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Zala Termálvölgye 
Egyesület


 

Vidékfejlesztési célú
 

civil 
szervezet


 

LEADER Helyi Akciócsoport -
 címbirtokos szervezet


 

Terület: 34 település, 462 km2


 
Lakosságszám: 30.544 fő


 

Tagjai: 101 tag


 
Közszféra: 34



 
Civil szféra: 22



 
Vállalkozói szféra: 34



 
Természetes személyek: 11


 

Székhely: Zalaszentgrót



Magyarország 96 LEADER 
Helyi Akciócsoportja

2007-2013



Előzmények a térségben
1993. -

 
ZalA-KAR

 
Térségi Innovációs Társulás 

megalakulása

Korábbi LEADER programok:
•

 
Kísérleti LEADER Program (2002-2004)

•
 

AVOP LEADER+ Program (2005-2008)
(ZalA-KAR

 
Helyi Értéket! Akciócsoport)

A jelenlegi program:
•

 
ÚMVP IV. tengely (2007-2013)

2007. október –
 

Létrejön a Zala Termálvölgye Helyi 
Közösség

2008. január-május –
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 4 
hónapos tervezése

2008. június –
 

Zala Termálvölgye Egyesület alakuló
 ülése

2008. november –
 

megkezdi működését a Zala 
Termálvölgye Egyesület irodája, munkaszervezete



Egyesület szervezeti felépítése

Közgyűlés
101 fő

Elnökség -
 

7 fő

Munkaszervezet – 5 fő
Szabó

 
Tibor, munkaszervezet vezető

Nagy Anita, projekt menedzser
Bődi

 
Eszter, projekt menedzser

Németh-
 

Kiss Csilla, pénzügyi referens
Szakács Eszter, projekt menedzser

Felügyelő
 

bizottság
 

-
 

3 fő
Elnök:

 
Guitprechtné

 
Molnár Erzsébet

Alelnök:
 

Czigány Sándor
Tagok: Horváth János, Horváth Tibor, 
Hosszu

 
Zsuzsanna, Németh Attila, 

Tafota Istvánné

Elnök:
 

Nagy Lászlóné
Tagok: Lajkó

 
Ferenc, Pintér 

Imre



Mi a LEADER program?

LEADER (francia betűszó: Liaison Entre
 

Actions
 

pour le 
Development

 
de ł'Economie

 
Rurale)

 
= Közösségi 

Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.

Vidékfejlesztési módszer

Lényege:
•

 
Egy térség helyi szereplői (köz-, civil és vállalkozói szféra)

 összefognak, megalkotnak egy ún. akciócsoportot
•

 
Az akciócsoport felméri a helyi adottságokat, problémákat, 
lehetőségeket és egy helyi fejlesztési stratégiában meghatározza 
a térség számára fontos prioritásokat, célokat

•
 

A megfelelő
 

minőségű
 

stratégiákat a program irányító
 

hatósága 
kiválasztja és forrást biztosít azok megvalósítására

•
 

Az akciócsoport a stratégia végrehajtása érdekében maga 
választja ki a megvalósítandó

 
projekteket (továbbá

 
hálózatot épít, 

projekteket generál stb-stb.)



LEADER alapelvek
*A vidékfejlesztési módszer elemei az 1698/2005/EK 

rendelet 4. szakasza alapján:
*jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló

 területalapú, helyi fejlesztési stratégiák;
*helyi köz-

 
és magánszférabeli partnerségek 

(=akciócsoportok);
*alulról építkező

 
megközelítés a helyi akciócsoportok helyi

 fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására 
vonatkozó

 
döntéshozatali hatáskörével;

*a stratégia multiszektorális
 

tervezése és végrehajtása, a 
helyi gazdaság különböző

 
ágazatainak szereplői és 

projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;
*innovatív

 
megközelítések végrehajtása;

*együttműködési projektek
 

végrehajtása;
*a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.
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Tevékenységeink



