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1. A felhívással kapcsolatos fogalmak 
Helyi Véleményezési Bizottság: az elnökség és a közgyűlés jóváhagyásával működik, 12 
főből áll, a döntéseit az összeférhetetlenség szabályai szerint látja el. Feladata a Helyi 
Fejlesztési Stratégiai projektekkel kapcsolatos javaslattétel az elnökség számára (döntés-
előkészítő dokumentum elkészítése), valamint jelen minősítési kérelmek elbírálása. Saját 
Szervezeti és Működési Szabályzatalapján működik. Titoktartás és összeférhetetlenség 
szabálya érvényes rájuk. 

Helyi Termék: a helyi termék olyan termék, ami a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület területén készül és 50 km-es körzetben kerül értékesítésre (ami nem zárja ki az 
ettől távolabbi értékesítés lehetőségét). A helyi termék helyhez kötöttségét és tájjellegét 
hangsúlyozva helyi terméknek tekintjük a helyben megtermelt vagy összegyűjtött 
alapanyagokból, helyben kialakult eljárások alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek 
között előállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket 
felhasználó ily módon a hely sajátosságait megjelenítő termékeket. Az 50 km-es körön belüli 
lokalizáltság mellett a helyben hozzáadott érték, tehát az alapanyag, illetve emberi munka 
50 %-nál vagy 60 %-nál magasabb részesedésének. Nem tömegáru, hanem helyi specialitás, 
ami helyi-nemzetiségi identitással bír, így alkalmas arra is, hogy a térséget népszerűsítse. 

Helyi Szolgáltatás: a szolgáltatás végzése a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
területén történik, valamint helyben élő munkavállalók/alkalmazottak végzik. 

Kiemelt minőség: Az a termék, vagy szolgáltatás, amely a helyben élők visszajelzései 
alapján kiváló, kiemelkedő minőségű. 

Kiíró: a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület, 2628 Szob, Köztársaság utca 2. 
adószám: 18722183-1-13. 

Tradicionális: a szokásoknak megfelelő (szokás, viselkedés, eszköz, módszer, ruházat, 
viselet, dolog), amely a régi hagyományon, kulturális örökségen, erkölcsi felfogáson, ízlésen 
alapszik, igen régi eredetű, több nemzedék óta élő hagyomány. 

2. A felhívás célja és indokoltsága 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a jelenlegi Szobi Járás 17 településének 
vidékfejlesztési feladatainak koordinálására és szerveződésére jött létre 2008-ben. Az 
elmúlt évtizedekben a gazdálkodás korábbi formái leépültek, miközben a térség gazdag 
természeti és kulturális erőforrásokban. A térség sikerágazataként nyilvántartott bogyós 
gyümölcstermesztés nehézségekkel küzd. A helyi lakosság igénye és a közelmúlt lényeges 
turisztikai fejlesztései révén megnövekvő turisták speciális igényei által támasztott 
keresletre alapozva vált szükségessé a helyi termékek fejlesztése. A térségben még nagyon 
kevesen foglalkoznak a helyi alapanyagokból, helyi hagyományok alapján, helyi emberek 
által előállított, kereskedelmi forgalomban is megjelenő termékekkel. Ahhoz, hogy a helyi 
termelők megerősödjenek, piacképes terméket tudjanak előállítani és ezáltal ők 
jövedelemhez, a többiek jó minőségű, egészséges termékhez juthassanak hozzá, 
termékfejlesztésre, vállalkozásfejlesztésre, piacfejlesztésre, van szükség. A helyi termékek 
piacra juttatásának biztosítása, marketingének kialakítása kevésbé megoldott vagy 
egyáltalán nincs. Jelenleg 2-3 termelő rendelkezik olyan marketinggel, amely segítségével 
mind térségen belül, mind azon kívül népszerűsítheti termékeit. Fontos a Börzsöny-Duna-
Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület térségéből származó környezetbarát, minőségi élelmiszerek 
megkülönböztetése a Magyarországon kereskedelmi forgalomban lévő élelmiszerektől. A 
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fogyasztók tájékoztatásán keresztül, a fogyasztói döntések befolyásolása a magasabb 
minőségű, a környezeti fenntarthatósághoz hozzájáruló helyi/tanyai élelmiszerek 
vásárlására. A helyi élelmiszerek fogyasztási kultúrájának fejlesztéséhez való hozzájárulás. 
A helyi termékek piacra jutásának segítése, hozzájárulás a helyi gazdasági élet 
élénkítéséhez, a helyben termelődő magasabb hozzáadott értéket képviselő termékkínálat 
kialakításához, a helyi jövedelmek növeléséhez. A termelők ösztönzése a környezettudatos 
termelésre, a minőségfejlesztésre és a termékkínálat mennyiségi növelésére. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek szükségesnek tartja egy olyan helyi 
termékes hálózat kialakítását, amely a helyi termékek és szolgáltatások együttműködésének 
erősítése, ösztönzése és a kiemelt minőség kategórián alapszik. Ez a tevékenység, mint 
közösségi marketing és kommunikáció jelenik meg. A kiemelt minőségű helyi termék és helyi 
szolgáltatás hálózat hasonlatosan működik a védjegyhez, tehát fontos eleme a térségre 
jellemző logó, amely összeköti a termelőket és a szolgáltatókat. A kiemelt minőséget Helyi 
Véleményezési Bizottság által megvizsgált és felállított kritériumok nyomán érdemelnék ki 
az arra jelentkezők. Mindezek biztosítják a minősítéssel rendelkező termékek és 
szolgáltatások minőségi megbízhatóságát a térségbe érkezők számára. 

