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1. Bevezetés 
 

A vidékfejlesztésben kulcsfontosságú helyi termék-előállítás és -értékesítés lehetőségeinek a 

Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport területére vonatkozó felmérés elkészítésére 

a Zala Termálvölgye Egyesület adott megbízást 2009. augusztusában. A megbízást a REG-

LEX Bt. kapta, mely helyi civil egyesületek bevonásával végezte el a felmérést és annak 

eredményeinek kiértékelését. 

 

A kutatás célja a térségben a helyi termékek előállításából származó térségi jövedelmek és 

foglalkoztatás növekedéséhez vezető, a helyi megoldási lehetőségek feltárása, ezen belül a 

közösségi keretek között megoldható feladatok meghatározása volt.  

A megválaszolandó kérdések: 

1. Hogyan értelmezhető és milyen szerepe lehet a helyi termék-előállításnak a vidék 

fejlesztésében? 

2. Milyen gazdasági és jogi szabályokhoz kell igazodni a helyi termék-előállítás 

fejlesztése során? 

3. Milyen helyi termékkínálat alakítható ki a meglévő adottságok és hagyományok 

bázisán a térségben? 

4. Milyen keresleti tényezőkkel lehet számolni a helyi termék-előállítás fejlesztésekor? 

5. Milyen értékesítési csatornákon és szervezeti keretek között történhet a helyi termékek 

értékesítése? 

6. Milyen közösségi feladatok fogalmazhatók meg a helyi termékek előállításának és 

értékesítésének fejlesztése során és ezek hogyan illeszthetők a helyi vidékfejlesztési 

stratégiába? 

 

A módszertani hátteret a más térségekben jellemző helyzet és gyakorlatok feltárására irányuló 

irodalomelemzés és a statisztikai adatok összegyűjtése és elemzése mellett saját kérdőíves 

felmérés és fókuszcsoportos beszélgetés egészítette ki. 

A kérdőíves felmérés a Zala Termálvölgye helyi termékeinek előállítóira (104/103 fő), 

fogyasztóira (203/196 fő) és értékesítőire (20/19 fő) terjedt ki. A kérdezést helyi vendégváró 

egyesület kérdezőbiztosai végezték. A kérdezettek kiválasztásához a termelők és értékesítők 

esetében a helyi adatbázisokat használtuk. A megkérdezett fogyasztók kiválasztásában a 

különböző típusú vásárlási helyszíneken a kérdezőbiztosok által történt. A fogyasztói minta 

reprezentatívnak nem tekinthető. 

A fókuszcsoportos beszélgetésen a megyében helyi termékekkel, gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztéssel, valamint marketinggel foglalkozó szakemberek vettek részt. 

A helyi termelők hozzáállását, a formálódó elképzelésekről alkotott véleményét egy Helyi 

termelői Fórum keretében teszteltük.  

 

Az eredmények hasznosítása a Zala Termálvölgye helyi termék stratégiájának megalkotásában 

és megvalósításában lehetséges. Az eredmények alapján meghatározhatóvá váltak a HVS-be 

illeszthető legfontosabb közösségi feladatok. Ezek teljesülése esetén a helyi termékek 

előállítása és főként értékesítése a pesszimista forgatókönyv szerint is 2-2,5-szeresére 

növekedhet, ami a helyi jövedelmeket 10-15%-kal növelheti és 15-20 új munkahelyet hozhat 

létre. 
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2. Általánosságban a helyi termékekről 

2.1. Mi a helyi termék? 

 

A helyi termék fogalmának megközelítése két irányból lehetséges. Egyrészről – a termék 

helyhez kötöttségét és tájjellegét hangsúlyozva – helyi terméknek tekintjük 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 - termékeket tekintjük helyi terméknek. Másrészről a helyi munkaerővel a helyi – 

kb. 50 km sugarú körön belüli – lakossági igényeket kielégítő termékek sorolhatók ebbe a 

körbe. Mindkét értelmezésben a globalizációval szemben a helyi termelés és értékesítés 

felértékelődése jelenik meg. Az első megközelítésben az egyediségen, a másodikban a külső 

behozatal kiváltásán, a helyi ellátáson van a hangsúly. A két megközelítés egyesítésére ad 

lehetőséget az 50 km-es körön belüli lokalizáltság mellett a helyben hozzáadott érték, tehát az 

alapanyag, illetve emberi munka 50%-nál magasabb részesedésének megkövetelése.
1
 A 

fenntartható fejlődés koncepciója minden esetben visszatükröződik. A helyi erőforrások 

megőrizve hasznosítása, a hozzáadott érték helyi munkaerő általi növelése, a szállítási 

költségek csökkentése, az egészséges, ellenőrzött eredetű – közvetlenül az ismert termelőtől 

vásárolt - termékek fogyasztási szerkezetünkben való növekedése, a helyi kulturális elemek 

megőrzése, a térségi összetartozás erősítése képviselik az ökoszociális értékeket. 

 

A helyi termékek körében jellemzően élelmiszerek és kézműves technikával előállított 

használati tárgyak jelennek meg. A helyi termékcsoportok lehetnek pl. a következők (a 

teljesség igénye nélkül): 

 

A helyi termékek csoportosítása 
1. Élelmiszerek 

 1.1. Feldolgozás nélkül árusított élelmiszerek 

Növényi eredetű termékek: 

 gyümölcs (szőlő, alma, cseresznye, dió …) 

 zöldség (paprika, burgonya, káposzta, karfiol) 

 erdei termékek (erdei gyümölcs, gomba) 

 gyógy- és fűszernövények 

 Állati eredetű termékek 

 tojás 

 tej (tehéntej, kecsketej) 

 tőkehús 

 baromfihús 

 1.2. feldolgozott élelmiszerek 

 Növényi eredetű termékek: 

 gabona őrlemény (búzaliszt, rozsliszt) 

 tésztafélék, pékáruk, sütemények (száraztészta, kenyér, péksütemény, pogácsa, perec, rétes, 

leveles tészta,) 

 sajtolt vagy préselt olajak (tökmagolaj) 

 savanyúság 

 konzervált zöldség, gyümölcs (lecsó, lekvár, gyümölcslé) 

 aszalt gyümölcs 

 fűszerek, tinktúrák 

                                                 
1
 A kistermelői élelmiszertermelés-, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 14/2006 (II.16.) FVM-EüM-

IcsSzEM együttes rendelet módosításának tervezete szerint a helyi termékek árusítása az előállítás helye szerinti 

megye és az azzal szomszédos megyék területén lenne lehetséges. 
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 Állati eredetű termékek 

 húskészítmények (szalámi, szalonna, tepertő) 

 tejtermékek (sajt, vaj, túró, író) 

 méz, méztermékek  

 készétel különlegességek (dödölle, kenyérlángos, mézeskalács, szalonnába tekert zöldbab, gombóc) 

 ásványvíz, szikvíz 

 alkoholos italok 

 borok 

 pálinkák 

2. Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági termékek 

 virág 

 kertészeti termékek (balkonnövény, virágpalánta, szőlő oltvány, facsemete) 

 tűzifa 

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) 

(saját szerkesztés) 

 

2.2. Miért jó a helyi termék? 
 

A helyi termék előállítása és értékesítése kedvez: 

a. a termelőknek: lehetőséget ad termékeik értékesítésére, ezzel jövedelemszerzési 

lehetőségeik kiszélesítésére, anyagi biztonságuk növelésére, 

b. a fogyasztóknak: a fogyasztáshoz közeli termelésből következően kevesebb tartósító szert 

tartalmazó, egészséges, megbízható, a hagyományos ízeket, formákat nyújtó, minőségi 

terméket kínál úgy, hogy közben megismerheti az előállítás folyamatát, ill. a termelőt, 

társadalmi felelősség érzetét erősítve gyakorolhatja a szolidaritást és szabadidős 

programmal is összekapcsolhatja a vásárlást, 

c. a helyi munkavállalóknak: kiszelesíti a helyi munkavállalási lehetőségeket, a lakóhelyhez 

közeli, az idősebbektől átvett helyi tudást kamatoztató, társadalmilag hasznos és egyben 

legális, a társadalombiztosítási jogviszonnyal járó munkát biztosít az alacsonyabb iskolai 

végzettségűeknek is, 

d. a turisztikai szolgáltatóknak: a szállás- vagy vendéglátóhelyet egyedivé tevő kézműves 

tárgyakhoz, a gasztronómia élmény nyújtásához elengedhetetlen alapanyagokhoz juttat 

hozzá, bővíti a turisták számára ajánlható programkínálatot és ezzel együtt javítja a 

szolgáltatás versenyképességét és a kiadások csökkentése mellett növeli a bevételeket, 
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e. a települési önkormányzatnak: javítja a foglalkoztatottságot, ezzel csökkenti a segélyezési 

igényt, emellett növeli a helyi adóbevételek nagyságát, ezzel a település fejlesztésére 

fordítható forrásokat, egyedi arculatot ad a településnek, 

f. a kistérségi közösségnek: erősíti a térségi turisztikai vonzerőt, a beszállítókon keresztül 

térségi szinten tovább növeli a foglalkoztatottságot és a térségi jövedelmeket, segít a 

kistérségi egyedi arculatának megalkotásában és ezzel a képzett népesség elvándorlását 

visszafogó, a fiatalok letelepülését ösztönző térségi identitástudat erősítésében, a 
kiveszőfélben lévő használati tárgyak, technológiák, motívumok megőrzésével ápolja a 

térség kulturális örökségét és ezzel stabilitást és egyben lehetőséget biztosít a társadalom 

megújulásához. 
 

A helyi termékek előállításának növelése tehát térség/vidékfejlesztési szempontból fontos, 

mert: 

- hozzájárul a térségben élők, a termékek előállításába és értékesítésébe bekapcsolódó 

lakosok megélhetésének, a helyi foglalkoztatás és a térségi jövedelemtermelő képesség 

növeléséhez, 

- az egészséges, környezetbarát termékek fogyasztásán keresztül javítja a lakosság 

életminőségét, 

- programot, ajándéktárgyakat biztosít a térségbe látogató turisták számára, ezzel javítja a 

térség turisztikai kínálatát,
2
 

- hozzájárul a térség arculatát formáló, a térséggel azonosítható szimbólumrendszer 

formálásához, a térség önazonosságának erősítéséhez. 
 

A fenti előnyök érvényesülésének feltétele azonban, hogy a termék valós fogyasztói igényeket 

elégítsen ki, kifogástalan minőséget képviseljen, beazonosítható legyen a helyi sajátosság, 

elérhető áron, a lakóhely / turisztikai desztináció közelében lehessen beszerezni. 

A legfontosabb azonban a fogyasztói kereslet megléte. A helyi termékek melletti 

szemléletformáló kampányokban is jól hasznosítható a www.elestar.hu internetes lapra 2009. 

február 8-án feltöltött, a helyi termékek megvásárlása mellett érvelő 10 pont. 

 

10 ok, amiért érdemes a helyi termékek, élelmiszerek mellett dönteni 
 

1. A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra. Tanulmányok szerint a helyben elköltött 100 

Ft a helyi gazdaság szereplői számára 200 Ft bevételt jelent. Amikor az értékesítő vállalkozás nem helyi 

tulajdonú, a profit garantáltan elhagyja a helyi közösséget. 