Hévízi tó
a világ második legnagyobb termál tava

Szállás kapacitás: 9.181 

1.076.951 vendégéjszaka/év 10%-a Magyarország összes 
vendégéjszakájának



Fejlett turizmus a 
térségben

A gyógyfürdő

 Kehidakustányban

Családi hotel Alsópáhokon

Nemzetközi reptér 
Sármelléken

Épülő

 

golfpálya 
Zalacsányban



Hagyományokban, építészeti 
örökségben gazdag térség

Körtemplom 
Kallósdon

Tradicionális 
borpince Dötkön

Tanösvény a 
Rezi Várhoz

Tájház 
Kehidakustányban



Természeti értékekben 
gazdag, jó

 
mezőgazdasági 

adottságokkal bíró
 

térség

Zala folyó

 

völgye 
(Natura 2000)

Szőlőhegyek a 
Zalai dombokon

Kockásliliom

Vindornya-láp 
(tanösvény)



Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk
•

 
Az átfogó

 
célja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánknak a 

térségen belüli fejlettségi különbségek csökkentése.

•
 

HVS intézkedések:
–

 
III. tengelyes intézkedések

 
(LEADER-szerűen 

megvalósuló
 

fejlesztések)
•

 
Vidéki örökség megőrzése

•
 

Falumegújítás és fejlesztés
•

 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése

•
 

Mikrovállalkozások fejlesztése

–
 

IV. tengely
 

–
 

LEADER program

•
 

Összes forrás: kb. 1,49 milliárd Ft
•

 
Összes projekt: 146 projekt



1,49 milliárd Ft
146 db projekt



Falumegújítás
27 db projekt, 189 m Ft támogatás

Hétmérföldes 
park -

 

Óhíd
Kultúrház -

 

Tilaj

Noé

 

Közösségi 
Ház -

 

Dötk
Játszótér -

 Felsőpáhok



Vidéki örökség
11 db projekt, 165 m Ft támogatás

Kúria -

 

Nagygörbő

Tanösvény -

 

Rezi

Templomfelújítás -

 Kehidakustány



Mikrovállalkozás fejlesztés
11 db projekt, 207 m Ft támogatás

Szent Antal Fogadó

 -

 

Zalabér
IT fejlesztések -

 Felsőpáhok

Bemutatóház 
- Hévíz

Lánctalpas osztályozó

 

-

 Kehidakustány



Turisztika
19 db projekt, 348 m Ft támogatás

Falusi szálláshely -

 Zalacsány

Ifjúsági szálláshely -

 Alsópáhok

Falusi szálláshely -

 Zalacsány

Borturizmus -

 Cserszegtomaj



LEADER
76 db projekt, 518 m Ft támogatás

Közösségi 
eszközbeszerzés 
-

 

Zalaszentgrót

Látóút -

 

Pakod

Turisztikai 
projekt -

 

Hévíz

Borászati eszközfejlesztés 
-

 

Zalaszentgrót



Megvalósult fejlesztések
76 db projekt, 725 m Ft támogatás

www.zalatermalvolgye.hu



Új kiadvány
Megvalósult Fejlesztések 2008-2013



LEADER
Helyi gazdaság fejlesztés

Helyi termék 
fejlesztés



Kulcsszerepben a helyi termékek
térségünkben

Egészséges, környezetbarát 
helyi élelmiszer 

fogyasztása
Javul az életminőség

A helyi termékek formálják a 
térség imázsát

Erősödik a helyi 
identitástudat

Program és ajándék a 
turistáknak

A helyi termék bővíti a 
turisztikai kínálatot

Helyi termékek előállítása, 
értékesítése

Jövedelem, munkahely 
a helyi lakosoknak



Helyi termék tanulmány


 
Címe: Helyi termékek előállítása és értékesítése a 
Zala Termálvölgyében



 
Készíttető: Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER 
HACS)



 
Készítő: Dr. G. Fekete Éva



 
Készítés időpontja: 2009. augusztus –

 
november



 
Tanulmány tartalma:


 
Helyzetfeltárás

 
–

 
Rendszerezi a helyi termékkel 

kapcsolatos helyi ismereteket


 
Összefoglalja a terület fejlesztéséhez kapcsolódó

 közösségi feladatokat



 
Készítés módszere:


 
Irodalomelemzés, statisztikai adatok gyűjtése



 
Kérdőíves lekérdezés:


