
 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) 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 személyének 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 helyi 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.) 

 

 

 