2. A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb. Míg a nagyáruházak polcain található zöldségeket, 

gyümölcsöket éretlenül szedték le, esetenként hetekig, hónapokig szállították, majd valahol hűtve tárolták, 

addig a helyi zöldségek a piacon nagy valószínűséggel az ez eladást megelőző 24 órában kerültek 

betakarításra. Ez nem csak a frissességére van hatással, hanem a beltartalmára is, hiszen az idő múlásával 

ezen élelmiszerek táplálkozási értéke csökken. 

3. A helyi élelmiszernek jobb az íze. Kóstolj meg egy kerti paradicsomot, frissen a növényről letépve és egy 

importot a boltból. Érezhető a különbség! 

4. A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek. Mivel ezek a termékek helyben kerülnek értékesítésre nem kell 

elviselniük a hosszú hajóutat, a szállítás gyötrelmeit és a hosszú hűtőházi tárolást. Ezért nem kell, hogy 

éretlenül szüreteljék be őket. 

5. A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet. Annak köszönhetően, hogy a helyi termék 

lényegesen kevesebbet utazik (általában max. 60 km-t), a fogyasztásuk jelentősen csökkenti a környezet 

terhelését. Sajnos nagyon importigényes biotermék esetén a hozzávalók szállítása során bekövetkező 

környezetszennyezés nagyobb mérvű lehet, mint az ökológiai termesztés során elért előny. 

6. A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni. Az évszakoknak megfelelő zöldségek és 

gyümölcsök fogyasztása hozzásegít minket ahhoz, hogy átélve ezt a harmóniát akkor fogyasszuk a ezeket, 

amikor a legjobb ízűek, legnagyobb mennyiségben kaphatóak és a legolcsóbbak. 

                                                 
2
 Maguk a turisztikai szolgáltatások is besorolhatók a helyi termékek, ill. szolgáltatások körébe, mint ahogyan 

más szolgáltatások is minősülhetnek helyinek, ám jelenleg kimondottan a termékek előállítására koncentrálunk. 
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7. Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is. A piaci árusok, a helyi zöldség és 

gyümölcstermesztők, állattartók és élelmiszer feldolgozók mind-mind rendelkeznek egy saját, családi 

(siker)történettel. Különösen igaz ez akkor, ha az előállítás során a hagyományos családi recepteket, 

módszereket alkalmazzák. Azzal hogy megvesszük ezeket a termékeket, a történet részeseivé válunk. 

8. A helyi élelmiszer kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. Azzal, hogy kevesebbet kell az 

élelmiszereket szállítani, nincs szükség jelentős tartósításra. A helyi termékkel kapcsolatos probléma esetén 

a helyi termelő gyorsabban, hatékonyabban felelősségre vonható. A termelőnek pedig érdeke a minőségi 

termék, hiszen gyakran a saját becsülete, az arca, az a brand, amit értékesít. 

9. A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz. Azzal, hogy nem kell a termelőnek jól tárolható, jól 

szállítható, magas profittal kecsegtető nagyipari fajtákat termeszteni, megmaradhatnak olyan ősi hazai 

fajták, melyek termesztése egyre inkább a feledébe merül. 

10. Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. Azzal hogy a helyi termékek mellett tesszük 

le a voksunkat hozzájárulunk ahhoz, hogy a településünk, a kistérségünk, vagy a régió gazdaságilag 

fejlődjön, életképes, élhető és sikeres maradjon. 

http://www.elestar.hu/2009/10/28/10-ok-amiert-erdemes-helyi-elelmiszert-vasarolni/ 

 

2.3. Milyen trendek érvényesülnek a helyi termékek keresletében? 
 

A Kaposvári Egyetem az Agrármarketing Centrum megbízásából 2009-ben felmérést készített 

azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók hogyan viszonyulnak tradicionális magyar 

termékekhez. A felmérés eredményei alapján a magyar lakosság körében a hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek bizalmi termékként jelennek meg. A vásárlók tudatában pozitív 

képzettársítások élnek szinte valamennyi, általuk ismert hungarikum „típusú” élelmiszerről, a 

tradicionális termékek napjaink rohanó élettempójával szemben a lassítást, a „gyökerek” 

keresését, a szabadidő aktív, baráti társasággal eltöltött értékes idejét ígérik.  Ugyanakkor 

általános az a nézet, hogy az ide sorolható termékek fogyasztói ára meghaladja a közönséges 

élelmiszerekét, ez az ár azonban többletértéket és magasabb presztízst hordoz. Erős az 

elutasítás a külföldi gyártókkal szemben, vagyis külföldi se hazánkban, se az ország területén 

kívül ne állítson elő ilyen termékeket. Ezt erősíti az a kijelentés is, amely szerint a fogyasztók 

a termékkör megvásárlásával támogatni szeretnék a hazai élelmiszergazdaságot. A felmérés 

eredménye szerint a megkérdezettek 80%-a előnyben részesítené a védjeggyel ellátott 

hagyományos magyar termékeket és 20 %-kal többet is hajlandók lennének fizetni érte 

(különösen bor, pálinka esetében mutatható ki ez a fizetési hajlandóság.) 
 

2009 folyamán az Ipsos Zrt. több hullámban felmérte a lakosság és a vállalatok körében a 

válsággal kapcsolatos véleményeket, félelmeket és tapasztalatokat. A kutatás legutóbbi 

hullámai kiemelten foglalkoztak a magyar termékekkel: mely termékkategóriákban fontos, 

hogy a termék magyar származású legyen? A lakosság körében mi számít magyar terméknek? 

Mi alapján ítéljük meg egy termékről, hogy az magyar-e?  

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a lakosság mindenekelőtt a különböző 

élelmiszerféleségek esetében ragaszkodik a magyar áruhoz, ezek közül is külön kiemelve a 

hús- és hentesárut, a tejet és tejtermékeket, illetve a zöldség- és gyümölcsféléket.  

Magyar terméknek a válaszadók szerint elsősorban az számít, amit magyar alapanyagokból 

készítettek, illetve amelyik védjeggyel ellátott. Nem elhanyagolható szempont ezek mellett az 

sem, hogy magyar tulajdonú vállalat gyártja-e az adott terméket, illetve az, hogy az egy régi, 

hagyományos terméknek számít-e.  

Élelmiszer vásárlásakor az ár a legfontosabb szempont, ezt követi a minőség, az akciók és a 

kedvelt íz. A termék származása az 5. helyen áll a prioritások között.  

A válaszadók kétharmada szerint a magyar és külföldi termékeket nehéz megkülönböztetni 

egymástól. A termék származási helyéről a csomagolás árulkodik, a válaszadók 85 százaléka 

is ezt tartja a megfelelő információforrásnak. A márkanév 31, a név maga pedig 21 

százalékban járul hozzá ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, honnan származik az adott termék.  

http://www.elestar.hu/2009/10/28/10-ok-amiert-erdemes-helyi-elelmiszert-vasarolni/
http://www.u-kaposvar.hu/
http://www.amc.hu/
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Ha teheti, a megkérdezettek 52 százaléka magyar terméket emel le a polcról, míg 40 

százalékuk terméktől függően dönti el, hogy a magyart vagy inkább a külföldit preferálja. A 

maradék nyolc százalék általában nem részesíti előnyben a magyar termékeket. A válság 

következtében a válaszadók ötöde vásárol gyakrabban magyar terméket, 69 százalék 

ugyanolyan mértékben, míg 11 százalék vásárlásai során ritkábban választja a válság kezdete 

óta a magyar termékeket. A magyar eredet tehát minősíthető egyértelmű termékelőnynek, 

önmagában azonban még nem záloga a sikernek. 

(Forrás: Inforádió) 
 

Mindezekkel együtt is a helyi termékek magyarországi fogyasztása lényegesen elmarad a 

vezető nyugat-európai országokétól. Ennek oka részben a még mindig érzékelhető 

mennyiségben megjelenő saját termék előállításban rejlik, másrészt a magyar vásárlási 

szokásokban a hipermarketek térhódításából adódik. A nyugatról „begyűrűző” tudatos 

vásárlás, a helyi termékek előnyeinek, egészségügyi, környezeti, kulturális, közösségi és 

foglalkoztatási kedvező hatásainak felismerése és versenyképes áron elérhető kínálat 

megjelenése setén a hazai fogyasztói kereslet belátható időn belül megtöbbszörözhetődhet. 
 

A piac méretének felméréséhez segítséget adhatnak a hazai háztartások 

élelmiszerfogyasztásának adatai és az azok alapján a fogyasztásban kirajzolódó tendenciák. 

 

1.táblázat 

A magyar háztartásokban fogyasztott élelmiszerek éves mennyisége (2000-2007) 

(kg, ill. liter/fő) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kenyér 62,0 62,5 62,7 57,1 53,7 50,3 47,9 46,1 

Péksütemény 8,8 9,2 10,0 9,8 10,1 10,3 10,5 10,6 

Marha- és borjúhús 1,3 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 

Sertéshús 17,8 16,8 17,2 17,0 16,2 17,0 17,0 16,8 

baromfihús 18,4 20,9 21,4 20,1 18,4 19,0 18,4 17,7 

Húskészítmények 17,1 17,8 17,9 17,3 18,3 18,8 18,9 21,4 

Hal és tengeri állat 5,0 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,6 

Tej 67,6 66,6 66,4 63,0 61,8 60,5 58,6 56,9 

Joghurt, kefir, tejföl 7,4 8,7 9,9 11,0 11,7 11,7 12,1 12,6 

Tejkonzerv, tejpor, 

sajt, túró 

8,0 8,0 4,9 5,2 5,6 5,7 5,8 5,7 

Tojás 180 185 195 174 169 175 167 163 

Vaj, -krém, margarin 4,0 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 

Oliva olaj, étolaj 8,5 9,5 9,8 9,6 9,7 9,8 10,0 9,7 

Állati zsiradék 7,5 7,0 7,3 5,8 4,4 4,1 4,4 3,4 

Gyümölcs 60,1 60,4 48,1 52,4 48,5 45,1 44,6 44,9 

Zöldség 61,2 59,3 62,7 56,3 60,0 57,9 53,9 53,5 

Burgonya 42,9 43,5 42,6 37,7 36,6 36,9 33,5 32,6 

cukor 17,4 17,7 16,2 15,9 14,8 14,5 13,8 13,6 

Ásványvíz     38,3 436,6 52,3 59,1 

Gyümölcslevek, 

zöldségivólevek 

  15,8  15,2 14,2 15,1 15,4 

Forrás: KSH  

 

 

http://inforadio.hu/hir/eletmod/hir-316371
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2.4. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a helyi termék és a turizmus, 
valamint a helyi termékek előállítói? 
 

A helyi termékek előállítása és a turizmus kölcsönösen erősíthetik egymást. A termékek 

számára a turisztikai szolgáltatókon keresztül vagy közvetlenül a turisták piacot jelentenek, 

míg a turizmus számára a helyi termékek előállítása a programkínálatot bővítő bemutatókat, a 

gasztronómiai kínálathoz alapanyagot és tájjellegű terítéket, valamint reklámanyagként is 

használható, a térségi kínálatot népszerűsítő ajándéktárgyakat biztosítja. 
 