 

helyi termék előállítók (100), fogyasztók (200), értékesítők (20)



 
Mélyinterjúk



 
Szakmai fórumok (partnerségi találkozók)

Letölthető:
www.zalatermalvolgye.hu



Partnerségi találkozó
 

Zalaszentgróton



Mit tekintünk helyi terméknek?

www.zalatermalvolgye.hu

Helyi termék:
-

 
a helyben megtermelt vagy összegyűjtött 
alapanyagokból, helyben kialakult eljárások

 (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi 
keretek között előállított, esetleg csomagolásukban is 
helyi anyagokat, helyi kulturális

 
elemeket felhasználó

 -
 

ily módon a hely sajátosságait megjelenítő
 termékek 

-
 

a helyi munkaerővel a helyi –
 

kb. 50 km sugarú
 

körön 
belüli –

 
lakossági igényeket kielégítő

 
termékek 

sorolhatók ebbe a körbe. 



Helyi termékek rendszere (1)

1. Élelmiszerek
1.1. Feldolgozás nélkül árusított élelmiszerek

–

 

Növényi eredetű

 

termékek: (gyümölcs, zöldség, erdei termékek, gyógy-

 

és 
fűszernövények

–

 

Állati eredetű

 

termékek (tojás, tej, tőkehús, baromfihús)
1.2. Feldolgozott élelmiszerek

–

 

Növényi eredetű

 

termékek (gabona őrlemény, tésztafélék, pékáruk, 
sütemények, sajtolt vagy préselt olajak, savanyúság, konzervált zöldség, 
gyümölcs, aszalt gyümölcs, fűszerek, tinktúrák

–

 

Állati eredetű

 

termékek (húskészítmények, tejtermékek, méz, 
méztermékek) 

–

 

Készétel különlegességek (dödölle, kenyérlángos, mézeskalács, gombóc)
–

 

ásványvíz, szikvíz
–

 

alkoholos italok (borok, pálinkák)

2. Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági termékek
–

 

virág, kertészeti termékek (virágpalánta, szőlő

 

oltvány, facsemete)
–

 

tűzifa

http://zalatermalvolgye.hu/node/203
http://zalatermalvolgye.hu/sites/default/files/termek/nektar01.jpg


3. Kézműves termékek
3.1. Fából készült termékek

–

 

kádár termék (boros hordó, díszhordó)
–

 

asztalos termék (kisbútor, faintarzia
–

 

faműves termék (faragás, faedények)
3.2. Kőből készült és kőműves termékek (kemence, kőedény, kőfaragás)
3.3. Vasból készült termékek (öntött-

 

és kovácsoltvas)
3.4. Kerámia és üvegműves termékek

–

 

fazekas termékek
–

 

cserépkályha
–

 

üvegfestés
3.5. Textilipari termékek

–

 

fonás, csomózás
–

 

szövés
–

 

kézimunka (csipke, hímzés, horgolás, gobelin)
–

 

selyemfestés
–

 

viseletkészítés
3.6. Fonott termékek (szalmafonat, csuhé, vesszőfonat)
3.7. Virágkötészeti termékek (koszorú, virágkompozíció, ikebana)
3.8. Viaszból, faggyúból készült termékek (viaszfigura, viaszgyertya, szappan)
3.9. Egyék dísztárgyak (festett tojás, szaru tárgy)

Helyi termékek rendszere (2)

http://zalatermalvolgye.hu/sites/default/files/termek/hord�k (23).jpg
http://zalatermalvolgye.hu/node/154
http://zalatermalvolgye.hu/sites/default/files/logo/kukorica04.jpg


Helyi termék tanulmány által 2009-ben 
meghatározott közösségi feladatok

1.
 

Termékfejlesztés
1.

 
Térséghez kötődő

 
arculat kialakítása

2.
 

Kombinált termékek kifejlesztése
3.

 
Nagyobb hozzáadott érték, magasabb 
feldolgozottság elérése

4.
 

Kereslettel rendelkező, de a kínálatból jelenleg 
hiányzó

 
helyi termékek bevezetése

5.
 

