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A Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A 
minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves 
termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének -
hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása. 

A „Fejér Termék" elismerést - kategóriánként egyet-egyet - azok kaphatják meg, akik igazoltan 
Fejér megye közigazgatási területén termelt vagy gyűjtött alapanyagokból készült termékeket 
állítanak elő. 

A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani: 
1. feldogozott élelmiszer termék, 
2. kézműves ipari termék. 

Mindkét kategóriában alapvető bírálati szempont, hogy az adott termék előállítása során 
mennyiben támaszkodnak valamely hagyományos módszer, technológia alkalmazására. 
További megfelelőségi kritérium, hogy az adott termék kiemelkedő minőségben készüljön el. 
A feldogozott élelmiszer termék kategóriában friss élelmiszernek nem minősülő termékekkel 
lehet pályázni. Ebbe nem tartoznak bele általában a friss gyümölcsök és zöldségtermékek, a 
nem eltartható friss tejtermékek, friss hústermékek. 
A kézmaves ipari termék kategóriában nem kizárt gépi technológia alkalmazása, de a folyamat 
nem lehet teljesen automatizált, illetve arányának az előállítás folyamatában 500.-6 alatt kell 
maradnia. 

Pályázat - pályázati adatlapon - csak a termék előálHtója által nyújtható bel 

A pályázat kötelező melléklete 2 db - különböző típusú - indoklással ellátott ajánlás. Ajánlást 
adó lehet: vásárló, üzleti partner, polgármester, a területileg illetékes helyi Leader 
akciócsoport elnöke; de mindegyik típusú ajánlásból legfeljebb egy (azaz 1 db) nyújtható be. 

Az elismerést - a Fejér Megyei Önkormányzat nevében - a Fejér Termék Bizottság minden 
évben egyszer ítéli oda. Az ünnepélyes elismerés-átadásra az év elslS Megyekorzóján kerül sor. 
Az elismerésben részesült pályázók az elismerést marketing munkájukban megjeleníthetik, 
felhasználhatják. 

A pályázatok benyújtási (postai úton történ6 beérkezés) határideje: 2020. február ZS. 

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani az alábbi 
címre: 
Fejér Megyei Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
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A pályázatot zárt borítékban, „Fejér Termék Elismerés 2020 - pályázat" megjelöléssel kérjük 
benyújtani! 

A pályázati felhívás adatlapja, a pályázható termékek áruosztályainak köre, a pályázat 
sikeressége esetén kötendlS használati szerződés-tervezet elérhet6 a Fejér Megyei 
Önkormányzat (www.fejer.hu kezdő oldalán, a Fejér Termék/Aktuális menüpont alatt), illetve 
a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum honlapján (www.fejerpaktum.hu 
oldalon a Dokumentumok menü pont alatt). 

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a pályázat mellékletében szereplő megállapodás 
tervezet rendelkezéseit, vállalja annak aláírását, valamint az abban foglaltak betartását. 

Székesfehérvár, 2020. január 23. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

„FEJÉR TERMÉK" ELISMERÉSRE 

Jelen nyilatkozat alapján önként, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, a valóságnak 

megfelelően nyilatkozom a „Fejér Termék" Elismerés pályázatában érintett termékek minőségi 

és egyéb jellemzőiről, az alábbiak szerint: 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI: 

Pályázó neve 

Születési név: 

Cégnév: 

Lakcím/székhely: 

Anyja neve: 

Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 

Adószám/adóazonosító: 

MVH regisztrációs szám 

Képviselő neve, beosztása: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

2. A „FEJÉR TERMÉK" ELISMERÉSRE PÁLYÁZNI KÍVÁNT TERMÉK 

ADATAI 

a) A termék megnevezése: 

b) A termék kategóriák szerinti besorolása (kérjük aláhúzni): 

feldolgozott élelmiszer termék 



kézműves ipari termék 

e) A termék előállításának, feldolgozásának helye 

d) A termék rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

(az adott termék előállítása során mennyiben támaszkodnak valamely hagyományos 

módszer, technológia alkalmazására, az előállítás folyamatának leírását): 

e) A termék előállítójának a bemutatása (mesterember szemé!Jének vagy a vállalkozás 

bemutatása) 



f) Indokolja meg, hogy a terméke miért részesüljön a „Fejér Termék" Elismerésben 

g) A termék hivatalos weboldalának címe, amennyiben van: 

A jelen pályázati adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok a személyes adataim 
kezeléséhez, tárolásához, a saját és a termékemről készített fényképfelvételek, videófelvételek 

a Fejér Megyei Önkormányzat nyilvánosan elérhető internetes oldalára történő feltöltéséhez, 
közösségi és videómegosztó oldalakon való megjelenéséhez az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján. 

3. MELLÉKLETEK 

1. A „Fejér Termék" Elismerésre javasolt termék fényképe vagy audiovizuális

dokumentációja 

2. A megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek (melyet kitölthet 

vásárló, üzleti partner, polgármester, a területileg illetékes hely i Leader akciócsoport 

elnöke által, de mindegyik típusú ajánlásból legfeljebb egy (azaz 1 db) nyújtható be. Az 

ajánlásnak meg kell indokolnia a minősítésre történő beterjesztést is.) 



PÁLYÁZHATÓ TERMÉKEK ÁRUOSZTÁLYAINAK KÖRE 

1. OSZTÁLY 
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek. 
2.0SZTÁLY 
Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont 
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek. 
3.0SZTÁLY 
Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, 
csontból , elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és 
mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más 
osztályokba. 
4 . 0SZTÁLY 
Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg-, porcelán- és 
fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 
S. OSZTÁLY 
Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és aszta lneműk. 