Az egészséges és harmonikus együttműködés keretében a két terület szolgáltatói egymás 

termékeit, ill. szolgáltatásait kölcsönösen népszerűsíthetik. A helyi termékek előállítói joggal 

várhatják el a termékeik felhasználását és kiajánlását a turisztikai fogadóhelyeken 

(szálláshelyen, vendéglátásban), ugyanakkor a termék-előállítóknak a termék magas minőségi 

színvonalának tartása mellett a telephely bemutathatóságát garantáló rendezettséget, a 

látogatók fogadásához szükséges alapkörülményeket illik biztosítani. 
 

A helyi termékek előállítói legtöbbször tehát maguk is szolgáltatnak, vendéget fogadnak és 

eközben ők ajánlhatják vendégeiknek a szállásadókat, éttermeket, egyéb programokat. 
 

A különböző helyi termékek előállítói akkor tudják eredményüket maximalizálni, ha 

egymással is együttműködnek az alapanyagok biztosításában, a feldolgozó kapacitások 

kiaknázásában, a termék szettek, többmesterséget érintő termékek összeállításában, a 

csomagolásban, a minősítési eljárásokban és az értékesítésben. Pl. a fazekas edények – szőttes 

terítők – kovácsolt vas gyertyatartók – gyertyák - fonott kosarak jól összehangolt készletben 

is megjeleníthetők, vagy az egyik kézműves által előállított termék felhasználható a 

mezőgazdasági termékek csomagolására (csupor a méznek, tasak a magoknak, kosár a 

zöldségnek …) 

 

2.5. Milyen jogszabályok vonatkoznak a helyi termék előállítására és 
értékesítésére? 
 

A helyi termékekre termékcsoportonként más és más jogi szabályozás vonatkozik.  
 

Az élelmiszerek előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

különösen kiterjedt. 

Ebben a körben az általános szabályok mellett az egyes terméktípusokra vonatkozó speciális 

szabályozásra is ügyelni kell. 
3
 

A kimondottan a házi, kisüzemi keretek közötti termeléshez kapcsolódó jogszabály a 14/2006 

(II.16.) FVM-EüM-IcsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszertermelés-, előállítás 

és értékesítés feltételeiről, valamint a 136/2007.(VI.13.) Kormányrendelet a falusi és 

agroturisztikai szolgáltató tevékenységről. Az előbbi módosítása éppen most van 

folyamatban, az új jogszabály megjelenése 2010 januárjában várható. A helyi termékek falusi 

turisztikai szolgáltatások keretében történő értékesítését lehetővé tevő második jogszabályt 

pedig a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

                                                 
3
 Az élelmiszer előállítás termék specifikus szabályai közül kiemelendők a gyümölcsborokra, a jövedéki 

termékekre, a szeszesitalokra, a pálinkára, a baromfihúsra, a tojásra, a kenhető zsiradékokra, a tej és tejtermék 

megnevezések védelmére, a friss fogyasztásra szánt gyümölcs-zöldségre, a termék vizsgálati módszerekre 

vonatkozó előírások. (Élelmiszerszabályozási információk 9. Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 

tematikus jegyzéke. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Osztály 2007. január) 
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rendjéről hatályon kívül helyezte anélkül, hogy az abban szereplő alkalmi falusi és 

agroturisztikai szolgáltató tevékenység
4
 végzéséről rendelkezett volna.  

 

A kézműves termékek előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó jogszabályok közül 

meghatározók lehetnek az Adótörvények (SZJA Tv., ÁFA Tv.) adószámmal rendelkező 

természetes személyekre vonatkozó rendelkezései, valamint a termékek zsűrizésére és 

minősítésére vonatkozó 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel 

kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról, amely biztosítja a zsűrizett kézműves termékek 

tárgyi áfa-mentességét. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása rendelkezik a kulturális járulék 

megfizetésének kötelezettségéről.
5
 A 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység 

folytatásának feltételeiről szerint közterületen kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint 

népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek árusíthatók. 

Minősített (zsűrizett) népi iparművészeti alkotásnak az az alkotás, termék (a továbbiakban: 

alkotás) nevezhető, amelyet a Hagyományok Háza főigazgatója „A” vagy „B” kategóriába 

besorolt, valamint jelölés nélküli zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti alkotásnak minősít. 

A népi iparművészeti tárgyak minősítésének feltételei: a tárgy tartalma - néprajzi hagyománya 

és esztétikai értékei -, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a 

kivitel minősége. 

- „A” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotás - olyan egyedi jellegű, kiemelkedő 

művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon 

fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása 

kifogástalan. 

- „B” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotás - a magyar népművészet 

jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési értékrendjének 

megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás. 

- Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő - az „A” vagy 

„B” kategóriában nem sorolható - alkotás. 

 

A „Népi Iparművész” minősítéshez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása 
 

Minden műfajban az 5 db „A” kategóriát elért tárgy, valamint  

1. Bognármunkák, kerék és kocsi B 15 db 

2. Bőrműves-tárgyak B 30 db 

3. Cserépkályha és kemence B 15 db 

4. Csipke B 30 db 

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsúpszalma, 

fazsindely tető stb. B 20 db 

6. Festett, faragott bútor B 20 db 

7. Faragott fa, csont, szaru B 30 db 

8. Fazekas munka B 30 db 

                                                 
4
 A külön jogszabályban meghatározott, falusi szállásadás nyújtására alkalmas településen alkalomszerűen, 

látogatók részére nem egyéni vállalkozó magánszemély által  

- a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása,  

- a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,  

- falusi vendégasztal szolgáltatása,  

- a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,  

- saját előállítású népművészeti és kézműves termékek értékesítése,  

- a fenti pontokhoz kapcsolódó falusi rendezvények szervezése,  

amely nem foglalja magában a szálláshely-szolgáltatást. (136/2007.(VI.13.) Kormányrendelet) 
5
 A kulturális járulékfizetésre kötelezett termékek köre: Fa anyagú dísztárgyak, Üveg-és kerámia dísztárgyak, 

Fém dísztárgyak, Ékszerutánzat, Érme. Kizárólag kézzel készített másolat műalkotás (festmény, rajz, 

pasztellkép, kollázs, dekoratív tábla, metszet, nyomat, szobrászművészeti alkotás) alapján. 

 



ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI TERMÉKEK 

 12 

9. Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád B 30 db 

10. Halászháló, kötél B 15 db 

11. Hímes tojás B 30 db 

12. Hímzés B 30 db 

13. Kádár és pintér munkák B 15 db 

14. Kékfestő textíliák B 30 db 

15. Kalap B 20 db 

16. Kés B 30 db 

17. Kovács- és rézműves termékek B 30 db 

18. Lószerszámok, nyergek B 15 db 

(komplett felszerelés) 

19. Mártott gyertya B 30 db 

20. Mézeskalács B 30 db 

21. Naiv szobrok B 30 db 

22. Nemez B 30 db 

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) B 30 db 

24. Népi hangszer B 15 db 

25. Népi játék B 30 db 

26. Népviseleti baba B 25 db 

27. Papucs, bocskor, csizma, cipő B 20 db 

28. Paszomány és kötött gomb B 20 db 

29. Szűcs- és szűrmunkák B 15 db 

30. Szűrrátét B 30 db 

31. Szőttes B 30 db 

32. Viselet B 25 db 

33. Ajándéktárgyak Nem népi iparművész címre jogosító kategória 

6. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez http://net.jogtar.hu 

 

A 2008. évi XLII. Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról és a 2008. évi XLVII. Törvény a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról főként az étkezésekhez, 

gyermekekhez kapcsolódó kézműves termékekre írnak elő KERMI engedélyezési, ill. 

tanúsítási kötelezettségeket, valamint megszabják a forgalmazás során a fogyasztók 

tájékoztatása érdekében követendő feladatokat. 
 

A helyi termékes piac, vásár szervezésének jogi feltételeit jelenleg a 35/1995. (IV. 05.) 

Kormányrendeletet a vásárokról és a piacokról szabályozza, amihez képest a 14/2006 

(II.16.) FVM-EüM-IcsSzEM együttes rendelet folyamatban lévő módosítása a „termelői 

piac” és az „AGORA” fogalmát vezeti be.
6
 

                                                 
6
 „Termelői vásár: országos vagy helyi jelleggel, meghatározott gyakorisággal vagy alkalomszerűen, (de nem 

folyamatosan, üzemszerűen működtetve) rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol kizárólag a jelen rendelet 

hatálya alá eső termelők, a kizárólag általuk létrehozott és felügyelt szövetkezetek, valamint kézművesek, 

kisiparosok, falusi és agroturisztikai szolgáltatók saját előállítású termékeit kijelölt helyen - általában nyílt 

területen - rendszerint kirakodással mutatják be, illetve értékesítik. Termelői vásáron a résztvevők területi 

lehatárolása következtében csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősül. 

Gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, iparművész, 

kisiparos, képzőművész és fotóművész, helyi falusi és agroturisztikai szolgáltató magánszemély a rájuk 

vonatkozó előírások betartásával értékesíthet, hozhat forgalomba saját terméket. 

„AGORA: ünnepekhez, helyi eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó, alkalomszerű, a jegyző által 

nyilvántartásba vett és meghatározott ideig tartó termelői vásár. Az AGORÁ-n való értékesítés feltétele hogy az 

értékesítő, forgalomba hozó termelési régión belüli illetőségű legyen, további feltétel a termékek előállítására 

vonatkozó hatósági engedély, (amennyiben ezt jogszabály előírja), valamint hatósági regisztrációról szóló 

igazolás. Az AGORA-n történő, ellenérték nélküli forgalmazást (pl.: kóstoltatás, csere-bere) hatósági 

regisztrációt követően magánszemélyek is végezhetnek az élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004 EK rendelet 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott Útmutató 3.8 pontja figyelembe vételével. A rendezvényen 

termékekkel akármilyen formában megjelenő magánszemély vagy cég a rendezőnél nyilvántartásba veteti magát, 

és nyilatkozatot tesz a rendezvényre vonatkozó rendtartás elfogadásáról. A rendezvényen termékekkel 
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A helyi termékes vásárok engedélyezésének menete 
1. Területhasználati engedély beszerzése a piac területének tulajdonosától, vagy kezelőjétől, valamint 

megegyezés a szoláltatási, infrastrukturális igényekről, a díjazásról, a terület megközelítéséről. 

2. Kötelezettségvállaló nyilatkozat kitöltése, melyben a szervező nyilatkozik arról, hogy – a vásár, illetve piac 

befogadóképességének határáig - mindazok számára lehetővé teszi a vásári (piaci) árusítást, akik részére azt 

a jogszabály megengedi, továbbá érvényt szerez e jogszabályban meghatározott előírásoknak és 

tilalmaknak, valamint ellenőrzi a vásár, illetve a piac rendjét 

3. Levél küldése az illetékes jegyzőnek a nyilvántartásba vétel és az alkalmi vásár engedélyezése ügyében. Be 

kell nyújtani a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, vagy a cégkivonatot. Továbbá be kell 

csatolni a kötelezettségvállaló nyilatkozatot és a terület tulajdonosa, illetve kezelője által kiadott 

területhasználati engedélyt. A kérelemben jelezni kell, hogy milyen típusú vásárt, piacot kívánnak rendezni. 