Gazdaságosságot garantáló
 

és a keresletet 
ösztönző

 
termelési mennyiségek előállítása

6.
 

Optimális kiszerelés kialakítása
7.

 
Minőségbiztosítás, oltalom alá

 
helyezés



Helyi termék tanulmány által 2009-ben 
meghatározott közösségi feladatok

2.
 

Vállalkozásfejlesztés
1.

 
Legális vállalkozási szervezeti keretek 
megteremtése

2.
 

Engedélyek megszerzésében, szerződések 
kötésében jogi segítség

3.
 

Technológiai fejlesztés, innovációk közvetítése
4.

 
Képzések

3.
 

Szervezeti kapacitások
1.

 
Együttműködések, szövetkezések szervezése

2.
 

A térségi fejlesztő
 

szervezetek közötti 
munkamegosztás kialakítása

3.
 

Új szervezeti egység létrehozása (Térségi 
Marketing Centrum)



Helyi termék tanulmány által 2009-ben 
meghatározott közösségi feladatok

4.
 

Értékesítés
1.

 
Termelői telephelyek fogadókészségének kialakítása

2.
 

Mintaboltok
3.

 
Kereskedelmi szerződések előkészítése

4.
 

Pannon Helyi Termék Klaszterbe való
 

bekapcsolódás
5.

 
Gazdapiacok létesítése és működtetése

6.
 

Helyi termék vásárok, fesztiválok rendezése
7.

 
Turisztikai fogadópontok kialakítása

8.
 

Turisztikai szolgáltatókhoz helyi termékek 
kihelyezése

9.
 

Vendéglátóhelyek számára helyi termékek 
beszállításának megszervezése

10.
 

Közszolgáltatások számára helyi termékek 
beszállításának megszervezése

11.Turisztikai programcsomagok szervezése



Együttműködésben a térségi szereplőkkel
Partnerszervezetek:
•

 
Zala Termálvölgye Egyesület

•
 

Zalakanyar Vendégváró
 

és Kézműves Egyesület
•

 
Zalai Borút Egyesület 

•
 

Kehidakustányi Vendégvárók Egyesülete
•

 
Hévízi Szobakiadók Szövetsége

•
 

Hévíz TDM Egyesület
•

 
CELODIN Zalai Alapítvány

•
 

Érték-Termék Szociális Szövetkezet
•

 
Foglalkoztató

 
ZalA-KAR Közhasznú

 
Nonprofit Kft.

•
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
•

 
Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet

•
 

Szalapai Szociális Szövetkezet



Helyi termék előállítók 
beruházásainak 

támogatása
•

 
Borászati technológia beszerzés

•
 

Kovács üzem
•

 
Lekvárfőző

 
műhely

•
 

Kézműves asztalosműhely
•

 
Méhészet

•
 

Húsfeldolgozó
 

kisüzem
•

 
Kecskesajt készítő

 
kisüzem

•
 

Dió
 

feldolgozó
 

üzem
•

 
Mézeskalács műhely

•
 

Gyümölcsfeldolgozó
 

kisüzem
•

 
Mobil gyümölcsprés

11 projekt, 190 millió
 

FtKézműves 
asztalosműhely

Lekvárfőző

 

műhely



Helyi termék előállítók 
beruházásainak 

támogatása
•

 
Borászati technológia beszerzés

•
 

Kovács üzem
•

 
Lekvárfőző

 
műhely

•
 

Kézműves asztalosműhely
•

 
Méhészet

•
 

Húsfeldolgozó
 

kisüzem
•

 
Kecskesajt készítő

 
kisüzem

•
 

Dió
 

feldolgozó
 

üzem
•

 
Mézeskalács műhely

•
 

Gyümölcsfeldolgozó
 

kisüzem
•

 
Mobil gyümölcsprés

11 projekt, 190 millió
 

FtMobil gyümölcsprés

Húsfeldolgozó

 

kisüzem



Helyi termék értékesítés 
ösztönzése

•
 

Helyi termék bolt nyitások támogatása
–

 
Sikertelen próbálkozások az elmúlt 
években

–
 

Következő
 

próba: helyi termék bolt
 Alsópáhokon

 
(Hévíz mellett)

Bezárt

Helyi termék bolt -

 Zalaszentgrót

Bezárt

Helyi termék bolt -

 Alsópáhok

Kialakítás alatt

Ajándék bolt -

 Kehidakustány



Helyi termékek 
becsatornázása a helyi 

turizmusba
•

 
Együttműködés a hévízi turisztikai 
egyesületekkel és szállásadókkal a 
helyi termelők érdekében
–

 
Tanulmányutak, kóstolók stb.

