevezése: Élhető vidék – fejlődő Európa - Összefogással a mi Uniónkért 2020 

Projektgazda: Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. 
 

A következő nem kötelező, de előnyös paraméterek feltüntethetők a terméken (könnyítik a 
vásárlást): 

 GMO mentes 

 szója mentes 

 természetes alapanyagokból készült 

 mézzel édesítve 

 hozzáadott cukrot, édesítőszert nem tartalmaz 

 tartósítószer mentes,  

 mesterséges színezék mentes 

 mesterséges adalékanyag mentes 

 mesterséges ízfokozó mentes 

 hormon- és antibiotikum mentes tenyésztés, termelés 

 magas beltartalmú 

 tájfajta, vagy tájjellegű fajta 

 magyar fajta 

 műtrágyázás nélkül 

 vegyszeres növényvédelem nélkül 

 

Beszállítói követelményrendszer 

 

1. Általános, minden beszállítóra érvényes követelmények: 

 a hatályos jogszabályokat betartották az előállítás során (nyilatkozat – E melléklet) 

 a beszállító igazolja, hogy a termék az egészségügyi, egyéb hatósági és minőségi 
tanúsítványokkal rendelkezik, vagyis terméke a piacra kerülés feltételeinek 
maradéktalanul megfelel 

 beszállító igazolja, hogy rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges kapacitással. 

 megfelelő csomagolásban és kisvásárlói kiszerelésben szállították le. 

 Minőségmegőrzési idő feltüntetése (nap/hó/év) a csomagoláson 
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2. Árucsoportonkénti követelményrendszer 

 

2.1. Állati termékek: 

◦ egész évben folyamatos mennyiségi és minőségi szállítás 

◦ a tojás fogyasztói vagy gyűjtő csomagolásban való szállítása, 

◦ minden tojás szállítmányon jelölni kell a termelő, vagy a begyűjtő nevét és címét, 
valamint a szállítás dátumát. 

◦ A tojásokat minőségük szerint osztályozva és jelölve kell leszállítani (A osztály: 
friss tojás, B osztály: másodosztályú, illetve tartosított tojás, C osztály: gyenge 
minőségű, élelmiszer- ipari hasznosításra szánt.) 

◦ szállítási ütem szigorú betartása 

◦ tej-, tejipari termékek. 

◦ Méz: a címkén fel kell tüntetni az eredetét 

 

 

2.2.  Növényi termékek: 

◦ Friss zöldség-gyümölcs beszállítása esetén minden esetben be kell mutatni a 
permetezési naplót. A permetezések adatainak feljegyzése minden termelő 
részére kötelező, ennek módjáról a hatósági előírások rendelkeznek. 

◦ A termelőknek „Termelői nyilatkozatot” kell kiállítaniuk növényvédőszer 
használatáról (D melléklet) 

◦ A friss termékeket tiszta, mosott göngyölegben kell leszállítani. 

◦ A friss termékeknek megfelelő minőségűnek kell lenni. Nem lehetnek nagyobb 
minőségi hibák (puhaság, nagyobb repedés, károsodás a növény húsában, 
fonnyadás), illetve elfogadhatatlan minőségű (súlyos földszennyeződés, rovar 
kártevő jelenléte, idegen anyag, növényvédőszer maradvány, rothadás, penész). 

◦ Gabonafélék, olajos magvak: minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának 
igazolása. 
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„A” melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

a (Székhely: adószám:), képviseli: cégvezető, továbbiakban koordinátor 

másrészről 

 

a/az ……………………………………………………………………………………………... 