A Kormányrendelet 1§ (3) bekezdése és a Melléklet értelmezi a piacok, vásárok jellegét. Amennyiben nem 

rendszeres helyi piacot szervezünk, hanem egyszeri jelleggel, egy másik rendezvényhez kapcsolódóan, úgy 

az alkalmi (ünnepi) vásárnak minősül. 

 (Az engedélyezés során az ügyintézési határidők miatt akár 2 hónapot is igénybe vehet a folyamat.) 

4. Amennyiben helyi termelők állati eredetű terméket árulnak, úgy a szükséges engedélyeket nekik kell 

beszerezni, illetve bemutatni a vásár szervezőjének. 

 A nem élelmiszer jellegű, saját előállítású termékek döntő többsége a helyi termékes piacon értékesíthető. 

(A kivételek közé tartozik a nemesfémből készült termék, akkor is ha saját előállítású; látást javító 

szemüveg, kontaktlencse; mérgező és veszélyes anyag. Bővebben: Kormányrendelet 3§ (2) bekezdés.) 

 Aki élelmiszert magánszemélyként állít elő, az csak kis mennyiségű, nem állati eredetű termékeket 

(zöldséget, gyümölcsöt, virágot stb.) árulhat, illetve nem állati eredetű, feldolgozott termékek közül lekvárt, 

szörpöt és savanyúságot is. További előírás, hogy magánszemélyként kizárólag saját terméket kínálhat 

eladásra, másét nem. A feldolgozott termékekre rá kell írni a termék nevét; az előállító nevét, elérhetőségeit; 

tartalmát; szavatosságát, továbbá nettó és töltő tömegét, vagy súlyát. 

 Magánszemélyként csak akkor árusíthat, ha ezt alkalomszerűen teszi (alkalmi vásáron való megjelenés 

annak minősül). Amennyiben ebből a tevékenységéből származó bevételei éves szinten elérik a 400.000 Ft-

os határt, akkor SZJA-bevallásban szerepeltetnie kell, és adóznia kell utána. Az árusítás során füzetet kell 

vezetni, amelyben az árusító felírja, hogy mit, mennyiért, kinek és mekkora mennyiségben adott el. 

(Kelemen Zoltán: Tanácsok helyi termékes vásárok szervezéséhez Magosfa Alapítvány 2007-12-09) 

 

2.6. Milyen megoldások alkalmazhatók a helyi termékek 
értékesítésében? 

 

A helyi termékek értékesítési lehetőségeit nagymértékben meghatározzák speciális mivoltuk, 

illetve az ebből adódó minőségi és mennyiségi jellemzőik. Így pl.: 

 Ellentétben a tömegtermékekkel, ezeket a termékeket a különlegességük miatt keresik. 

Fontos a minőség és a minőség állandóságának biztosítása. A megfelelő minőség 

eléréséhez egy kialakított és ellenőrzött minőségbiztosítási eljárás, vagy egy 

minőségbiztosítási rendszer alkalmazása szükséges. 

 Speciális alapanyaguknak köszönhetően, valamint a feldolgozó technikák miatt ezen 

termékek mennyiségi tulajdonságai eltérnek a nagyipari termékektől, mivel kisebb 

mennyiségben kerülnek előállításra. Ennek megfelelően a kiszerelés is kisebb.  

 A helyi termék identitással bír, így alkalmas arra is, hogy a térséget népszerűsítse. Az 

adott régión kívüli értékesítés pedig gazdasági bevételt is hoz a térségnek. Ezért célszerű 

néhány termék előállítását olyan szintre fejleszteni, hogy abból jusson a térségen kívüli 

piacra is. A termékek zöme esetében azonban az értékesítés is lokális (50 km sugarú 

körön belül) szinten történik. 

                                                                                                                                                         
akármilyen formában megjelenő magánszemély vagy cég köteles feltüntetni a felkínált termékek megnevezését, 

előállítójának nevét, és az előállítás helyét. (14/2006 (II.16.) FVM-EüM-IcsSzEM együttes rendelet módosítási 

tervezete http://www.vedegylet.hu/doc/09025et.doc) 
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 A földrajzi közelség miatt a csomagolás is lehet egyszerűbb. 

 A helyi termékek értékesítése akkor ideális, ha szolgáltatással (turizmussal) együtt valósul 

meg, ha érvényesül a szinergiahatás. 

 

Két főbb értékesítési lehetőséggel élhetünk: 

1. Direkt értékesítés, melynek során a termelő közvetlenül a fogyasztónak adja el a terméket. 

Előnye, hogy nincs közvetítő, így nagyobb haszon marad a termelőnél, versenyképes áron 

képes a friss, egészséges terméke eladni, valamint személyes kapcsolat alakul ki a termelő 

és fogyasztó között. Hátránya viszont, hogy korlátozottak a lehetőségek a vevőkör 

kialakítására. 

2. Indirekt értékesítés, melynek során a termelő nem közvetlenül a fogyasztónak, hanem egy 

további kereskedő egységnek adja el a terméket. Ennél az értékesítési formánál előnyt 

jelent, ha a termelők összefogva próbálják a terméket eladni. Pl. új típusú szövetkezetek, 

integrációk kialakítása. 

 

A helyi termékek értékesítési csatornái a főbb értékesítési típusonként 

 

Direkt értékesítés Indirekt értékesítés 

 háznál értékesítés 

 parasztpiacok 

 alkalmi vásárok 

 falusi termékek boltja 

 falusi vendéglátás 

 csomagküldés, házhoz szállítás 

 általános helyi kiskereskedelmi boltok 

 szakosodott kiskereskedelmi boltok 

 mozgóboltok 

 nagykereskedelmi üzletláncok 

 

 

2.7. Mit tehet egy társadalmi szervezet? 
 

A térség fejlődéséért felelősséget érző, a térségi fejlesztésekbe bekapcsolódó társadalmi 

szervezet a helyi termékfejlesztésben, a termékek minőségének szavatolásában és az 

értékesítés segítésében tud szerepet vállalni.  

A termékfejlesztés segítéséhez:  

 összegyűjtheti a kistérség termékekbe beépíthető értékeit és szakértői munkákkal is 

megtámogatott ötletekhez adhat a helyi értékeket magukba foglaló termékek körére, 

 a termelők közötti kapcsolatok építésével több termékből álló termékcsomagok 

szervezését kezdeményezheti, 

 a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolható helyi termékkörre, a termékelőállításhoz 

kapcsolható turisztikai programokra dolgozhat ki javaslatot. 

A termékek minőségének szavatolásához:  

 a termelők igényességét, szakmai tudását erősítő képzéseket szervezhet,
7
 

 kidolgozhatja a helyi termékek minősítési rendszerét, 

 a minőségi követelményeknek megfelelő termékek számára márkanevet alkothat és 

jegyeztethet be. 

A termékek értékesítésének segítéséhez: 

                                                 
7
 A Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központja által meghirdetett „Termékértékesítés lehetőségei, 

termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése” c. 22 órás (3 napos) képzés tematikájában p. az alábbi 

témakörök szerepelnek: 1. Termelői csoportok formái, alakításuk lépései, 2. Piacrajutási lehetőségek, 3. A helyi 

termékek marketingje, értékesítési lehetőségei, 4. Az agrárszakigazgatás rendszere. www.videkert.hu  

http://www.videkert.hu/
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 egyéb jellegű kiadványaiban, rendezvényein nyilvánosságot biztosíthat a térségben 

előállított helyi termékeknek és a termelőknek 

 helyi termékes kiadványt jelentethet meg,  

 helyi termékes honlapot működtethet, 

 vásárokat, piacokat, bemutatókat szervezhet, 

 fogyasztói kampányokat szervezhet 

 segítheti a helyi termékeknek a közszolgáltatásokba való beépítését, 

 segítheti a termelők értékesítési integrációinak megszerveződését, 

 segítheti a kis- és nagykereskedelmi boltokkal való tárgyalásokat, azok során 

képviselheti a helyi termelők és a helyi fogyasztók érdekeit 
 

2.8. Jó gyakorlatok 
 

2.8.1. Nemzetközi példák 
 

Ausztria 

 Genuss Region Österreich (Osztrák Ízek Régiója) - Ausztriában a gazdaságpolitika 

részévé vált a helyi és a regionális élelmiszer támogatása. Teljesen természetes, hogy a 

mezőgazdasági termelő, az idegenforgalom, szállodaipar együttműködik, a vendéglátás a 

családi gazdaságok által helyben előállított élelmiszerekre épül. A Genuss Region 

Österreich (Osztrák Ízek Régiója) a Mezőgazdasági Minisztérium és az Agrármarketing 

Kft. által létrehozott együttműködés, melynek célja a regionális élelmiszer népszerűsítése. 

A Genuss Region Österreich egyesületi formában működik, tagjai mezőgazdasági 

termelők, feldolgozók, vendéglátók, szállodák egyszóval olyan szervezetek, akik a helyi 

élelmiszergazdaság bármely szintjén tevékenykednek. Három alapkritériumnak kell 

megfelelni: a nyersanyagot ugyanabban a régióban kell megtermelni, feldolgozni és 

eladni. A regionális élelmiszerek népszerűsítése hatalmas marketingkampánnyal folyik. A 

rendszeres kiadványok, rendezvények (Ízek étterme, Osztrák ízek hetei) mellett a főutak 

és mellékutak mentén egyaránt óriásplakátok hirdetik a tartományi jellegzetességeket. 

Tehát nemcsak a helyi emberek fogyasztását igyekeznek ily módon befolyásolni, az 

átutazók figyelmét is a helyben megtermelt élelmiszerekre irányítják. A programot 2008-

ban 600 ezer Euróval finanszírozta az Osztrák Mezőgazdasági Minisztérium, ezt 2009-re 

150 ezerre csökkentették, valamint a termelők hozzájuthatnak különféle EU-s 

vidékfejlesztési támogatásokhoz. Alapvető cél azonban a rendszert önfenntartóvá tenni.  

 Almenland: A kulináris élvezetek régiója. Leader+ Gyakorlati példák Európában 2007. 

A térség az egyik legnagyobb olyan egybefüggő terület, amelyen tradicionális alpesi 

pásztorkodás folyik. Így az első osztályú marhahús előállítása a fejlesztési stratégiában 

központi helyen szerepel. Együttműködés jött létre a helyi termelők és a Schirnhofer cég 

között. A cég Ausztria szerte több mint 250 termékstanddal rendelkezik. A projekt két 

nagy komponensből áll: az egyik a 25 helyi szolgáltató helyi termékeire és 

együttműködésére épült klaszter, a másik a Schirnhofer és egy turisztikai cég által 

Almenland Marketing néven alapított társaság, amely a térséget az ízek és kulináris 

élvezetek régiójaként mutatja be és professzionális marketing tevékenységet folytat. A 

projekt keretein belül kidolgozták a régió védjegyrendszerét és jó gyakorlatok alapján 

meghatározták a minőségi szarvasmarhák nevelésének kritériumait. Az Almenland 

márkajelzés széles körben elfogadott és megbecsült. A tevékenységek hatására 80 teljes és 

180 részmunkaidős állás jött létre, a turisztikai vendégéjszakák száma 10%-kal 

növekedett. 
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 Meisterstrasse Salzkammergut/ Mesterek útja Leader+ Gyakorlati példák Európában 

2007. Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/2. 

