
 

 

Helyi termékek és szolgáltatások elektronikus kataszterének kialakítása 

Adatlap helyi termelők és szolgáltatók számára 

Az elektronikus kataszter a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 

azonosítószámú projekt megvalósítás keretében kerül kialakításra. Az adatbázisban való megjelenés a 

térség minden helyi termelője, gazdasága, szolgáltatója számára térítésmentesen vehető igénybe. 

Kérjük, a kérdések közül azokra válaszoljon, amelyek az Ön esetében relevánsak! Amennyiben 

bármilyen kérdése felmerül az adatlap kitöltésével vagy a helyi termék kataszterrel kapcsolatban, 

keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségei bármelyikén: 

Ligetfalvi-Komiszár Eszter; helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor 

telefonszám: 06-20/3922-067, e-mail cím: helyitermek@nyiregyhaza.hu  

Az adatlap online is kitölthető az alábbi linken: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vT_8UgQdx2gVDUfx4_OgGKoGEKZ2o8M8uPCuCB4av-

s/edit?usp=drive_web  

 

Az adatlap kitöltésének határideje: 2019. június 30. 

Későbbi csatlakozási szándékával kapcsolatban kérjük keresse kollégánkat a fenti elérhetőségek 

egyikén. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott információk a kitöltött verziónak megfelelően kerülnek 

be a kataszterbe! 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Az „Adatlap helyi termelők és szolgáltatók számára” kitöltésével hozzájárulok, hogy a „Nyíregyházi 

Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítás 

keretében az adataimat és az általam megadott információkat az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeljék, azokat tárolják, a helyi termékek népszerűsítése érdekében megjelentessék, pl. 

a www.nyiregyhazipaktum.hu oldalon. Egyben nyilatkozom arról, hogy az általam megadott adatok és 

információk a valóságnak megfelelnek, a bemutatkozásban 

feltüntetett termékekkel, márkanévvel, fotóval saját jogon 

rendelkezem.  

A *-al jelölt kérdések kitöltése kötelező! 

  

mailto:helyitermek@nyiregyhaza.hu
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I. Alapadatok 

1. Kérem, adja meg a kapcsolatfelvétel céljából a NEVÉT / EGYÉNI VÁLLALKOZÓI NEVÉT / 
ŐSTERMELŐI NEVÉT/ CÉGNEVÉT, valamint olyan TELEFONSZÁMOT, POSTAI CÍMET, E-MAIL 
CÍMET, ahol az érdeklődők elérhetik Önt! * 

a. Név: ................................................................................................................................................... 
b. Cégnév (amennyiben releváns): ........................................................................................................ 
c. Postai cím: ......................................................................................................................................... 
d. Telefonszám: ..................................................................................................................................... 
e. E-mail cím: ......................................................................................................................................... 
f. Honlap (amennyiben van): ................................................................................................................ 
g. Közösségi média (amennyiben van): ................................................................................................. 
h. Egyéb: ................................................................................................................................................ 

2. Termelői vagy szolgáltatói tevékenységet folytat? * 

 termelői  szolgáltatói  mindkettő 

II. Termelőknek 

3. Amennyiben Ön TERMELŐ, kérem, mutassa be termékét! Írja le azokat az információkat, amit 
szeretne, hogy mindenképpen szerepeljen honlapunkon! * 

a. Termék típusa: ................................................................................................................................... 
b. Alapanyaga: ....................................................................................................................................... 
c. Kiszerelése: ........................................................................................................................................ 
d. Termék múltja: .................................................................................................................................. 
e. Előállításának technológiája: ............................................................................................................. 
f. Csomagolása: .................................................................................................................................... 
g. Egyéb: ............................................................................................................................................... 

4. Kérem, jelölje meg azokat a termékkategóriákat, amelyeket előállít! (Több válasz is lehetséges, 
kérem, mindent jelöljön be, amit előállít!) * 

állattenyésztés, élőállat húsipari termékek, tojás (tőkehús, hentesáru, 
sonka, szalámi, szalonna, zsír, kolbász, tojás stb.) 

tej és tejtermékek (tej, sajt, tejföl, vaj, 
túró, joghurt, kefir, orda stb.) 

méhészeti termékek (méz, propolisz, méhviasz 
stb.) 

friss gyümölcsök feldolgozott gyümölcs (befőtt, lekvár, szörp, 
gyümölcslé aszalt gyümölcs stb.) 

friss zöldségek, növények, gombák feldolgozott zöldség, növény (savanyúság, 
sűrítmény, aszalt zöldség, konzerv, növényi olaj stb.) 

fűszernövények gyógynövények 
gabonafélék borászat, egyéb gyümölcsbor 
egyéb szeszes italok (pálinka, sör stb.) édességek (desszertek, csokoládé, bonbon, 

mézeskalács, kürtőskalács stb.) 
(száraz)tésztafélék  gluténmentes termékek 
laktózmentes termékek bio termékek 
fűszer magvak, őrlemények, pelyhek, csíráztató magvak 
cukrásztermékek, pékáru faipari termékek (hordó, kapu, faragvány, fabútor 

stb. 
erdészeti termékek (tűzifa, fabrikett, 
pellet stb.) 