(Cím:………………………………………………………., adószám: ……………………) 

képviseli: ………………………………………………………………………………………., továbbiakban Termelő 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Előzmények: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A megállapodás közvetlen célja a helyi alapanyagokból, - helyi tudással és munkával - előállított 

élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük 

növelése. Ennek középpontjában áll: 

- a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének növelése, 
értékesítési lehetőségeik bővítése,  

- értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak arra, 
hogy a termelő közvetlen környezetében el tudja adni termékeit, 

- bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül 
egymásra találjon, 

- Az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló komplex 
marketing tevékenység elindítása, 

- Széles körű szakmai partnerségi hálózat szervezése, a célokat segíteni kívánó szervezetek és 
magánszemélyek, valamint a média bevonásával 
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1. A megállapodás célja: 

A megállapodás közvetlen célja a termelő bekapcsolódásának lehetővé tétele a XXXXXXXXXXXX. Ezen 

keresztül a termelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítési lehetőségeinek 

bővítése. Cél továbbá a termelő közreműködése révén a hálózati mozgalom megerősítése, 

fenntarthatóságának segítése.  

 

2. Koordinátor által vállalt kötelezettségek: 

- Termelő számára új, közeli értékesítési pontok felkutatása. Az értékesítési pont minden 
esetben az előállítás helye szerinti megyében, vagy 40 km-es körzetben, illetve Budapesten 
található.  

- Helyi termék bemutató és értékesítő sarkok kialakítása turisztikailag frekventált, illetve 
magas látogatottsággal, ügyfél-forgalommal rendelkező helyszíneken, lehetőség szerint a 
Termelő közelében.  

- A termék kihelyezéséről koordinátor, Termelő és az értékesítési pont tulajdonosa külön 
szerződésben állapodik meg. 

- Országos médiakampány megvalósítása a kezdeményezésről és a programban résztvevő 
termékekről, termelőkről, értékesítési pontokról. 

- Piaci visszajelzések közvetítése a termelő termékeivel kapcsolatosan, igény esetén szakmai 
segítő tevékenységek szervezése a termelő számára. 

- Helyi termék web áruház kialakítása, és üzemeltetése. 

- Vásárokon való megjelenés szervezése. 

- Képviselet felvásárlók felé. 

- A koordinátor által vállalt kötelezettségek teljesítése során a termelővel való kapcsolattartás, 
értékesítési, logisztikai támogatás, valamint a szakmai segítségnyújtás megvalósulhat a 
hálózati partnerségben részt vevő, és ezt külön megállapodásban felvállaló szakmai partner 
közreműködésével is. (a továbbiakban szakmai partner).  

 

3. Termelő által vállalt kötelezettségek: 

- Termelő vállalja, hogy rendelkezik az adott termék értékesítéséhez szükséges valamennyi 
engedéllyel.  

- Vállalja, hogy a koordinátor számára megadja a hálózati mozgalomban való részvételhez 
szükséges információkat (termékről, előállításról, kapcsolt szolgáltatásról, a 2. számú 
mellékletben foglaltak szerint). Hozzájárul az adatlapban publikusként megjelölt információk 
nyilvánossá tételéhez a hálózati mozgalom által használt információs- és média-felületeken. 
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- Hozzájárul a termékek helyszíni minőségi szemléjéhez, és vállalja az esetlegesen felmerülő 
minőségi kifogások orvoslását, az emiatt eladhatatlanná vált termékek cseréjét, amennyiben 
az a Termelő hibájából következett be. A Termelő termékei előzetes minősítés után 
kerülhetnek az adott értékesítési pontra. Amennyiben az előzetes minősítés alapján a termék 
nem megfelelő minőségű, a termék nem kerül kihelyezésre. 

- Vállalja, hogy a koordinátor (szakmai partner) által felvett megrendelést határidőre teljesíti a 
termék helyszínre szállításával.  

- Termelő a megrendelt termékekről szállítólevelet állít ki bizományosi megállapodás esetén. 
Értékesítés esetén számlát állít ki a kiszállított termékekről. 

- Termelő együttműködik koordinátorral (szakmai partnerrel) a termékek árváltozásának 
tekintetében. Koordinátor (szakmai partner) megkeresése esetén Termelő információkat 
szolgáltat az aktuális termékkínálatról, illetve az esetleges árváltozásokról. 