9-12. 

A mesterségüket magas szinten művelő osztrák kézművesek, valamint a kézművesség 

népszerűsítésében, termékei értékesítésében szerepet vállaló turisztikai és kulturális 

partnerek térségi hálózatát hozta létre a projekt az egyedi ausztriai kézműveskultúra 

ismertségének növelése céljából. A kézműves mesterek (103 fő) évente 1350 EUR-t 

fizetnek tagdíjként, minek fejében csatlakozhatnak a régiók között is elismert márkához, 

így könnyebben szerezhetnek megrendeléseket. Minden tag olyan cégérekkel reklámozza 

kézműves üzletét, amelyen szerepel a minőséget jelző márkanév. Katalógusokat 

jelentetnek meg, honlapot működtetnek, rendezvényeket, kiállításokat szerveznek. A 

projekt eredménye, hogy a térségben a hálózatot alkotó egyes vállalkozások 

együttműködtek, egymást inspirálták, miáltal a kézműipar színvonala és ismertsége 

emelkedett. Nőtt a kézművesek termékeinek értékesítése. A modellt más térségekben is 

átvették és egész Ausztriára ki kívánják terjeszteni. 

Belgium 

 Biogazdálkodás Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból 

HU 2009/4. 15-17. 

A Bruges városát körülvevő zöldövezetben kilenc helyi mezőgazdasági termelő azért ült 

össze több ízben is tanácskozni, hogy kitalálják, hogyan tudnák termékeiket népszerűbbé 

tenni. A biogazdálkodók szövetkeztet alakítottak és a közös márkanév létrehozása és 

termékeik ezen márkanév alatti reklámozása mellett döntöttek. A közös marketing 

részeként pl. a résztvevő gazdákat bemutató naptár, ill. egyéb szóróanyagok kiadása, egy 

weboldal létrehozása, közös vásári és piaci stand kialakítása, az egyes gazdaságokat 

felfűző kerékpáros körút szervezése, valamint környezetbarát csomagolóanyagok közös 

beszerzése jelentek meg. A csoport mindegyik tagja egy-egy tevékenységért felelős.  

 Educatief Melkveebedrijf St. Jozefhoeve Nyitott tejgazdaság Leader+ Gyakorlati példák 

Európában 2007. Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból 

HU 2008/2. 17-20 

A tejtermelő mezőgazdasági üzem diverzifikációjának szándékából indult ki a projekt. 

Oktatási és szabadidős szolgáltatásokkal bővítették a tevékenységeket. A gazdasági üzemi 

épületek új funkciók befogadására való átalakítása után multifunkcionális központot 

alakítottak ki iskolák, vállalkozások és a szociokulturális szektor műhelyei számára. Az 

oktatási és szabadidős idegenforgalmi csomagok a tejüzem és közvetlen környezetének 

felfedezése köré szerveződtek. Az első év tapasztalatai alapján évente harminc iskolai 

csoport látogatására számítanak. Vállalkozások számára csapatépítő tréningeket, 

mezőgazdasági anyagokra és termékekre épülő kreatív tevékenységeket szerveznek. 

Ismeretterjesztő gyalogtúra ösvényt alakítottak ki.  

 Meetjesland: a regionális termékek fejlesztése és támogatása. Leader+ Magazine HU 

2008. 10. 24-26. 

A lakosságot a helyi termékekkel megismertető, másrészről pedig a helyi termékek 

fejlesztését támogató projekt három részből épül fel. Az első rész a térségi gazdaságokat 

és helyi termékeket magába foglaló struktúra megszervezésére vonatkozik. A termékek 

lehető legteljesebb választékának különleges kombinációkban megjelenő kínálására 

törekszenek. A különböző árszintet képviselő standard csomagok, különleges alkalmakra 

összeállított ajándékcsomagok és személyre szóló ajándékcsomagolás igényelhető. A 

második rész a helyi terméke értékesítését elősegítő marketing stratégiáról szól. A 

promóció kiinduló pontja, hogy a fogyasztók maguk fedezzék fel az eredetjelző cimkét. A 

címke tájékoztat az identitás formájáról, az eredetiségről és a termék származásáról. A 
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termelők a minőségi üzletek és erős márka megteremtése mellett döntöttek. A harmadik 

az értékesítés különböző csatornáinak kiépítésén munkálkodik.  

Dánia 

 Bevételek növelése a dán regionális kisüzemi élelmiszertermelés területén Válogatás a 

Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/3. 17-20 

A projekt a magas színvonalú kisüzemi élelmiszertermelésben rejlő lehetőségek 

kiaknázását célozza. Ennek érdekében: különböző kutatásokat folytattak (45 termelő 

válaszolt a termelők igényeit felmérő kérdésekre); szemináriumot szerveztek 70 

résztvevővel, terveket dolgoztak ki pl. az internetes kereskedelemre. 

 Dán élelmiszerek: a helyi identitás hangsúlyozása. Leader+ Magazine HU 2008. 10. 19-

23. 

A kis dán szigetek élelmiszer-termelői felismerték a fogyasztók minőségi, ugyanakkor 

innovációt és a helyi identitást is biztosító, különleges termékekre vonatkozó igényeinek 

kiszolgálásában rejlő lehetőségeket. A helyzet elemzését követően létrejött az egy 

munkavállalót foglalkoztató, regionális élelmiszerfejlesztő központ. Az alkalmazott 

feladata a helyi élelmiszerek széles körű megismertetése volt. Emellett egy öreg 

szélmalomban egy közös kiállító terem kialakítására került sor. Az egykori malom első 

két szintjén kiállító termet, üzletet és bemutató konyhát alakítottak ki, a harmadik szinten 

pedig egy iroda és egy tárgyaló terem található. A malom ma már a sziget egészét 

képviselő idegenforgalmi információs központként is szolgál. 

Egyesült Királyság  

 A Hesket Newmarket-i Szövetkezeti Sörfőzde fejlesztése. Leader+ Magazine HU 2007. 8. 

19-20. 

A falu sörfőzdéje tulajdonosainak nyugdíjba vonulásakor a helyiek elhatározták, hogy 

nem hagyják, hogy a sörfőzde bezárjon vagy a hagyományos ízek egy nagyobb 

vállalkozásba beolvadva elvesszen. Közösségi vállalkozást hoztak létre, több szakaszban 

fejlesztéseket valósítottak meg. Egy év alatt 33%-kal növelték az értékesítést és 50%-kal 

magasabb nyereséget értek el. A sörfőzde vezetője úgy hiszi, a siker fő tényezői a sörök 

sokfélesége, minősége és egyenletes színvonala, az értékesítés és a marketing szakmaibb 

megközelítése és a fokozottabb sörfőzdei kapacitás. 

 Tavaszi zsongás: kézművesség a közösségben Leader+ Magazine HU 2008. 10. 28-29. 

A skóciai Dumfries & Galloway térség kézműves és iparművészeti kis- és 

középvállalkozásai nyitott műtermeiben évről évre megrendezett rendezvény a térséget 

mint a minőségi kézművesség színhelyét helyezi a figyelem középpontjába és vonz annyi 

látogatót egy hétvégén, amennyire egész év alatt is nehezen lehetne számítani. A 

kézművesek ezen a hétvégén megnyitják műhelyeiket, bemutatókat tartanak, 

megrendeléseket vesznek fel. A projekt tevékenységei között a marketinget és a kreatív 

fejlődést premizáló díjak odaítélése, kéthavonta hírlevél megjelentetése, személyes 

tanácsadás, kézműves és iparművészeti kiskereskedelemben és szakmai  vásárokon való 

részvétel is szerepel. Az esemény hatására különböző kézműves vállalkozások kívülről is 

beköltöztek a térségbe. 

Franciaország 

 A ízek és zamatok hete Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb 

gyakorlatokból HU 2008/3. 33-36. 

A Haute tartományban, a Luberon Nemzeti Park régiójának 90 településéből álló (közel 

100 ezer lakosú) térség valójában kilenc napos rendezvényének programjaival nem csak a 

szakma képviselőinek (termelőknek, vendéglősöknek, forgalmazóknak), hanem a helyi 

közösségnek és a turistáknak is igyekeztek kedvében járni. A programokat különböző 

településeken rendezték meg, ezzel sikerült az emberek széles körét bevonni a 

megvalósításba. A rendezvényeket az „ízek és zamatok” világához kapcsolható 
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témakörökhöz (mezőgazdálkodás, örökség, gasztronómia, egészség, kultúra) kötötték. A 

témák aztán számos interaktív tevékenységben (aromasétányok, nyílt kóstolónapok, 

telephelyi látogatások) öltöttek formát. A húsz különböző rendezvényre naponta átlagosan 

ezer látogató érkezett, akiknek száma a zárónapon tízezerre növekedett. 

 Hűségkártya és tájékoztató kiadvány Monts du Lyonnais üzleteiről és szolgáltatásairól 
Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/3. 28-32 

 Loyalty Card – Vásárlói hűségkártya. Leader+ Gyakorlati példák Európában 2007. 

A helyi gazdaság versenyképességének megőrzését és a régió termékeinek a helyi 

üzleteken keresztül történő terjesztését célzó projektbe öt szervezeten keresztül 230 

kereskedő és kisiparos kapcsolódott be. A helyi kiskereskedelmi üzletek hűséges vásárlói 

számára kedvezményeket biztosító hűségkártya rendszert vezettek be. Ennek részeként 

kiadták a fogyasztók hűségét díjazó csekk-könyveket, a kártyát népszerűsítő információs 

kampányt szerveztek, valamint megjelentették a térség szolgáltatásait bemutató 

tájékoztató kiadványt, kialakították az infrastrukturális hátteret (kártyaterminál, szoftver, 

web-adatbázis). Két évvel a kártya bevezetését követően 96 üzlet és kézműves 

csatlakozott a rendszerhez. A 36 ezer lelkes térség 15000 háztartásának ¾ része használta 

a kártyát és a lebonyolított 285 ezer tranzakció összesen 8,4 millió eurónyi forgalmat 

eredményezett.  

Görögország 

 Hasonló vagy egymást kiegészítő vállalkozások hálózata (klaszter) Válogatás a Leader+ 

keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/2. 49-52 

Huszonhét mezőgazdasági és idegenforgalmi helyi vállalkozás kezdeményezte a térségi 

klaszter létrehozását. Ezzel lehetőséget teremtettek a helyi termékek közös 

népszerűsítésére, a térségbe irányuló idegenforgalom növelésére. A klasztertagok 

használhatják a termékeik egyediségét és kiváló minőségét tanúsító, a helyi gasztronómia 

motívumait tartalmazó márkajelzést. Az előkészítő szakaszban piackutatást végeztek, 

tervet készítettek, honlapot készítettek és a médiában reklámozták a hálózatot. Ezt 

követően indult el a közös szolgáltatások (alapanyagok biztosítása, termékek promóciója, 

kereskedelmi kapcsolatok építése, minőségbiztosítás a tagok számára, képzések) 

kialakítása és a minőségi szolgáltatások és termékek előállításához szükséges feltételek 

megteremtését elősegítő „helyi minőségi egyezmény” kidolgozása és aláírása. 