Eredmény:
•

 
Egyre több térségbeli termelő

 
kap 

lehetőséget a hévízi vásárokon, 
fesztiválokon, szállodákban…

Vásár Hévízen

Helyi termék 
kóstoló

 

Hévízen

Hotel menedzsment 
tanulmányúton



Hagyományos 
gyümölcstermesztés támogatása
•

 
Régi gyümölcsfajták (alma, körte, szilva

 stb.)
 

hagyományos módon való
 telepítésének és termesztésének 

támogatása (az intenzív 
gyümölcstermesztés fenntartható

 alternatívája)
•

 
A fő

 
cél az alacsony növényvédőszer-

 használatból származó
 

környezeti 
előnyök elérése, a biológiai sokféleség 
fenntartása, a klímaváltozáshoz való

 alkalmazkodás stb. 

Újonnan ültetett 
gyümölcsös

 

Óhídon

1.000 -

 

20.000 négyzetméteres gyümölcsösök
11 projekt, 43 millió

 
Ft

Gyümölcs tájfajták



Helyi termék előállítók 
szemléletformálása, tudás-

 transzfer•
 

A céljaink:
–

 
Ösztönözzünk minél több helyi lakost 
arra, hogy váljon „helyi termelővé”

–
 

A helyi termelők a tevékenységüket 
szabályosan, fenntarthatóan, magas 
szakmai színvonalon végezzék

–
 

A termelők váljanak képessé
 

az 
együttműködésre

•
 

Termelőknek szóló
 

konferenciákat, 
képzéseket, tanulmányutakat, 
workshopokat szervezünk és támogatunk 
(jogszabályok, jó

 
gyakorlatok stb.)

•
 

Bemutató
 

kerteket és gazdaságokat 
támogatunk a fenntartható

 
mezőgazdaság 

témájában (pl. biokertészkedés)
•

 
Közösségi feldolgozókat támogatunk az 
élelmiszer-feldolgozási eljárások 
megismertetése érdekében (lekvár, 
gyümölcslé

 
stb.)

Helyi termék konferencia 
sorozat 2013-ban

Mintakert -

 

Rezi



Helyi termék előállítók 
szemléletformálása, tudás-

 transzfer•
 

A céljaink:
–

 
Ösztönözzünk minél több helyi lakost 
arra, hogy váljon „helyi termelővé”

–
 

A helyi termelők a tevékenységüket 
szabályosan, fenntarthatóan, magas 
szakmai színvonalon végezzék

–
 

A termelők váljanak képessé
 

az 
együttműködésre

•
 

Termelőknek szóló
 

konferenciákat, 
képzéseket, tanulmányutakat, 
workshopokat szervezünk és támogatunk 
(jogszabályok, jó

 
gyakorlatok stb.)

•
 

Bemutató
 

kerteket és gazdaságokat 
támogatunk a fenntartható

 
mezőgazdaság 

témájában (pl. biokertészkedés)
•

 
Közösségi feldolgozókat támogatunk az 
élelmiszer-feldolgozási eljárások 
megismertetése érdekében (lekvár, 
gyümölcslé

 
stb.)

