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Zala Termálvölgye 
Egyesület

� 2008-ban alapított 
vidékfejlesztési célú civil 
szervezet

� LEADER Helyi Akciócsoport -
címbirtokos szervezet

� Nyugat-dunántúli régió
� Zala megye
� 34 település, 30.544 lakos
� 101 egyesületi tag

� Közszféra: 34
� Civil szféra: 22
� Vállalkozói szféra: 34
� Természetes személyek: 11



Fejlett 
termálturizmus

(A képen: Hévízi tó, a világ második legnagyobb termál tava)

A különbségek csökkentésére jó eszköz

(Hévíz városa 10%-át adja 
Magyarország összes 
vendégéjszakájának)

Aprófalvas térség, 
hátrányos helyzet

(magas munkanélküliség, 
csökkenő lakosságszám)

a helyi term ék fejlesztés
Pl. az élelmiszerek, kézműves termékek előállítása elsősorban a  fejletlenebb, 
de jó mezőgazdasági adottságokkal bíró településeken jelentenek jövedelmet, 
munkahelyeket. A helyi termék programot, ajándéktárgyat biztosít a 
turistáknak stb.



(A képen: az Egyesület elnöksége, munkaszervezete)

2008-2015: komplex program a helyi termék 
fejlesztésére a LEADER segítségével (RÉL jelleg)

Adott volt a menedzsment, 
a társadalmi felhatalmazás, 

a forrás (kb. 50%, 270 m Ft)…



Helyi termék előállítók 
beruházásainak 

támogatása

Borászat, 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 Ft

Mobil gyümölcsprés

Húsfeldolgozó kisüzem

• Új termékek
• Új termelők

• Hiánypótló szolgáltatások



Helyi termékek kiskereskedelembe 
kerülésének ösztönzése

Alsópáhoki 
Helyi Termék 

Bolt

• Jöjjön létre egy fő profilként helyi termékeket 
értékesítő bolt



Helyi termelők képzése, 
szemléletformálása

• Több termelő
• Szakmai-, jogszabályi megfelelés
• Képesség az együttműködésre

Helyi termék konferencia 
sorozat 2013-ban

Fenntartható
mezőgazdasági 
mintakert - Rezi

Előadás rövid élelmiszer 
lánc témában 2015. 

január



Fenntartható földhasználati 
ötlettár kézikönyv

• 50 tipp a zalai gazdáknak, 
háztartásoknak

• „Közös kertünk: Zala – Fenntartható
táj(újra)használat a Zalai-dombságban”
térségközi projekt keretében

www.zalakert.hu



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



A hagyományos gyümölcsös 
program EU jó gyakorlat lett

• A hagyományos gyümölcsös 
program bemutatásra került mint 
jó gyakorlat a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
vidékfejlesztési eszközei t 
bemutató közel 500 oldalas EU 
kiadványban.

• Kiadvány címe: „Mainstreaming 
climate change into rural 
development policy post 2013”

• Letöltés: 
http://bookshop.europa.eu/hu/ma
instreaming-climate-change-into-
rural-development-policy-post-
2013-pbML0614002/



2014. évi helyi termék projektünk

• A cél a hálózatépítés, tájékoztatás
• Térségi helyi termék portál: 

www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu
• 50 helyi termék előállítót bemutató

katalógus, reklámkártyák, szórólapok
• Kitelepülés térségi rendezvényekre 

helyi termék sátorral

Helyi termék 
honlap

Helyi termék 
sátor

Helyi termék 
kiadványok



2014: részvétel az ECOSYAL projektben

Javaslatot tesz az 
adott területen 
legmegfelelőbb 
fejlesztési 
módszerekre, 
irányokra.

Francia partnerek:
5 Toulouse környéki 
LEADER 
akciócsoport
Egy felnőttképzési 
intézet 

Magyar partnerek:
Szent István 
Egyetem
Börzsöny-Duna-
Ipoly HACS
Zala Termálvölgye 
HACS

A téma: helyi élelmiszerrendszerek mérése, fejlesztése

A projekt célja 
megalkotni egy 
gyakorlatban 
alkalmazható
programot a helyi 
szervezők, 
vidékfejlesztők 
munkájának 
támogatására.



2 franciaországi tanulmányút 2014-ben

Szatyor-rendszer

Baromfi vágóhíd 
egy gazdaságban

„Isten hozott a 
tanyán” hálózat

„GIE” - gazdák által 
közösen működtetett 

eladási pont



Helyi élelmiszerrendszer átfogó elemzése, 
tervezés 2015. január - június

• Előzmény: 2014. nyári gazdafelmérés az ECOSYAL 
projekt keretében

• A cél: a helyi élelmiszerrendszer helyzete alapján 
koncepciók kidolgozása 
– A helyi termékek minőségi rendszereinek fejlesztésére
– A rövid élelmiszercsatornák fejlesztési lehetőségeire
– A helyi szereplők (pl. önkormányzatok, vendéglátók) 

fejlesztésekbe való bevonására
– Vállalkozásfejlesztésre
– Nemzetközi együttműködésre a témában

• Eszközök: kérdőívezések (termelői, fogyasztói, 
közétkeztetés stb.), fókuszcsoportos beszélgetések, 
adatbázis elemzés stb-stb.



2014-2020: a jövő

• LEADER program?

• REL tematikus alprogram?

• TOP?

• …

A tervek k észülnek …

A megvalósítás eszk özei:



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