kertészeti termékek (dísznövény, palánta, 
vetőmag, cserje, fa, virág stb.) 

szépségápolási termék (szappan, 
krémek, testolajok, kozmetikumok, illóolaj 
stb.) 

képzőművészeti, kézműves termékek (kerámia, 
cserép, hímzés, bőr, gyertya, ötvös, textil, nemez, 
szőttes, vesszőtermékek, fa, fém, zománc, csipke, 
kovácsoltvas, tojás, üveg, zsineg, kötél stb.) 

ruházat tisztítószer, mosószer, öblítő 
újrahasznosított termékek egyéb: .................................................................... 
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5. Kérem írja le konkrétan, hogy milyen termékeket állítanak elő! (Akár felsorolásszerűen is 
válaszolhat!) * 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

6. Mi a különlegessége, egyedisége az Ön termékeinek? Ha valaki érdeklődik a hasonló termékek 
iránt, mit mondana a sajátjáról, miért más, mint a többi? 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

7. Milyen helyi kötődése van a termékeinek? * (Kérjük, jelöljön be minden olyan sajátosságot, ami az 
Ön esetében érvényes!)  

 helyi alapanyagokból dolgozunk 
 helyben dolgozzuk fel az alapanyagokat, helyben termelünk 
 helyi munkaerőt foglalkoztatunk 
 egyéb: ................................................................................................................................................... 

8. Milyen szolgáltatást biztosít a vásárlói számára? * 

 Nem biztosítok semmilyen szolgáltatást  Bankkártyás fizetés  Előrendelés 
 Kóstolási lehetőség  Webáruház  Házhoz szállítás 
 Nyilvános termékértékelés (pl. közösségi oldalon)  Egyéb: ................................. 

9. Hogyan lehet megvásárolni az Ön termékeit? * (Több válasz is lehetséges, kérem, mindent jelöljön 
be, ami Önre igaz!) 

 Fesztiválokon és egyéb turisztikai rendezvényeken  A gazdaságból történő értékesítés útján 
 Vásárokon  Webáruházban 
 Háztól  Fogyasztóhoz kiszállítva 
 Termelői piacon  Éttermekben 
 Falusi vendégasztal keretében  Termelői mintaboltban 
 Szálláshelyeken  Ajándékboltban 
 Közétkeztetésben  Borospincékben 
 Saját értékesítő pont  Helyi termék catering részeként 
 Családon belül  Bevásárló körben 

10.  Milyen elismerésben részesítették már esetleg a termékét? (pl. díjak, címek, kitüntetések) 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

11.  Vállalja a saját telephelyén csoportok fogadását, kóstoló vagy bemutató tartását? * 

 igen  nem 

12.  Vállalja bemutató, kóstoló tartását külső helyszínen? * 

 igen  nem 

13.  Van-e olyan helyi termelő, akinek ajánlaná a helyi kataszterben való megjelenését? Amennyiben 
igen, kérem, írja le a nevét, elérhetőségét! 
a. Név: ................................................................................................................................................. 
b. Telefonszám/E-mail cím: ................................................................................................................. 
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III. Szolgáltatóknak 

14.  Amennyiben Ön SZOLGÁLTATÓ, kérem jelölje be, hogy milyen típusú szolgáltatást nyújt! * 
 Turisztikai szolgáltatás (élmény alapú) 
 Termelői szolgáltatás (faipar, élelmiszeripar, textilipar, ruhaipar, papíripar, kézműipar, vegyipar, 
építőipar, feldolgozóipar 
 Mezőgazdasági szolgáltatás 
 Társadalmi szolgáltatás (oktatás, szociális, kultúra, egészségügy) 
 Kereskedelem 
 Egyéb...................................................................................................................................................... 

15.  Kérem írja le, hogy konkrétan milyen szolgáltatások érhetők el Önnél! Akár felsorolásszerűen is 
válaszolhat! * 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

16.  Kérem, mutassa be szolgáltatását/ szolgáltatásait! Írja le azokat az információkat, amit szeretne, 
hogy mindenképpen szerepeljen honlapunkon! * 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

17.  Mi a különlegessége, egyedisége az Ön által nyújtott szolgáltatásoknak? Ha valaki érdeklődik az 
Önéhez hasonló szolgáltatások iránt, mit mondana a sajátjáról, miért más, mint a többi? 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

18.  Milyen helyi kötődése van a szolgáltatásaiknak? Kérjük, jelöljön be minden olyan sajátosságot, 
ami az Ön esetében érvényes! * 

 helyi alapanyagokból dolgozunk 
 helyben szolgáltatunk 
 helyi munkaerőt foglalkoztatunk 
 Egyéb: 

19.  Van-e olyan helyi szolgáltató, akinek ajánlaná a helyi kataszterben való megjelenését? 
Amennyiben igen, kérem, írja le a nevét, elérhetőségét! 

a. Név: ................................................................................................................................................. 
b. Telefonszám/E-mail cím: ................................................................................................................. 

20.  Van bármilyen egyéb megjegyzése a kataszterhez kapcsolódóan? 

Válasz:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

 

Együttműködését ezúton is köszönjük! 