Tanulmányút 
(látóút) a 
térségben

Közösségi 
aszaló

 

-

 Tilaj



Aktuális projektünk: összegyűjtjük 
és bemutatjuk a helyi termelőket 

a helyi lakosoknak

Térképen a termelők
Részletes információ

 a termelőkről

•
 

Összegyűjtöttük a termelők adatait
•

 
Az adatokat elhelyeztük egy honapon: 
www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

Helyi termék 
honlap

http://www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu/


•
 

Kiválasztottuk az 50 legjelentősebb 
helyi termék előállítót és marketing 
anyagokat készítettünk számukra:
–

 
Közös katalógus

–
 

Személyreszabott reklámkártyák és 
szórólapok

Reklámkártyák

50 termelőről 
szóló

 

katalógus

Szórólapok

Aktuális projektünk: összegyűjtjük 
és bemutatjuk a helyi termelőket 

a helyi lakosoknak



•
 

Kitelepülünk 3 helyi 
fesztiválra 2014. június-

 júliusban egy 
rendezvénysátorral

•
 

A sátor programjai:
–

 
Helyi termék kóstoló

–
 

Helyi termék vásár
–

 
Előadások

–
 

Információ
 

és 
tanácsadás EU 
támogatás és helyi 
termék ügyben

–
 

Népi játszóház stb.

150 m2-es 
rendezvénysátor a 
helyi termékeknek

Aktuális projektünk: 
összegyűjtjük és 

bemutatjuk a helyi 
termelőket a helyi 

lakosoknak



További futó
 

projektjeink:
 Tananyag készítés a Zala Termálvölgye 

értékeiről
*A térség 11 általános iskola 7. osztályosainak 

segédanyag a helyi értékekről (természeti, épített stb.)
*Benne pl. helyi termék, hagyományos gyümölcsös 

témájú
 

tananyag és feladatlapok:
*Miért érdemes helyi terméket vásárolni?
*Kik a legismertebb  térségi termelők? Hol lehet vásárolni?
*Az önellátás térségi hagyományai
*Régi gyümölcsfajták és megőrzésük lehetőségei

43



További futó
 

projektjeink:
 Közös kertünk: Zala –

 
Fenntartható

 táj(újra)használat a Zalai Dombságban
*Zala megyét területileg fele részben lefedő

 együttműködési projekt
*Benne pl. fenntartható

 
mezőgazdasági bemutatóhelyek 

létesítése, műhelynapok, tanulmányutak, kézikönyv 
készítése

*Fenntartható
 

földhasználati ötlettár kézikönyv –
 

pl. 
gyógynövénytermesztés, biokertészkedés, hagyományos 
gyümölcsösök, tájfajták és őshonos állatok alkalmazása stb.
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Részletes információ
 

a projektről:

www.zalakert.hu



További futó
 

projektjeink:
 EcoSYAL projekt

*Francia-magyar kutatási projekt, amelynek fő
 

célja egy 
gyakorlati módszertan kidolgozása, amely alkalmas egy térség 
területhez kötődő

 
élelmiszer rendszerének (Systèmes 

agroalimentaires localisés –
 

SYAL) elemzésére
*Ennek keretében pl. mélyinterjús felmérés zajlott le a rövid 

élelmiszer láncban részt vevő
 

térségbeli gazdák között
*Kérdőívek tartalma például: 

*mit, milyen feltételekkel, hogyan termel?
*milyen a piaci helyzete, milyen csatornákon értékesít?
*milyen a jövedelmezősége, mennyire önellátó?
*mik a jövőbeni tervei (beruházások, együttműködés stb.), részt 

venne-e térségi együttműködésben? 45



2014-2020 -
 

A jövő:
 rövid ellátási láncok fejlesztése

*Rövid ellátási lánc: a termelők és termelők csoportosulása a 
fogyasztóknak, vagy fogyasztók csoportosulásának 
közvetlenül, vagy egy közvetítőn keresztül értékesítik 
élelmiszer-terméküket. 
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több mint egy étel
 

több mint vendéglátás    több min
 egy termék

A Vidék Minősége
 

–
 

a valódi
 

érték

… a megkezdett út 
Területi védjegy -

 
szabályzatok, minősítés -

 
közös munka



… a megkezdett út
arculat, szórólapok, plakátok, kisfilmek   



Tervezési irányok
… a megkezdett út



Köszönöm a figyelmet!

Szabó
 

Tibor
Zala Termálvölgye Egyesület
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.,

Tel.: 83/361-305
E-mail: info@zalatermalvolgye.hu
Honlap: www.zalatermalvolgye.hu

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó

 

Európa
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