- Termelő vállalja, hogy az 1. számú mellékletben szereplő termékeket a 2015. május 
hónapban meghatározásra kerülő értékesítési pont(ok)ra megfelelő minőségben és 
mennyiségben eljuttatja, vagy a terméket átadja szakmai partnernek. 1. számú melléklet 
tartalmát a felek havi rendszerességgel felülvizsgálják.  

- Termelő a koordinátor szolgáltatásait a hálózatban értékesített termékek nettó 
árbevételének 10%-a ellenében veszi igénybe.  

 

4. A megállapodás létrejötte, hatálya:  

 A megállapodás a felek általi cégszerű aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre 
köttetik. 

 A megállapodást bármely fél 30 napos felmondási idő mellett, bármikor, indoklás nélkül, 
írásban felmondhatja.  

 

 

Kelt.. ………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………… 

Koordinátor 

 ……………………………. 

Termelő 
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B melléklet 

Termelői adatlap 

1. TERMELŐ ADATAI 

TERMELŐ NEVE  

CÉG NEVE  

CÍM  

TELEFON  

E-MAIL  

HONLAP  

MŰKÖDÉSI FORMA  

  CSALÁDI GAZDÁLKODÓ/EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ/ŐSTERMELŐ 

 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

 ŐSTERMELŐ 

 KT. 

 BT. 

 KFT. 

 RT. 

 EGYÉB:  
 

 

ÉRTÉKESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK (PL.: ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY, EGYÉNI VÁLLALKOZÓI 

IGAZOLVÁNY, STB.) 

 

ENGEDÉLY NEVE KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG IGAZOLVÁNY SZÁMA KIÁLLÍTÁS DÁTUMA 
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2. TERMÉK 

2.1 A TERMÉK(EK) NEVE 
 
 

 
2.2 TÍPUSA: 

 TERMESZTETT, FELDOLGOZOTT, GYŰJTÖTT ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS  HÚS ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY 

 SÜTŐIPARI TERMÉK  ITAL 

 EGYÉB FELDOLGOZOTT ÉLELMISZER  TEJTERMÉK 

 GYÓGY-ÉS FŰSZERNÖVÉNY  IPARI TERMÉK 

 KÉZMŰVES TERMÉK  EGYÉB 

 

KÉRJÜK, RÉSZLETEZZE: 

 

 

 

 

 IGEN  NEM 

 2.3 VAN ENGEDÉLYKÖTELES TERMÉKE?  

HA IGEN,  

 

TERMÉK NEVE 
ENGEDÉLYEZ

Ő HATÓSÁG NEVE 

ENGEDÉLYEZ

Ő OKIRAT TÍPUSA 

ENGEDÉLYEZ

Ő OKIRAT SZÁMA 

OKIRAT 

KIÁLLÍTÁSÁNAK 

DÁTUMA 
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2.5.4 A TERMÉK(EK) EGYÉB KÜLÖNLEGES MINŐSÍTÉSEI (PL. KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZER, 

BIOTERMÉK, STB.) 
 

TERMÉK NEVE MINŐSÍTŐ SZERV NEVE MINŐSÍTÉS MINŐSÍTÉS DÁTUMA 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

3. ALAPANYAG 

3.1 KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG (TÁJFAJTA, ŐSHONOS ÁLLAT-, VAGY NÖVÉNY, 

EREDETVÉDELEMMEL MEGJELÖLT FAJTA, STB.) 

 

TERMÉK NEVE KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG 
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3.2 BESZERZÉSE 

 TERMELÉS  VÁSÁRLÁS  GYŰJTÉS  EGYÉB:  

 

3.3 MELYIK TELEPÜLÉS(EK)RŐL TÖRTÉNIK A BESZERZÉS? 
 

 

 

4. ELŐÁLLÍTÁS 

4.1 ELŐÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉNEK PONTOS CÍME 

 

 

4.2 AZ ELŐÁLLÍTÁSBA BEVON-E MÁS GAZDÁLKODÓT, VÁLLALKOZÓT? 

 IGEN  NEM 

 

HA IGEN, HOGYAN, MILYEN FORMÁBAN? 

