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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Helyi termék - Elektronikus adatkör és célcsoport 

meghatározás című tanulmányában feltárta a helyi termékek különböző fogalmait, a helyi 

termékeket előállítók és értékesítők körét, és meghatározta, hogy megyei elektronikus 

kataszterébe milyen termékek kerülhetnek be, azaz, hogy mit tekint helyi terméknek. A 

helyi termékek körébe a megyei önkormányzat beleérti a kézműves termékeket is.  

Az Önkormányzat az alábbiakban határozta meg az általa elfogadott és alkalmazott 

metodikában a helyi termékek fogalmát:  

A helyi termék 

▪ Hajdú-Bihar megyében előállított,  

▪ Hajdú-Bihar megyében - vagy az előállítás helyétől maximum 40 km-en belül - 

honos vagy megtermelt, saját vagy vásárolt vagy összegyűjtött alapanyagból, 

▪ jellemzően hagyományosan, kézi erővel, nem nagyüzemi vagy gyáripari 

technológiával, eljárással, nem gyártósoron készült,  

▪ megyei munkaerővel, szakértelemmel előállított, 

▪ főként megyei, lakossági igényeket kielégítő termék, melynek 

▪ előállítója természetes személy, őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, egyéni 

vállalkozó, mikro vagy kisvállalkozás. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megyei elektronikus kataszterébe kerülés feltételeit 

is meghatározta.  

A kataszterbe kerülés feltételei: 

▪ Az elektronikus kataszterbe azon helyi termékek (a kézműves termékeket is 

beleértve) kerülhetnek bele, melyek előállítói kérik felvételüket, illetve 

hozzájárulnak termékeik megyei kataszterbe való bekerüléséhez és az erre a célra 

létrehozott honlapon/aloldalon való megjelenítéséhez.  

 

▪ Egy termék-előállító több termékével is bekerülhet a megyei elektronikus 

kataszterbe, amennyiben azok mindegyike megfelel a fent megfogalmazott 

kritériumoknak. 

 

▪ A helyi termék kikerülhet a megyei elektronikus kataszterből, amennyiben azt az 

adott termék előállítója írásban kéri; vagy amennyiben a termék alapanyagában, 

előállításában, egyéb elemében olyan változások történnek, melyek miatt már nem 

felel meg a helyi termék az Önkormányzat által meghatározott kritériumoknak. 

 

 

 



A helyi termékek csoportosítása 

A fejezetcímben is jelzett csoportosítás elvégzésére azért van szükség, mert a helyi 

termékek jellemzőik alapján rendszerezve kerülhetnek be a megyei elektronikus 

kataszterbe és ezen ismérvek alapján lesznek kereshetők a megyei önkormányzat 

honlapján. 

A megyei önkormányzat az elektronikus kataszterébe rendszerezve, csoportosítva veszi fel 

a helyi termékeket. A helyi termékek különböző célú rendszerezésére már számos és 

különböző célú kísérlet született, elfogadott, követendő példa azonban nem került 

kialakításra.  

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az alábbi szempontrendszert kívánja saját 

elektronikus kataszterében alkalmazni:  

 

A helyi termékek elektronikus kataszterben alkalmazott csoportosítása 

1.  
Mezőgaz-

dasági 
termékek 

1.1. Feldolgozás 
nélküli 

mezőgazdasági 
termékek 

1.1.1. Növényi 
eredetű 

gyümölcs, zöldség, erdei termékek 
(gomba, medvehagyma), gabona, 

olajnövények, dió, gyógy- és 
fűszernövények,  

virág, kertészeti termékek 

1.1.2.      
Állati eredetű 

tojás, 
tehén-és kecsketej,  

baromfihús, tőkehús, halhús 

1.2. Feldolgozott 
mezőgazdasági 

termékek 

1.2.1. Növényi 
eredetű 

gabona őrlemény, tésztafélék, 
pékáruk, sütemények,  

sajtolt vagy préselt olajok, szörpök, 
savanyúság, konzervált gyümölcs 

(pl. lekvár), gyümölcslé, konzervált 
zöldség (pl. lecsó), aszalt zöldség, 

gyümölcs, fűszerek 

1.2.2.  
Állati eredetű 

húskészítmények (kolbász, sonka, 
szalámi, szalonna, tepertő), 

tejtermékek (sajt, vaj, túró, író), 
méz. 

1.2.3.  
Készételek, vizek, 

italok 

Alkoholos italok: borok, pálinkák 
Ásványvíz, szikvíz  

Készételek: langalló, mézeskalács, 
rétes, sütemény, fagylalt, csokoládé 

2.  
Kézműves 
termékek 

2.1. Fából készült termékek 
hordók, faedények, kisbútorok, 

fakanalak 

2.2. Kőből készült termékek kemence, kőedények 

2.3. Vasból készült termékek 
öntött és kovácsoltvasból, 
gyertyatartók, bográcsok 

2.4. Kerámia, üvegtermékek 
korsók, kerámiaedények, 

üvegfestmények 



2.5.Textíl-termékek 
szőttes, csipke, hímzés, horgolás, 
gobelin, viseletek, selyemfestett 

termékek; 

2.6. Fonott termékek csuhé, vesszőfonat, kosarak 

2.7. Egyéb termékek 
koszorú, ikebana, viaszgyertya, 

szappan, festett tojás 

 

 

 