 

3. A minősítés megszerzése és az azzal járó előnyök 
3.1. A minősítés megszerzése 
A minősítés megszerzésére minden naptári évben 2 alkalommal van lehetőség, a nyertes 
kérelmező 2 évig jogosult a minősítés használatára. A 2 év lejártát követően hosszabbítási 
kérelem benyújtására van szükség. 

A kérelmek benyújtásáról részleteit a felhívás „6. A minősítési kérelem benyújtása” című 
fejezete tartalmazza. 

3.2. A minősítés használata 
A Kiemelt Minőséget jelentő logó(k) használata 

 

 

 

 

 

 

A nyomdakész anyagot díjmentesen biztosítjuk. Amennyiben a nyomtatásról a kérelmező 
nem tud intézkedni, úgy a Kiíró kinyomtattatja a bekerülési költség árán. 

3.3. A minősítéssel járó előnyök 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület által kiírt pályázatok és támogatási 
lehetőségek pontozási szempontjai között szerepelhet kitételként a minősítéssel való 
rendelkezés. A minősítést megszerző személy, vállalkozás, szervezet az adott pályázatban 
erre a kritériumra a maximális pontszámot kapja, míg, aki ezzel nem rendelkezik 0, azaz 
nulla pontot kap, így esetlegesen hátrányba kerül az elbírálás során. 
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A minősítés megszerzésének további előnye, hogy a kérelmező bekerül a minősítést 
megszerzők adatbázisába és hálózatába, amely a helyi termékek és szolgáltatások 
együttműködésének erősítése, ösztönzése és a kiemelt minőség kategórián alapszik. Ez a 
tevékenység, mint közösségi marketing és kommunikáció jelenik meg. A hálózat fontos 
eleme a térségre jellemző logó, amely összeköti a termelőket és a szolgáltatókat. A kiemelt 
minőséget bizottság által megvizsgált és felállított kritériumok nyomán érdemelnék ki az 
arra jelentkezők. Mindezek biztosítják a minősítéssel rendelkező termékek és szolgáltatások 
minőségi megbízhatóságát a térségbe érkezők számára. 

4. Megfelelési Kritériumok 
4.1. Megbízható termelő, szolgáltató 
A helyi termék elkészítésében vagy szolgáltatás végzésében szerzett vásárlók / ügyfelek 
nyilatkozatai alapján. Legalább 10 darab nyilatkozat benyújtása szükséges a kérelem 
mellékleteként. 

4.2. Igazolt helyi termék (amennyiben releváns) 
A kérelemben szükséges igazolni, hogy az előállított termék ténylegesen és többségében a 
helyben termelt vagy beszerzett alapanyagok felhasználásával történik. 

4.3. Igazolt helyi szolgáltatás (amennyiben releváns) 
Igazolni szükséges, hogy a szolgáltató a tevékenységét a benyújtást megelőző 2 naptári 
évben helyben végzi, valamint a szolgáltatás végzéséhez szükséges alkalmazottak vagy 
partnerek többségében a Szobi járásban élnek. 