 

 

 

 

4.3 HOL SZEREZHETŐ(EK) BE A TERMÉK(EK) ÉS MILYEN MÓDON? 
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A FORGALMAZÓ HELY 

 

 SAJÁT TULAJDON  MÁS TULAJDON, 

BÉRLEMÉNY 

 

     

 PIAC  EGYÉB

: 

 

 
 

5. KÖTŐDIK-E HOZZÁ VALAMILYEN SZOLGÁLTATÁS? 

 IGEN  NEM 

 

HA IGEN, MILYEN? 
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6. A TERMÉK MÚLTJA 

 
MELYIK ÉVBEN KEZDTE A TERMÉK/TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁT? 
 

 
A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA 

 

 HÁZI  KISÜZEMI 
 

 

7. VETT MÁR RÉSZT A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSHOZ ÉS/VAGY ÉRTÉKESÍTÉSHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSBEN, VAGY SZAKTANÁCSADÁSBAN? (PL.: HIGIÉNIA, 

ÉLELMISZERBIZTONSÁG, MARKETING ÉS MENEDZSMENT, PÁLYÁZAT STB.) 

 

 IGEN  NEM 

 

HA IGEN,  

 

MIKOR? HOL? KI SZERVEZTE? MIRŐL SZÓLT? 

    

    

    

    

    

 

 

VETT RÉSZT MÁR/JELENLEG RÉSZT VESZ VALAMILYEN EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN? 
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 CIVIL 

SZERVEZET 

 

 TÉSZ  

 TCS  

 HACS  

 KLUB  

 EGYÉB  
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8. VÉDJEGY 

 

HASZÁL(T)-E VALAMILYEN VÉDJEGYET?  

 

HA IGEN, MIT? 

TERMÉK NEVE VÉDJEGY NEVE MELYIK ÉVTŐL? 

   

   

   

   

   

 

SZERETNE HASZNÁLNI VALAMILYEN VÉDJEGYET? MIT? 

 

 

 

 
 

 

 

 

FELELŐSSÉGEM TELJES TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A KÖZÖLT ADATOK A VALÓSÁGNAK 

MEGFELELNEK. HOZZÁJÁRULOK ADATAIM KÖZZÉTÉTELÉHEZ. 
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 DÁTUM 

TERMÉK 

MEGNEVEZÉSE 

KISZER

ELÉS 

ÉVES 

GYÁRTOTT 

MENNYISÉG 

MINIM

ÁLIS 

RENDELÉSI 

MENNYISÉG 

MAXI

MÁLIS 

RENDELÉSI 

MENNYISÉG 

RENDEL

ÉS MINIMÁLIS 

ELŐREJELZÉSI 

IDEJE 

TERM

ELŐI ÁR 

(FT/M.E.) 

MEGJEGY

ZÉS 
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TERMELÉSI KAPACITÁS 
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„C” MELLÉKLET 

 VÉDJEGY NYILATKOZAT 

 

ME LL ÉK LE T A …. SZ .  VÉ DJ EGYF EL HA SZ NÁ LÓ I S Z ER ZŐDÉ S HE Z  

 

Alulírott, ……………………………………… (cég vagy személy neve), (cég címe:……………………………………………………… , 

adószáma:………………………..; regisztrációs száma:………………………………., képviseletében 

eljár:…………………………..……..; ügyvezető / természetes személy esetén:……………………………………………….. lakcíme, 

…………………………………………………..  anyja neve:……………………………………, sz.i.g. 

száma……………………………………………….) védjegyfelhasználó nyilatkozom, hogy az Mátra  védjeggyel megjelölt 

……………………nevű termékem / szolgáltatásom1 az alábbi kritériumoknak2 felel meg: 

Kötelezően teljesítendő feltételek: 

 

TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ESETÉN  

 A Mátrai szövetség által lefedett területről származik  

 Magyar termék vagy szolgáltatás  

 Helyi termék vagy szolgáltatás  

 Megfelel a termék / szolgáltatás3 előállítására vonatkozó hatályos előírásoknak  

 