6.0SZTÁLY 
Feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött 
gyümölcsök, és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; hosszan érlelt sajtok; 
étkezési olajok és zsírok. 
7 . 0SZTÁLY 
Tartós sütemények (pl. mézeskalács). 
S.OSZTÁLY 
Mezőgazdasági, kertészeti , erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más 
osztályokba; cserepes növények és szárazvirág kompozíciók, dekorációk. 
9. OSZTÁLY 
Alkoholtartalmú italok. 



FEJÉR TERMÉK PROGRAM KERETÉBEN 

MEGÁLLAPODÁS 

„Fejér Termék" Elismerésének /„Megyekorzó Legszebb Standja" Elismerésének / 

„Megyekorzó Kedvence" Elismerésének vonatkozásában 

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Szent István tér 9. ; adószám: 15726982-1-07, KSH száma: 15726982-8411-321-07; képviseli: 
Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke) a továbbiakban: mint Elismerést adó, 

másrészről 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lakóhely/Székhely: 
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birtokosa (a továbbiakban: Elismerés birtokosa) között (továbbiakban együttesen: Felek) az 
alábbi feltételek szerint: 

1. A jelen megállapodás tárgya az Elismerést adó által alapított Fejér Termék Program 
keretében pályázat útján elnyert „Fejér Termék" Elismerés /„Megyekorzó Legszebb Standja" 
Elismerés /„Megyekorzó Kedvence" Elismerés (továbbiakban: Elismerés). 

2. Jelen megállapodás keretében Elismerést adó térítésmentes használatra, felhasználásra 
átadja a megállapodás 1. pontjában meghatározott Elismerést az Elismerés birtokosa részére. 

3. Jelen megállapodás alapján az „Fejér Termék" Elismerés birtokosa az alábbi 

áruosztályokba tartozó az alábbi termékre/termékekre, vonatkozóan használhatja az Elismerést: 

a) feldogozott élelmiszer termék kategóriában 

termék megnevezése 1 

termék megnevezése 2 

termék megnevezése 3 

b) kézműves ipari termék kategóriában: 

termék megnevezése 1 

termék megnevezése 2 

termék megnevezése 3 

4. Az Elismerés birtokosa nem jogosult az Elismerés használatát harmadik személy részére 

átadni. 



5. Az Elismerés birtokosa tudomásul veszi, hogy Elismerést adó jelen megállapodás 
fennállása alatt ellenőrizheti a pályázatban foglaltak betartását, illetve az Elismeréssel elnyert 
termékek körét és minőségét. A nem megfelelő joggyakorlás, illetve a minőségi feltételeknek 
való nem megfelelés a megállapodás azonnali hatályú felmondását, az Elismerés megszűnését 
vonhatja maga után. 

6. Elismerést adó az Elismerést bármikor jogosult visszavonni, amennyiben azt állapítja 
meg, hogy az Elismerés birtokosa arra méltatlanná válik, vagy amennyiben az Elismerés 
birtokosa olyan magatartást tanúsít, mellyel az Elismerést adó jó hírnevét sérti. A 
megállapodásnak bármely okból történő megszűnése vagy felmondása esetén a Elismerés 
birtokosa köteles az Elismerés használatát abbahagyni és az Elismerést eltávolítani. 

7. Elismerést adó marketing eszközökkel elősegíti a Fejér Termék Program népszerűsítését 
és megismertetését a fogyasztókkal , továbbá az Elismerés birtokosa részére elektronikus 
formában biztosítja az Elismeréssel kapcsolatos tájékoztató leírásokat, arculati kézikönyvet. Az 
Elismerést adó az általa fenntartott honlapján az Elismerés birtokosát az elnyert Elismeréssel 
együtt feltünteti. 

8. Amennyiben az Elismerés birtokosa feltünteti a termékei csomagolásán az elnyert 
Elismerés megjelölését, azt csak a jelen megállapodás 1. melléklete szerinti Arculati 
Kézikönyvben előírt módon és ábrázolással teheti meg. 

9. Elismerés birtokosa jogosult a vállalkozása értékesítési, szolgáltatási vagy termék 
előállítási helyén az Elismerés elnyerését tanúsító táblát és oklevelet kiállítani. 

10. Elismerés birtokosa köteles termékének, szolgáltatásának minőségét és előállítási 

körülményeit illetve a termékek körét folyamatosan az Elismerés jogosultságának elnyerésekor 
bemutatott, az akkor elismert minőségben minimum azonos szinten tartani. 

11. Elismerés birtokosa a saját adataiban történő változásról az Elismerést Adót 15 napon 
belül, értesíti annak érdekében, hogy adatai valósan kerüljenek közlésre a különböző 

kommunikációs felületeken. és egyben hozzájárul. Elismerés birtokosa tudomásul veszi, hogy 
az Elismerést adó az adatbázisaiban, kiadványaiban, egyéb anyagaiban a megadott adatokat 
feltüntetheti. 

12. Elismerés birtokosa a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul a 
személyes adatai kezeléséhez és tárolásához, továbbá az Elismerés birtokosa hozzájárul az 
Elismerésben részesített termékről fényképfelvételek, videofelvételek a Fejér Megyei 
Önkormányzat nyilvánosan elérhető internetes oldalára történő feltöltéséhez, közösségi és 
videómegosztó oldalakon való megjelenéséhez az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján. 



A megállapodás négy (4) példány eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányból 
készült, amelyekből három eredeti (3) példány Elismerést adó és egy eredeti (1) példány pedig 
Elismerés birtokosa birtokában marad. 

Székesfehérvár, 2020 ........ ...... . . 

Dr. Molnár Krisztián 

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke Elismerés Birtokosa 