4.4. Tradicionalitás vizsgálat (amennyiben releváns) 
A vizsgálat abban az esetben szükséges, ha hagyományos vagy az adott térségre jellemző 
technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék az emberi kéz által alkotott, nem 
élelmezési célú, kézműves termékek csoportjába tartozik. A kérelem benyújtásakor igazolni 
szükséges, hogy az előállított helyi termék a térségre és a járásra tekintve tradíciót és 
hagyományt ápol. 

5. Kiválasztási kritériumok 
Valamennyi beérkezett kérelem kiválasztása és elbírálásra kerül a Helyi Véleményezési 
Bizottság által. 

6. A minősítési kérelem benyújtása 
A kérelmek benyújtására postai úton, vagy személyesen van lehetőség az alábbi 
elérhetőségeken: 

 

Postai úton történő benyújtás: 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

2628 Szob, Pf. 33. 

 

Személyesen történő benyújtás: 
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Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

2628 Szob, Köztársaság utca 2. 8. szoba 

 

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző dátuma, személyes benyújtás esetén az átvétel 
pontos dátuma számít. 

Az alábbi időpontokig benyújtott kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra: 

2016. október 30. 

2016. december 31. 

2017. évtől minden naptári évben június 30., valamint december 31. 

Amennyiben a jövőben egy adott pályázat, vagy támogatási lehetőség kihirdetésének napja 
és benyújtási határideje is a fenti dátumok közé esik, valamint ahhoz szükséges a „Kiemelt 
Minőségű Helyi Termék”, „Kiemelt Minőségű Helyi Szolgáltatás” minősítés megszerzése, úgy 
a HVB rendkívüli ülés keretén belül dönt az addig beérkezett minősítési kérelmekről, az új 
felhívás kihirdetését követő 15 munkanapon belül. Az esetleges rendkívüli ülések időpontjait 
mindig az adott pályázati felhívás tartalmazza. 

A beérkezett kérelem átvételéről Kiíró elektronikus értesítést küld a kérelemben szereplő 
elektronikus levelezési címre. Az átvételről küldött igazolás még nem jogosítja fel a 
kérelmezőt a minősítés használatára. 

7. Az elbírálással kapcsolatos információk 
7.1. A kérelmek befogadása, vizsgálata 
A beérkezett kérelmeket a Helyi Véleményezési Bizottság beérkezési sorrendben, a 
benyújtott dokumentumok alapján bírája el, formai és tartalmi vizsgálatot követően. A 
formai és tartalmi vizsgálatot a Kiíró végzi el. 

7.2. Hiánypótlás 
Hiánypótlásra kérelmenként 1 alkalommal lesz lehetőség, a teljesítésének határidejét a 
hiánypótlási végzés tartalmazza. 

7.3. Döntés a minősítési kérelem elfogadásáról 
A Helyi Véleményezési Bizottság a hiánytalan kérelmekről, a benyújtott dokumentumok 
alapján szavazással dönt. A szavazással megítélt jogosultságról a Kiíró elektronikus levélben 
tájékoztatja a kérelmezőt. Ezen levél kiküldésének időpontjától jogosult a kérelmező a 
minősítés használatára. 

8. A kérelemhez csatolandó dokumentumok 
A minősítés megszerzésének kitöltött kérelméhez az alábbi dokumentumokat szükséges 
csatoltan benyújtani: 

 Ügyfélnyilatkozat(ok) (minta: 1. vagy 2. számú melléklet) 
 Természetes személy ügyfél esetében lakcímkártya 
 Cég esetén cégkivonat egyszerű másolatban 
 Egyéni vállalkozó ügyfél esetén Egyéni Vállalkozói Igazolvány, vagy Nyilvántartásba 

vételi Okirat 
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 Alapítványi, egyesületi ügyfél esetén cégbírósági kivonat egyszerű másolatban 
 Helyi termék esetén 

o Az előállításhoz felhasznált alapanyagok származási helyét igazoló 
dokumentumok, valamint amennyiben rendelkezésre állnak, akkor minőségi 
megfelelőségi tanúsítványok. 