CSAK TERMÉK ESETÉN  

 Az előállítás módja:  

a) Általános gazdálkodás, átállás alatt Kímélőre  

b) Kímélő gazdálkodás  

c) Minősített biogazdálkodás  

                                                           

1

 

  A megfelelő fogalom aláhúzandó. Az azonos jellemzőjű termékekről elegendő egy nyilatkozatot kitölteni! 
2

  Az egyes fogalmak részletes magyarázatát az „Útmutató a Nyilatkozat kitöltéséhez” című, csatolt dokumentum tartalmazza. A négyzetbe elhelyezett X-el jelölje, hogy mely kritérium vonatkozik termékére vagy 

szolgáltatására. 
3

  A megfelelő fogalom aláhúzandó. 
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d) Tájgazdálkodás  

 Természetes talajon termesztett  

 Ionizáló / radioaktív sugárzással nem kezelt  

 

 

Előnyös termékjellemzők: 

CSAK TERMÉK ESETÉN  

 GMO-mentes  

 Szójamentes  

 Szermaradvány mentes  

 Természetes alapanyagokból készült   

 Mézzel ízesítve  

 Hozzáadott cukor és édesítőszer mentes  

 Tartósítószer mentes  

 Mesterséges adalékanyag mentes  

 Mesterséges színezék mentes  

 Mesterséges ízfokozó mentes  

 Hormon- és antibiotikummentes tenyésztés / termesztés  

 Természetes növekedés, hozam  

 Természetes érés (érésfokozó, állományszárító szer nélkül)      

 Magas beltartalmú  

 Tájfajta vagy tájjellegű fajta  

 Magyar fajta  

 Műtrágyázás nélkül  

 Vegyszeres növényvédelem nélkül  

 Egyéb előnyös jellemző:...................................................................................  

 

TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ESETÉN  
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 Hagyományápoló  

 

Egyéb termékjellemzők: 

 Fűtött fóliás termesztés  

 Fűtetlen fóliás termesztés  

A nyilatkozat a fent leírt számú védjegyfelhasználói szerződés melléklete. A védjegyfelhasználó önként nyilatkozik terméke jellemzőiről, személyes 

garanciát adva ezzel termékéhez / szolgáltatásához. 
 

A termék / szolgáltatás rövid leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

          Felhasználó 

Kelt:………………………………………………………     cégszerű aláírás 

        p.h. 
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„D” melléklet 

Beszállítói nyilatkozat növényvédőszer használatról 

(termelő) 

 

Alulírott, nyilatkozom, hogy az általunk termelt és a …………………………… számú 

szállítólevélen átadott termékek termesztése során a hatályos jogszabályok szerint a növény 

védőszeres kezelésekre előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt betartottuk.  Továbbá a 

termesztésben génmanipulált szaporítóanyagot (GMO-t) nem használtunk fel. 

 

 

 

 

 

 

…………………………, 20…………………… 

 

 

 

      …………………………………........................ 

        aláírás 
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Beszállítói nyilatkozat 

Növényvédőszer mentességről 

 

Alulírott, nyilatkozom, hogy az általam termelt és a …………………………… számú 

szállítólevélen átadott termékek termesztése során növényvédőszeres kezelést nem alkalmaztam. 

Továbbá a termesztés során génmanipulált szaporítóanyagot (GMO-t) nem használtam fel. 

 

 

 

 

 

 

…………………………, 20…………………… 

 

 

 

 

      …………………………………....................... 

        aláírás 
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„E” melléklet 

 

Termelői nyilatkozat jogszabályok betartásáról 

 

Alulírott, nyilatkozom, hogy az általam termelt és a …………………………… számú 

szállítólevélen átadott termékek termesztése/előállítása során a hatályos jogszabályokat betartottam. 

 

 

 

 

 

 

…………………………, 20…………………… 

 

 

 

 

      …………………………………....................... 

        aláírás 

 

 


