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Helyitermék-márka Tapolca környékén

Tapolca Város Önkormányzata által vezetett partnerség az EGT Norvég Finanszírozási

Mechanizmus keretében támogatott „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című

pályázati program megvalósításán dolgozik négy hazai és két norvég partnerrel közösen. A

program célja annak feltárása, hogyan lehetne a tapolcai és térségi helyi termékek értékesítési

lehetőségeit bővíteni, piacra jutását elősegíteni, a helyi termékek felhasználásának arányát

növelni a fogyasztásban. A program keretében többek között megvalósul egy helyitermék-márka.

Az alábbiakban a helyi termelők, kistermelők, őstermelők számára a márkához való csatlakozás

előnyeiről, a csatlakozás módjáról és a témához kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakról

olvashatnak részletesen.

A Tapolca 40 km-es vonzáskörzetében található termelők számára lehetőség nyílik a projekt

keretében létrehozott helyitermék-márkával megkülönböztetni termékeiket. Ez a vonatkozó

termékeknek egyfajta eredetmegjelölése, amely jelzés és garancia is a vásárlók felé, honnan

származik a termék, amit megvásárol, elfogyaszt, használ. Az értékesítés során ez a

megkülönböztetés mindenképp előnyt jelent.

Az eredetmegjelölés a gyakorlatban egy grafikai arculatban (logó) nyilvánul meg, amelynek

használatát a fent jelzett területen található termelők kérvényezhetik az alábbiakban részletezett

formában:

A Tapolca Kft. által bevezetni kívánt logót azon kistermelők és őstermelők, valamint egyéni

vállalkozók fogják megkapni első körben, akik Tapolca 40 km-es körzetében végzik

tevékenységüket és a kistermelői rendeletnek megfelelnek, és csatlakozási

nyilatkozatukat/kérelmüket benyújtják a Tapolca Kft-hez.

Mi a teendőm?

Csatlakozási nyilatkozat kitöltése (a nyilatkozat elektronikus formában letölthető a

http://helyitermek.tapolca.hu/szakma/letoltheto-dokumentumok linken, vagy papír formátumban

igényelhető a Tapolca Kft. Piacfelügyeleti Irodában, Róth Lászlónál, a Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky

u. 1. szám alatt)

A kitöltött nyilatkozatot e-mailben a tapolcaipiac@tapolcakft.hu címre, postai úton vagy

személyesen a 8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. címre kell eljuttatni.

•    A Tapolca Kft. a nyilatkozat elbírálásáról e-mailben / postai úton tájékoztatja a csatlakozni

szándékozót.

•    a csatlakozás jóváhagyása esetén a Tapolca Kft. a termelő rendelkezésére bocsátja a

helyitermék-márka logóját használható formában, valamint a logó használatához szükséges

útmutatót.
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•    A csatlakoztatott termékek csomagolásán a logó az útmutatóban jelzett módon (pl. matrica

formájában) tüntethető fel.

•    A helyitermék-márka logójának használatára jogosult termelőknek megjelenést biztosítunk a

helyitermek.tapolca.hu oldalon. Ehhez egy max. 750 karakteres, vonzó bemutatkozó anyag,

valamint 2-3 jó minőségű, min. 800 pixel széles vonzó, hangulatos fotó lesz szükséges.

Kihez forduljanak kérdés esetén?

Róth László, piacfelügyelő

+36 30 529 5550

tapolcaipiac@tapolcakft.hu

rothlaszlo@tapolcakft.hu

www.helyitermek.tapolca.hu

Fogalmak

Ki a kistermelő?

A kistermelő fogalmát az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet határozza meg. E rendelet 1. § (1)

bekezdésének értelmében a kistermelő kis mennyiségű (a pontos mennyiségeket a rendelet 1.

melléklet A része tartalmazza):

•    általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő

alaptermékkel,

•    általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel,

•    vagy általa jogszerűen kifogott hallal,

közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban

számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy

vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt láthat el (Magyar Közlöny, 2010).

Mi a termelői piac?

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac

40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő

gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Célja, hogy megkönnyítse a kistermelők, őstermelők által létrehozott termékek eljuttatását a

közvetlen felhasználóhoz.

A tapolcai kereskedelmi piac mellett létrehozni kívánt termelői piacon való árusítás feltételeire az

alábbiak vonatkoznak:

Piacokra vonatkozó jogszabályok

•    A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

•    A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

•    A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.)

EüM rendelet

•    A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI.

8.) VM rendelet

Kik és mit értékesíthetnek a helyi termelői piacon?

•    Kizárólag kistermelők értékesíthetnek saját gazdaságukból származó mezőgazdasági és

élelmiszeripari termékeket; piac fekvése szerinti megyében, illetve 40 km-es körzetében

gazdálkodó kistermelők; kivétel Budapest, ahová a kistermelők az egész országból érkezhetnek

termékeikkel.

Mi a logó?

•    A logó egy oltalommal ellátott jelzés, mely segít a vevő számára megkülönböztetni egyik

2 / 3



terméket a másiktól.

Átadták a megújult piaccsarnokot

2017. március 31-én pénteken délelőtt ünnepélyesen átadták az elmúlt fél évben  megújult városi

piaccsarnokot. A helyi gazdaság élénkülését, a helyben termelt élelmiszerek forgalmának

növekedését, egy népszerűbb vásárteret remél a beruházástól  Tapolca.

A csarnok felújítási munkálatai 2016. októberében indultak el azzal a céllal, hogy a meglehetősen

elavult,  egyre rosszabb műszaki, esztétikai állapotokat mutató épület végre megfelelhessen a kor

követelményeinek. Mindehhez az anyagi fedezetet a város 2013- ban benyújtott, „Egészséges

Tapolca, Egészséges Gazdaság” elnevezésű, HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú 2016 nyarán

elnyert pályázata biztosította, de a város  többször is kiegészítette a pályázatban megjelölt,

felújításra szánt pénzkeretet.

A felújítási munkálatok során egységes homlokzati kép jött létre, megújultak a járófelületek, a

burkolatok, új nyílászárók kerültek beépítésre. Színvonalas megjelenést kapott a külső tér, amely

így bővíti a programokhoz rendelkezésre álló közösségi és rendezvényteret is. A zárt csarnokrész

energetikai korszerűsítésére is sor került. Új mozgássérült vizesblokk szolgálja a látogatók,

különösen az idősebbek kényelmét. Az ünnepélyes piacátadón Dobó Zoltán, Tapolca Város

polgármestere, valamint Rig Lajos, a térség országgyűlési képviselője mellett Lillehammer Város

delegációja is köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a nagyközönség bejárhatta,

megismerhette a megújult épületet.

Tapolca, 2017. április 3.
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