 Helyi szolgáltatás esetén 
o A szolgáltatás helyben történő végzését igazoló engedély(ek) (működési 

engedély, üzemeltetési engedély) 
o Az alkalmazottak vagy partnerek lakcímét igazoló dokumentumok (a 

munkaszerződések megfelelő részei, lakcímkártya másolatok, stb.)  
 Tradicionális termék esetén 

o Egy, a térségben működő faluház, tájház, vagy múzeum vezetője által 
kitöltött és aláírt nyilatkozat, mellyel igazolja, hogy a termék a térség és a 
járás tradícióit, hagyományait őrzi.  Az aláíró személye és a kérelmező ügyfél 
között összeférhetetlenség nem állhat fent! (minta: 3. számú melléklet) 

9. A jogosult használat ellenőrzése, felülvizsgálata 
Bármikor ellenőrizhető a minősítés jogszerű használata a kérelmező előzetes értesítése 
nélkül is. Az esetleges panasz beérkezése minden esetben felülvizsgálatot von maga után. 

10. A minősítés használatának meghosszabbítása 
Értesítjük a lejárat előtt 60 nappal a kérelmezőt a lejáratról, a lejárat dátumától 30 napig 
van lehetőség a hosszabbítási kérelem benyújtására. A benyújtás igazolásaként a postázás 
dátuma a mérvadó, személyes benyújtás esetén a benyújtás időpontja. 

11. Jogkövetkezmények 
Jogosulatlan használat esetén az összes kihelyezett arculati elem levétele, az erre szolgáló 
adatbázisokból való törlés, valamint a más kedvezmények, és kérelmekhez járó 
többletpontok visszavonása és azok szankcióinak alkalmazása. 

 



1. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kiemelt Minőségű Helyi Termékről 
 

Alulírott 

Név: ..........................................................................................................  

Lakhely: ......................................................................................................  

Születési hely, idő: ........................................................................................  

 

az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy 

 

Kérelmező neve / cégneve: ..............................................................................  

Kérelmező lakhelye/ székhelye:  ........................................................................  

Kérelmező adóazonosító jele / adószáma: ............................................................  

 

Helyi termék megnevezése: ..............................................................................  

 

a helyi termékét kiemelkedő minőségben gyártja / termeli, a termék és a termelő is alkalmas 
arra, hogy a térséget népszerűsítse ezzel is emelve a térség életszínvonalát. 

 

 

Kelt: ____________________, 20____ _____________ ____________ 

 

 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

 

Név:       Név: 

 

Lakhely:      Lakhely: 

 

Aláírás:      Aláírás: 



2. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kiemelt Minőségű Helyi Szolgáltatásról 
 

Alulírott 

Név: ..........................................................................................................  

Lakhely: ......................................................................................................  

Születési hely, idő: ........................................................................................  

 

az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy 

 

Kérelmező neve / cégneve: ..............................................................................  

Kérelmező lakhelye/ székhelye:  ........................................................................  

Kérelmező adóazonosító jele / adószáma: ............................................................  

 

Helyi szolgáltatás megnevezése: ........................................................................  

 

a helyi szolgáltatását kiemelkedő minőségben végzi, a szolgáltatás és a szolgáltató is 
alkalmas arra, hogy a térséget népszerűsítse ezzel is emelve a térség életszínvonalát. 

 

 

Kelt: ____________________, 20____ _____________ ____________ 

 

 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

 

Név:       Név: 

 

Lakhely:      Lakhely: 

 

Aláírás:      Aláírás: 

 



3. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Tradicionális Termékről 
 

Alulírott 

Név: ..........................................................................................................  

Lakhely: ......................................................................................................  

Születési hely, idő: ........................................................................................  

 

mint a(z) 

Képviselt intézmény neve: ...............................................................................  

Képviselt intézmény székhelye: .........................................................................  

Képviselt intézmény adószáma: .........................................................................  

képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy 

 

Kérelmező neve / cégneve: ..............................................................................  

Kérelmező lakhelye/ székhelye:  ........................................................................  

Kérelmező adóazonosító jele / adószáma: ............................................................  

 

Tradicionális megnevezése: ..............................................................................  

 

a tradicionális termék a térség és a járás tradícióit vagy hagyományait őrzi, Kérelmező a 
termékét kiemelkedő minőségben gyártja / termeli, a termék és a gyártó / termelő is 
alkalmas arra, hogy a térséget népszerűsítse ezzel is emelve a térség életszínvonalát. 

 

Kelt: ____________________, 20____ _____________ ____________ 

 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

 

Név:       Név: 

 

Lakhely:      Lakhely: 

 

Aláírás:      Aláírás: 