Írország  

 A Fuchsia márkaépítő kezdeményezés: a regionális gazdaság fejlesztése Leader+ 

Magazine HU 2008. 10. 30-33. 

 West Cork regionális márkája Válogatás a Leader+ keretében megvalósított legjobb 

gyakorlatokból HU 2008/3. 53-56. 

A West Cork-i térségnek a változatos táj, a partvidék, az épített örökség, a régészeti 

kincsek, a sétányok, a falvak és városok egyedi vonásai adnak sajátos jelleget. A Fuchsia 

mint térségi márkanév köré csoportosuló márkaépítő kezdeményezés kihasználását a régió 

jellegzetes imázsának a helyi versenyképes előnyök támogatására, a régió promócióját, a 

helyi áruk és szolgáltatások márkanévvel ellátott, a regionális eredetre és 

termékminőségre épülő  identitásának kidolgozását egyaránt célozza. A márkaépítő 

kezdeményezések között sikerrel szerepelt: az „Impresszió” és a „Hivatás” fotósorozatok 

elkészítése és kiállítása; a helyi örökség értékének felismerését és szélesebb körű 

tudatosítását elősegítő képzés; a közösségi központtá vált kastély restaurálása; a helyi 

közösségek számára összeállított falutervezési útmutató; a csipkekészítés történetét 

összefoglaló kiadvány. A márkaépítés nem csupán a régió identitásának erősödését 

segítette, de jelentős számú munkahelyet is teremtett. 
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Olaszország 

 Területi címke (Marchio d’area Alto Casertano) Válogatás a Leader+ keretében 

megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/2. 64-66. 

A régió különféle szolgáltatásainak és termékeinek a kiváló minőségre utaló címkével 

való kiemelése a hálózatépítésen túl magába foglalta a jogi keretek kialakítását és egy 

minősítési rendszer létrehozását. A minőségi charta minimumkövetelményeit minden 

egyes csatlakozónak teljesítenie kell. A charta fő témái között szerepelnek az alábbiak: 

helyi erőforrások és termékek használata, a környezet megőrzésének támogatása, védelmi 

és biztonsági intézkedések végrehajtása, az életminőség fejlesztése, a helyi erőforrások 

fenntarthatósága, valamint magas színvonalú termékek, szolgáltatások nyújtása. 

Közigazgatási, mezőgazdasági, élelmiszeripari, kézműves, idegenforgalmi, vendéglátó, 

állami szociális szervezet szerepelnek eddig a területi címke rendszerében. 

Portugália – 

 Rural Portugal Palace – A vidék termékeinek városi üzlete Leader+ Gyakorlati példák 

Európában 2007. 

A vidéki termelők termékeinek városi környezetben való értékesítésre hivatott első vidéki 

termékek boltja 1998-ban nyílt meg. Ennek sikerén felbuzdulva újabb bolt nyitására 

vállalkoztak. A 300 m2-es üzlethelyiségben kilenc akciócsoport kb. 700 termelőjének 

helyi termékeit árusítják. A berendezéseket és dekorációkat úgy alakították ki, hogy az a 

helyi termékek sokszínűségét mutassa, de egyúttal lehetőséget adjon műhelytalálkozók, 

termékbemutatók, kézműves foglalkozások tartására is. Vasárnaponként friss termékek 

piacát, kiállításokat, gyermekprogramokat, adott helyi termékhez kapcsolódó 

sajtótájékoztatókat, kóstolókat szerveztek. A boltban népszerűsítették a Reciproco 

LEADER+ projektben kidolgozott közvetlen értékesítési modellt. Ennek lényege, hogy a 

termelők a rendeléstől függően különböző kiszerelésekben elkészített termékkosarakat 

juttatnak el közvetlenül a vásárlókhoz, ezzel is elősegítve a fogyasztók és a termelők 

közötti kapcsolatok kialakulását. Az üzletek száma időközben tovább növekedett és 

tervezik a más tagállamok akciócsoportjai termékeinek bevonását is. 

Spanyolország 

 Szövetkezeti képzési és kézműves szolgáltatások Válogatás a Leader+ keretében 

megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/2. 86-89 

A projekt során létrejött szövetkezet és az ahhoz kapcsolódó kézműves üzlet egyedi 

kézműves termékeket kínál és emellett pedig - főként vidéki nők számára – hozzáférhető, 

a régióban egyedi képzési szolgáltatást nyújt. Az üzlethelyiséget úgy alakították ki, hogy 

elegendő tér álljon rendelkezésre a termékek értékesítéséhez és kiállításokhoz, továbbá 

olyan terület is legyen, ahol képzési és tanulási célból asztalok találhatók 

számítógépekkel. A kézműves termékek gyártásához egyedi, egyéni kézműves számára 

nem, vagy csak nehezen elérhető berendezéseket szereztek be. A termékek értékesítési 

biztonságának megteremtése érdekében marketing tervet dolgoztak ki. Sikerült a régióban 

elismert minőségi márkát megteremteniük és hozzájárultak a nők helybeni fenntartható 

foglalkoztatásához.  

Svédország 

 Látogasson Olofströngbe: egyediség új technológiával Leader+ Magazine HU 2007. 8. 

25-27. 

Egy térségi internetes portál segítségével a helyi vállalkozások interaktív felülethez 

jutottak. Eredetileg céljuk a térség különféle idegenforgalmi vállalkozásainak 

koordinálása és egy magas színvonalú turisztikai termékeket kínáló portál létrehozása 

volt. Azonban nem elégedettek meg egy közönséges weboldallal. Mindenről tájékoztatás 

kapható, ami csak elérhető a térségben. 250 vállalkozó saját belépési jelszóval kezeli a 

saját felületét (termékek, nyitva tartás, elérhetőség). Programcsomagok és eseménynaptár 
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is található az oldalon. Online rendelés is lehetséges. Valamennyi adminisztráció és 

fizetés a turisztikai központ bevonásával történik, ami 10%-os díjat számít fel a 

szolgáltatásért. 

 Sós bárányhús – a helyi minőségi termékekben rejlő piaci vonzerő . Válogatás a 

Leader+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból HU 2008/3. 90-93. 

A helyi adottságon nyugvó hagyományoknak megfelelően sós vizes réteken legeltetett 

bárányok húsa sajátos ízének megőrzése, a sós vizes rétek biológiai sokszínűségének 

megóvása és a helyi kistermelők megélhetési lehetőségeinek növelése érdekében 

Svédország nyugati partvidékének 37 ezer lakosú térségében kisüzemi vágóhidak 

létrehozását alapozták meg képzéssel, tanulmányúttal, háttértanulmányok készítésével. 

Emellett egy űj, kisüzemi termeléssel foglalkozó társulást is létrehoztak. Ez és a már 

meglévő társulások öt mobil, használaton kívüli, katonai vágóhidat vettek bérbe a 

honvédelmi minisztériumtól. A helyileg előállított hús felhasználásával roston sütést és 

egyéb rendezvényeket szerveztek a termék népszerűsítésére. A helyi neveltetésű birkák 

gyapjúját áruba bocsátották. A legeltetés újraindításával korábban megközelíthetetlen 

területek nyíltak meg a turisták számára, ezáltal növekedett a turisztikai aktivitás. 

 

2.8.2.  Hazai példák 

 

 Magosfa Alapítvány - helyi termékes hálózat működtetése a Dunakanyar jobb partján és a 

Duna-Ipoly Zöldúton. Vácon őszönként méltányos vásárokat rendeznek. 

www.magosfa.hu 

 Szövetség az Élő Tiszáért - a termelőket összegyűjtve piacokat szervez országszerte, ill. 

szakértőivel közreműködik országos politikai döntések befolyásolásában is. 

www.elotiszaert.hu 

 Falusi és Agrárturisztikai Szolgáltatók Országos Szövetsége - összefogja, szervezi, 

menedzseli azokat a mikro-vállalkozásokat, amelyek kitapossák az utat az ezután a falusi 

turizmusból megélni szándékozók számára. www.fatosz.hu  

 Zsámbéki-medence -  helyitermék-polc, amit a kistérségben élő fafaragó készített el és az 

elsőt a Pátyon működő nagyforgalmú pizzéria állítja fel a saját üzletében. A cél az, hogy a 

vásárlók közvetlenül – e formában is – megismerhessék a helyi termékeket.  

Röviden a Zöldpolc Rendszerről: A zöldpolcokat a Duna-Ipoly Zöldút menti boltokban, 

éttermekben és szálláshelyeknél alakítjuk ki. A zöldpolcokról helyi lakosok és turisták 

vásárolhatnak helyi, vagy környezetbarát, illetve méltányos kereskedelmi (fair trade) 

termékeket. A zöldpolcokkal is támogatjuk a helyi termékek eladását. A termékek külön 

kiemelt, egységes megjelenésű jelölést kapnak. A Zöldpolc Rendszerbe bekapcsolódó 

forgalmazóhelyeket a bejáratnál elhelyezett emblémával jelöljük, feltüntetjük a 

településeken elhelyezett tájékoztató táblákon, adatbázisunkban és minden helyi 

termékeket népszerűsítő megjelenési felületünkön. A Duna-Ipoly Zöldút Program 

részeként a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi termékek és forgalmazóhelyeik 

népszerűsítésére. A későbbiekben valamilyen önköltségi alapú rendszert szeretnénk 

kiatalálni közösen a résztvevőkkel (a közös marketing növeli a forgalmat, így 

remélhetőleg a helyi és fair trade termékek forgalmazásából lehet fedezni majd a 

költségeket). Természetesen továbbra is pályázunk helyi termékes programok 

megvalósítására, az így nyert összegek is a helyi termékek népszerűsítését, a Zöldpolc 

Rendszer működését, fejlesztését szolgálják majd. A projektet az Európai Unió Eurpe Aid 

programja támogatja.  www.budavidek.rulez.org  

 www.gazdapiac.com weboldal  -  lehetőséget ad  a termelő és a vevő találkozására.  A 

termelő ingyenes hirdetésében felvezeti, hogy hol, mikor, mit és mennyiért szeretne 

eladni. A részletek alatt pontos helymeghatározást, termékleírást olvashat a potenciális 

http://www.magosfa.hu/
http://www.magosfa.hu/
http://www.elotisza.hu/
http://www.elotiszaert.hu/
http://www.fatosz.hu/
http://www.fatosz.hu/
http://www.budavidek.rulez.org/
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vevő, sőt ha a termelő megadja az elérhetőségét, akár személyesen is felveheti vele a 

kapcsolatot. Az oldal eleget tesz a visszacsatolás igényének is, hiszen a vásárló 5 fokozatú 

skálán jelezheti elégedettségét. Az oldal a kattintható településnevekkel a Google térkép 

közbeékelésével segít abban is, ha más településre vagy ismeretlen helyre kell elmennünk 

az áruért.  

