HELYI TERMÉK-FELMÉRŐ ADATLAP
(Mielőtt elkezdi az adatok beírását, kérjük, olvassa el az adatlapot és az útmutatót!
Kérjük, az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltsék ki!)
1. TERMÉK NEVE, MÁRKANÉV
Termelő neve…………………………………………..... Cég neve……..…………………………………………….
Cím ……………………………….………………………. Telefon ……..……………… Fax ……………..………..
E-mail………………………….………………………….. Honlap……..……………………………………………..
Működési forma Őstermelő egyéni vállalkozó gazdasági társaság (bt, kft, kht.) egyéb
2. TERMÉK
2.1. TÍPUSA termesztett, gyűjtött és feldolgozott gyümölcs, zöldség

hús és húskészítmény sütőipari termék
ital tejtermék egyéb feldolgozott élelmiszer gyógy- és fűszernövény ipari termék kézműipari termék
dísznövény egyéb
Kérjük, részletezze .. ................................................................................................................................................
2.2. KISZERELÉSE .................................................................................................................................................
2.3. ENGEDÉLYKÖTELES-E A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA?  igen nem
Ha igen, az engedélyező hatóság megnevezése, az engedélyokirat típusa és száma ....................................................
................................................................................................................................................................................
2.4. A TERMÉK EGYÉB KÜLÖNLEGES MINŐSÍTÉSEI (pl. biotermék, stb) ........................................................
minősítő szervezet neve ............................................................................................................................................
3. ALAPANYAG
3.1. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG (tájfajta, őshonos állat-, vagy növény, stb) ..................................................
3.2. JELLEGE ..........................................................................................................................................................
3.3. BESZERZÉSE termelés vásárlás gyűjtés egyéb..................................................................................
3.4. HOL / HONNAN .............................................................................................................................................
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 BE A TERMÉK ÉS MILYEN MÓDON? .........................................................................
A forgalmazó hely saját tulajdon, bérlemény  más tulajdona, bérleménye piac egyéb
5. HA ÖN ÁRUSÍTJA, A NYITVA TARTÁS

egész évben --> a hét mely napjain?..................................................... nyitvatartási idő ..........................................
szezonális --> mettől meddig? .............................................................................................................................
6. KÖTŐDIK-E HOZZÁ VALAMILYEN SZOLGÁLTATÁS? igen nem
Ha igen, milyen? .....................................................................................................................................................
7. TERMELÉSI KAPACITÁS jelenlegi……………………………….. maximális ...............................................
8.TERMÉK MÚLTJA
Hány éve állítja elő?............... Foglalkozott vele ezelőtt más is? (Ha igen, ki és mikortól?) .......................................
A termék-előállítás technológiája házi

kisüzemi nagyüzemi

9. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok
adataim
közzétételéhez
a
települési
szórólapon és a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete honlapján,
adatbázisában.

Aláírás

ÚTMUTATÓ

Mielőtt elkezdi az adatok beírását, kérjük, olvassa el az adatlapot és az útmutatót! Amennyiben kérdése van,
kérjük keresse Szabó Erikát vagy Vida Laurát az alul szereplő elérhetőségeinken.
Egyesületünk kijelenti, hogy az itt megadott adatokat csak a projekt céljaira használjuk fel, bizalmasan kezeljük,
harmadik személynek nem adjuk tovább!
Ha több választási lehetőség van, kérjük, a megfelelő négyzetekbe tegyen egy x-et. A százalékos arányt
részletezze.
Egyes kérdéseknél több választ is bejelölhet. A pontozott vonalakat nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.
Ha kevés a hely, egy külön lapon folytassa a kitöltést, és azt is csatolja az adatlaphoz.
Termék neve, márkanév: A címkén szereplő, egyedi márkanév (pl. Ormánsági Paraszt Vigasz)
Személyes adatok: Amennyiben egyéni vállalkozó, vagy őstermelő, a saját nevét és címét adja meg, a többi
esetben a cég adatait. Ha a cégnek csak telephelye van az Egyesület területén, akkor annak a címét adja meg,
amennyiben elérhetők a telephelyen. Ha nem, akkor a központi címet írja be. A könnyebb kapcsolattartás
érdekében, kérjük, az e-mail címét (ha van) feltétlenül adja meg!
Termék típusa: Kérjük, írják le növényi és állati eredetű termék esetén a faj, fajta nevét (pl. málna, mangalica,
mezei csiperke), készítményeknél, feldolgozott termékeknél a termék fajtáját (pl. szalámi, dzsem, fonott kalács),
kézműves és ipari termékek esetén a típusát (pl. fűzfa kosár, üvegváza, tölgyfa asztal).
Termék kiszerelése: A termék jellegétől függően, milyen tömegű, térfogatú, darabszámú és milyen a
csomagolása (pl. üveges, zacskóban stb.)?
Alapanyag jellege: Kérjük, részletezze, milyen anyagfajtáról van szó, például fém, természetes anyag, agyag,
növényi eredetű stb.
Alapanyag beszerzése: Írja le, mely település(ek)ről származik.
Előállítás helyszíne: Kérjük, adja meg a pontos címet, ha külterületen található, akkor a dűlő nevét is.
Hol szerezhető be a termék?: Kérjük, írja ide, hol vásárolható meg (például az előállítás helyszínén
megvásárolható, megrendelhető), és adja meg a pontos címet.
Kötődik-e hozzá szolgáltatás?: Megnézheti-e bárki az üzemet működés közben, vagy tart-e bemutató
foglalkozást, vagy a vendég, érdeklődő maga is készítheti a terméket (pl. fazekas esetén korongozás)?
Termelési kapacitás: Kérjük, adja meg a jelenlegi mennyiséget és egységét (pl. db/nap, kg/év stb.), valamint azt,
hogy igény esetén mekkora az a maximális mennyiség, amit még elő tud állítani.
Termék múltja: Ha nem Ön kezdte gyártani a terméket, akkor kérjük, írja a pontozott vonalra, hogy kitől
származott át Önre (pl. XY …-i lakos, nagyszülők stb.)

Kérjük, a kitöltött adatlapot szíveskedjen a következő címre visszaküldeni:
Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete, 7801 Siklós, Pf. 206.
vagy e-posta: dbhtesiklos@gmail.com
Telefon: 72/579-092, Fax: 72/579-093