 Nyugat-Pannon Ökorégió Információs és Promóciós Központ –GasztRoadShow c. dvd-t 

jelentettek meg, amely a régió tájételeit, borútjait, gasztronómiai különlegességeit mutatja 

be 20-szor 3 perces kisfilmben. Kétnyelvű, ezer példányban jelent meg, célja, hogy 

hazánkban és a német nyelvterületen reklámozza a régió helyi termékeit. Megalakították a 

Nyugat-Pannon Ökoklasztert is. 34 tag csatlakozott, köztük szintén a termelők, 

feldolgozók, értékesítők, turisztikai szervezők. Cél az egységes arculat, erős hálózati 

együttműködés 

http://munkaado.nyugat.hu/tartalom/cikk/34403_termeljunk_helyi_termeket_lesz_munka_

jobb_lesz_es_is 

 Kishantosi Vidékfejlesztési Központ - a Fejér Paktum Egyesülettel együtt dolgoznak azon, 

hogy a Mezőföldön, az ország legjobb termőterületén is kialakuljon egy együttműködés a 

termelők és kereskedők közt. Céljuk a helyben termelt élelmiszerek felkutatása, vagy 

termelésük elindítása és ezen termékek számára piac teremtése. www.fejer-

paktum.fejer.hu 

 Nagymilic 896 Akciócsoport – A Leader+ program keretében a Hegyköz településein a 

helyi termékeket bemutató szekrény-hálózatot alakítottak ki. Leader+ Gyakorlati példák 

Európában 2007. 

 Göcsej-Közép Zala Akciócsoport – Göcsej védjegyrendszert hoztak létre a kistáj 

minőségileg kiemelkedő termékeire. Leader+ Gyakorlati példák Európában 2007. 

http://munkaado.nyugat.hu/tartalom/cikk/34403_termeljunk_helyi_termeket_lesz_munka_jobb_lesz_es_is
http://munkaado.nyugat.hu/tartalom/cikk/34403_termeljunk_helyi_termeket_lesz_munka_jobb_lesz_es_is
http://www.fejer-paktum.fejer.hu/
http://www.fejer-paktum.fejer.hu/
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3. Helyi termékek a Zala Termálvölgyében 

3.1. A térség bemutatása 
 

A Zala Termálvölgye térség a Nyugat-dunántúli 

régióban, Zala megye észak-keleti részén található. 

Hévíz és Zalaszentgrót térségének 33 települése 

alkotja és mintegy 32 ezer lakosnak ad otthont. A 

térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, 

javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb 

foglalkoztató a bányászat, feldolgozóipar, villamos 

energia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél 

többet foglalkoztató vállalkozások száma 0. 

A térség legnagyobb ellentmondása a gazdagság és a 

szegénység egyidejű jelenléte. A viszonylagos gazdagság alapját Hévíz város és gyógytava 

köré épült európai hírű idegenforgalmi központ, a Balaton közelsége, a kehidakustányi 

termálfürdő dinamikus fejlődése és a sármelléki nemzetközi repülőtér
8
 lehetőségei adják.  

A szegénység a megye perifériájára szorult, és az idegenforgalmi körforgásból kimaradt 

aprófalvak életét jellemzi. A Zalaszentgróti kistérség 24 települése társadalmi, gazdasági 

szempontból elmaradott, ezen belül is 5 település a leghátrányosabb települések köréhez 

tartozik. A térség adottságai kedvezőtlenek: aprófalvas településszerkezet, magas 

munkanélküliség (2009. II.n.év – 12,8%), rossz tömegközlekedés, az ipari termelés jelentős 

visszaesése, a főbb útvonalak és a vasút csak érintik a térséget. 

Eltérő összetételű a településeken működő szolgáltatások köre, és mennyisége. Általánosan 

jellemző a közösségi terek, és szolgáltatások hiánya, ezen túl a közlekedési lehetőségek 

hiánya okozza a legnagyobb gondot.  

Az akciócsoporton belül a két térség közötti fejlettségi különbség szembetűnő és 

együttműködéseken alapuló komplex fejlesztések nélkül ez a differencia egyre növekszik. 

A „Zala Termálvölgye” térség életében kiemelkedő szerepet tölt be az idegenforgalom. A 

hévízi tó mellett több termálfürdő (Kehidakustány, Zalaszentgrót) 

is van a térségben. A gyógy- és termálturizmusnak köszönhetően 

egész évben jelentős turista tömeg tartózkodik a térségben. 

Hévízen a vendégéjszakák éves száma meghaladja az egy milliót. 

Ugyanakkor jelen van a fejlődésben egy megtorpanás, a térség 

idegenforgalmi központjainak ahhoz, hogy növelni tudják 

vendégkörüket, új turisztikai termékekkel kell bővíteniük kínálatukat. 

A térség kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik (Hévizi tó – a 

világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes  termáltava, a Zala 

folyó völgye, Kovácsi hegy, Zalai dombság stb.), amelyek jelenleg 

még nincsenek megfelelően kihasználva. A térség egyedi épített- 

értékekkel rendelkezik (Kallósdi kerektemplom, Türjei templom, 

Kehidai Deák kúria, Rezi vár stb.), de jelentős a megőrzött kulturális 

örökség is (kézműves tevékenység, hagyományőrző együttesek stb.). 

                                                 
8
 A sármelléki repülőtér ugyan jelenleg zárva van, de mint lehetőség továbbra is adott a térségben.  



ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI TERMÉKEK 

 23 

A helyi közösség területe hagyományosan mezőgazdasági vidék (szőlő, alma, méz stb.), 

magas a gyümölcsök beltartalmi értéke. A térségben több kézműves, népi kismesterségekkel 

foglalkozó szakember él. Ennek köszönhetően nagy potenciál van a helyi termékek 

előállításában, értékesítésében. 

A Zala Termálvölgye legnagyobb problémáját a jelenlévő társadalmi, gazdasági 

egyenlőtlenségek, esélyegyenlőségi különbségek adják. A térségben egyidejűleg vannak jelen 

fejlett idegenforgalommal rendelkező települések, melyeknek versenyképességük 

megőrzéséhez megújulásra, a turisztikai kínálatuk bővítésére van szükségük. Másrészről a 

térség legnagyobb részét az aprófalvas szerkezetű, napi nehézséggel és a fennmaradásukért 

küzdő települések alkotják, amelyek adottságai kihasználatlanok. A térségre jellemző az 

együttműködések, szolgáltatások hiánya, a lehetőségek kihasználatlansága. A térségben az 

aprófalvas településszerkezetből adódóan viszonylag sok az olyan ─ zömében kislélekszámú 

─ település, amelyben nem, vagy csak nagy nehézségek árán érhetők el az alapvető 

közoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások, illetve intézmények, s ez a tény tovább 

rontja a települések amúgy is gyenge népességmegtartó képességének erejét. 

A térség legnagyobb lehetőségét a meglévő értékekre, természeti kincsekre alapozott 

fejlesztés-sorozat megvalósítása adja. A térségen végighúzódó termálvölgy adottságai a 

meglévő vidékfejlesztési tapasztalattal és tudással kiegészülve lehetőséget teremtenek egy 

komplex, sikeres program létrehozására. Kulcsberuházások megvalósításával és a hatékony 

együttműködések feltételrendszerének kialakításával, az eddig idegenforgalmi szempontból 

háttérben lévő településeken is megteremtődhet a fejlődéshez ideális környezet, így a térség 

egésze egymást erősítve, egy fenntartható növekedési pályára állhat.  
 

1.ábra 

A Zala Termálvölgye térség területe, települései és a közeli városok 
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3.2. A Zala Termálvölgye térség helyi termék kínálati oldalának 
vizsgálata 
 

3.2.1. A helyi termékek előállítói 
 

A helyi termékek előállítóinak körét a Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület 

gyűjtéséből (lista) kiindulva hólabda módszerrel mértük fel. Az Egyesület által feltárt, majd 

megkérdezett termelők maguk is megjelöltek a térségben fontosnak tartott helyi termék-

előállítókat. A listát velük, valamint a fogyasztók által megnevezett termelőkkel egészítettük 

ki. Ily módon 261 nevet kaptunk, akik közül 223-hoz tudtak egy vagy több terméket is 

hozzárendelni.  

3.táblázat 

A Zala Termálvölgye helyi termék-előállítói 

Forrás megjelölése Hivatkozott helyi 

 termékeket előállítók 

száma 

Egyesületi lista 125 

Ebből megkérdezett termelők 103 

Megkérdezett termelők által ismertként megnevezettek 101 

Megkérdezett termelő által ajánlott termékek termelői 61 

Megkérdezett fogyasztók által ajánlott termékek termelői 45 

Egyesített lista összesen 223 
 

A megkérdezett helyi termék-előállítók életkorukról nem szívesen nyilatkoztak, de a 

beérkezett válaszok alapján valószínűsíthető, hogy zömében középkorúak. A férfiak kb. 

másfélszer többen vannak, mint a nők.  

4.táblázat 

A megkérdezett helyi termék-előállítók demográfiai jellemzőik szerint 

életkor 

nemek 

cég Végösszeg férfi nő n.a. 

x-29   1     1 

30-39 2 1   3 

40-59 11 9   20 

60-X 7 3   10 

n.a. 39 21 6  66 

cég     3 3 

Végösszeg 59 35 6 3 103 
 

A viszonylag kezdők és a nagy tapasztalattal rendelkezők egyaránt megtalálhatók közöttük. 

Jellemző a helyi termék előállításának10 évnél régebbi indítása. 
 

5.táblázat 

A megkérdezett helyi termék-előállítók a termék előállításával töltött éveik szerint 
Mióta foglalkozik a 

termék előállításával x-29 30-39 40-59 60-X cég n.a. Végösszeg 

0-4 1 1 3     5 10 

5-9   1 3  1 10 15 

10-19    9 2 2 18 31 

20-39   1 3 4  14 22 

40-    2 4  10 16 

n.a.       9 9 

Végösszeg 1 3 20 10 3 66 103 
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A megkérdezett helyi termék előállítók fele rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal vagy 

OKJ-s képzettséggel. Magas a felsőfokú képzettséggel rendelkezők és aránya. Mindezek 

mellett azonban fontos az önképzés szerepe (a válaszadók közel ¾-e hivatkozott rá) és a 

családban elsajátított szakismeret is. Bár ez utóbbit a megkérdezettek 60%-a nem tartotta 

fontosnak megemlíteni. A megkérdezett termelők a helyi termékek előállítását inkább a 

családon kívül szerzett tudásra alapozzák. 
 

6.táblázat 

A megkérdezett helyi termék-előállítók képzettségük szerint 

életkor 

Szakmunkás 

bizonyítvány OKJ-s vizsga 

Szakirányú 

felsőfokú 

képzettség 

Családban 

„öröklődő” 

szaktudás 

Önképzéssel 

elsajátított 

szaktudás egyéb 

x-29         1   

30-39 1 1  2 3  

40-59 7 5 4 7 16  

60-X 1 2  5 6 1 

na 23 10 20 26 47 3 

cég 1  2  1  

Végösszeg 33 18 26 40 74 4 
 

A megkérdezett helyi termék-előállítók közül a legtöbben 

legális keretek között tevékenykednek. Magas azonban a termék 

előállítását csak hobby szinten végzők, valamint a nyugdíjasok 

száma és aránya is. A hobby-termelők egy része nyugdíjas, 

ugyanakkor az őstermelők is jellemzően nyugdíjasok. Az aktív 

korúak között az egyéni vállalkozói és az adószámos 

természetes személy forma a meghatározó. A társas vállalkozási 

keretek között dolgozók száma elenyésző. Főként a kézművesek 

körében rendezetlen a tevékenység jogi háttere. 
 

7.táblázat 

A megkérdezett helyi termék-előállítók vállalkozási forma és beosztás szerint 

Vállalkozási forma 

munka

nélküli 

Beoszt

ott 

alkalm

azott 

Vezető 

alkalm

azott 

Önfogl

alkozta

tó / 

vállalk

ozó 

Segítő 

családt

ag 

nyugdí

jas n.a. 

Végöss

zeg 

őstermelő       9 1 11 3 24 

egyéni vállalkozó   1  18  1 3 23 

hobby 2 1    8 10 21 

adószámmal rendelkező 

természetes személy   3  5  5 6 19 

őstermelő és egyéni vállalkozó     3  1 2 6 

kft    2 4    6 

bt     1   2 3 

Rt    1     1 

Végösszeg 2 5 3 40 1 26 26 103 
 

A térség helyi termék-előállítói Zalaszentgróton koncentrálódnak. Ebben nem kis szerepet 

játszanak a bortermelők. A megkérdezettek szép számban hivatkoztak még Kehidakustány 

termelőire, valamint Cserszegtomaj, Alsópáhok, Zalabér, Hévíz, Almásháza, Türje, Pakod, 

Kisgörbő és Zalaszentlászló esetében regisztrálható egynél több helyi termék-előállító. 
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8.táblázat 

A megkérdezett helyi termék-előállítók településük szerint 

Település 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Település 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Település 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Település 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 

a b a b a b a b 

Zalaszentgrót 60 40 Türje 3 4 Mihályfa 1 1 Szentgyörgyvár 1  

Kehidakustány 23 5 Pakod 1 4 Nemesbük 1 1 Vindornyaszőlős 1  

Cserszegtomaj 6 5 Zalaszentlászló 1 3 Óhíd  1 Vindornyalak  1 

Alsópáhok 5 5 Kisgörbő 1 2 Sénye 1  Csempeszkopács  1 

Zalabér 4 4 Döbröce 1 2 Sümegcsehi 1  ismeretlen 96 6 

Hévíz 4 3 Keszthely 0 2 Ligetfalva 1 1    

Almásháza 3 3 Felsőpáhok 1  Zalaköveskút 1 1    

Rezi 1 5 Dötk 1  Zalavég 1   223 103 

Sármellék 1 5 Kisvásárhely 1  Szalapa 1     

a – megkérdezett termelők, fogyasztók, értékesítők válaszai alapján összesen  

b – megkérdezett termelők (2 esetben térségen kívüli lakó-, de térségen belüli munkahellyel) 

 

3.2.2. A helyi termékek 

 

A. Választék 
 

A felmérés alapján a Zala Termálvölgyében a helyi termékek alábbi választéka rajzolható fel. 
 

9.táblázat 

A helyi termékek választéka a Zala Termálvölgyében 

I. Élelmiszerek 

II. Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági 

termékek 

- Feldolgozás nélkül árusított élelmiszerek virág 

o Növényi eredetű termékek: 

kertészeti termékek (balkonnövény, 

virágpalánta, szőlő oltvány, facsemete) 

gyümölcs (szőlő, alma, cseresznye) tűzifa 

zöldség (paprika, burgonya, káposzta, karfiol) III. Kézműves termékek 

erdei termékek (erdei gyümölcs, gomba) - Fából készült termékek 

gyógy- és fűszernövények kádár termék (boros hordó, díszhordó) 

dió asztalos termék (kisbútor, faintarzia 

olajtök faműves termék (faragás, faedények) 

gabona intarzia 

o Állati eredetű termékek kéregedény 

tojás 
- Kőből készült és kőműves termékek (kemence, 

kőedény, kőfaragás 

tej (tehéntej, kecsketej) - Vasból készült termékek (öntött- és kovácsoltvas) 

tőkehús - Kerámia és üvegműves termékek 

baromfihús fazekas termékek 

- feldolgozott élelmiszerek cserépkályha 

o Növényi eredetű termékek: üvegfestés 

gabona őrlemény (búzaliszt, rozsliszt) - Textilipari termékek 

kenyér, pékáruk fonott, csomózott termékek 

tésztafélék, sütemények (száraztészta,pogácsa, 

cukorperec, rétes, leveles tészta, mézeskalács) szőttesek 

sajtolt vagy préselt olajak (tökmagolaj) kézimunka (csipke, hímzés, horgolás, gobelin) 

savanyúság festett selymek 

konzervált zöldség, gyümölcs (lecsó, lekvár, 

gyümölcslé) viseletek 

aszalt gyümölcs Nemezelt termékek 
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fűszerek, tinktúrák - Fonott termékek  

o Állati eredetű termékek csuhédíszek 

húskészítmények (szalámi, szalonna, tepertő) fonott kosár 

tejtermékek (sajt, vaj, túró, író) szalmafonat 

méz, méztermékek  
- Virágkötészeti termékek (koszorú, 

virágkompozíció, ikebana) 

- készétel különlegességek (dödölle, kenyérlángos, 

mézeskalács, szalonnába tekert zöldbab, gombóc) 
- Viaszból, faggyúból készült termékek 

(viaszfigura, viaszgyertya, szappan) 

- Italok - Egyék dísztárgyak (festett tojás, szaru tárgy) 

o Alkoholmentes italok festett tojás 

ásványvíz, szikvíz faragott szaru 

o alkoholos italok levendulás párna 

borok bőrdíszmű 

pálinkák festmény 

 fűzött gyöngy 

 

A fenti termékek közül a termék-előállítók száma szerint (is) a 

bor, a méz, a kézimunkák, a fafaragványok, a gyümölcsök-

zöldségek, a fazekas termékek, a tészta- és pékáruk a térség 

meghatározó termékei. Ezek mellett egy-egy előállítóhoz 

kapcsolódik, de unikális, a térséggel összeforrt termék a 

pálinka, a csiga és a liszt. 
 

 

 

 

10.táblázat 

A helyi termékek előállítóik száma szerint a Zala Termálvölgyében 

Termék 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Termék 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Termék 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 
Termék 

Helyi 

termék-

előállítók 

száma 

a b a b a b a b 

bor 48 24 kosárfonás 3 3 fonás 1 2 nemezelés 1  

méz 36 10 savanyúság 3 2 gyöngyfűzés 1  szikvíz 1 1 

kézimunka 20 12 szalmafonat 3 3 hús 1  szőlőoltvány 1 1 

fafaragás 17 9 szövés 3 1 intarzia 1 1 üvegcsiszolás 1  

gyümölcs 16 10 tojásfestés 3 1 kéregedény 1  üvegfestés 1 1 

fazekas 

termékek 15 8 virágkötés 3 2 kovácsoltvas 1 1 viseletkészítés 1 

 

tejtermék 10 4 bőrdíszmű 2  lekvár 1 2 tojás  1 

zöldség 9 9 festmény 2  levendulapárna 1 1 készétel  7 

tészta, 

sütemény 7 9 

gyógy- és 

fűszernövény 2 1 liszt 1 1 kemence  

1 

kenyér, pékárú 6 5 pálinka 2 2 csiga 1 1 cserépkályha  1 

asztalos 

termékek 5 1 tej 2 2 selyemfestés 1 2 viaszgyertya  

1 

tökmagolaj 5 1 csuhédíszek 1 2 szalámi 1     

kádár 4 3 dió 1 2 szarufaragás 1   247 151 
a – megkérdezett termelők, fogyasztók, értékesítők válaszai alapján összesen 

b – megkérdezett termelők 
 

A különböző termelők által előállított termékek közötti kapcsolat, az ún. „integrált” termékek 

nem jellemzők.  
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Egyes termelők viszont többféle terméket is előállítanak. A méhészek körében a mézen kívül 

megjelenik a propolisz, a virágpor, a viaszgyertya. A pékek kínálatában a kenyéren kívül 

különböző péksütemények is szerepelnek. Egyes kézművesek többféle mesterséget is 

művelnek. 
 

A termelők és a termékek között vannak, amelyek 

ismertebbek társaiknál. A felmérés során megkérdezett 

termelőktől, fogyasztóktól és értékesítőktől kapott 

hivatkozások alapján a legink ább ismert termelők a 

fazekasok, bortermelők, fafaragók köréből kerülnek ki. 

Mellettük a legismertebbek között szerepel a 

kovácsoltvas, pálinka, méz, szalma- és csuhédísz, alma, 

kecskesajt, cukorperec, hímzés, tökmagolaj, 

szarufaragvány előállítása. 
 

B. Mennyiség 
 

A megkérdezett termelők által képviselt 128 helyi termék közül 105-höz kapcsoltan adtak a 

termelés mennyiségére utaló választ. A válaszok összesítésével a termelés mennyiségére 

vonatkozóan kapott adatok alapján a térség helyi termékei hét termékcsoportba sorolhatók: 

1. A liszt, a tej, a csiga-termékek és a szőlőoltvány mennyisége meghaladja a kistermelői 

mértékeket. 

2. Az egy vállalkozás keretében átlagosan legalább egy fő bérének kitermelésére lehetőséget 

adó mennyiségben a pálinkát, a pékárut, az almát, a savanyúságot, a bort és a mézet 

állítják elő. 

3. A fazekas termékek, a tökmagolaj, a szőlő, karfiol és a 

káposzta előállított termelőnkénti átlagos mennyisége 

még nem éri el az önfoglalkoztatás mértékét, de közel áll 

ahhoz. 

4. A rétes, a fafaragás, az ásványvíz, a mézeskalács, az 

ételspecialitások előállítása a jelenlegi mennyiségek 

mellett érezhető kiegészítő jövedelmet tud biztosítani. 

5. A kecsketej és kecskesajt, a szalmafonat, a koszorú, a 

csuhédíszek, a kézimunka, a kenyérlángos, a sajtok 

készítése jelenlegi mennyiségükben alig haladja meg a hobbyszintet.  

6. A festett tojás, a méhviaszgyertya, a lekvár, a csomózott karkötő, a levendulás textilek a 

közölt mennyiségek alapján alig jegyezhetők.   

7. A pogácsa, a lecsó, a dió, cseresznye, burgonya, a fonott kosár és a cukorperec pedig még 

kevesebb mennyiségben jelenik meg a piacon. 

11.táblázat 

A helyi termékek előállított mennyisége a Zala Termálvölgyében 

 

termék 

megnevezése 

mértéke

gység 

termelt 

mennyisége 

Jelzett 

termelhető 

mennyiség 

változ

ás 

Megkér

dezett 

fő 

Válas

zadó 

fő 

becsült 

egységár 

Ft  

becsült 

árbevétel  

(ezer Ft) 

átlagos becsült 

árbevétel  

(ezer Ft/fő) 

tej hl 300000 300000 0 1 1 10,0 3000000 3000000 

vajazott csiga t 1000 1000 0 1 1 1000,0 1000000 1000000 

vajazott kagyló t 40 40 0 1 1 2000,0 80000 80000 

szalonnába tekert 

zöldbab t 10 15 5 

1 1 

2000,0 20000 20000 

tésztába töltött 

vajazott csiga t 5 5 0 

1 1 

2000,0 10000 10000 

tüskeszentpéteri 

búzaliszt t 100 200 100 

1 1 

100,0 10000 10000 
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szőlő oltvány ezer db 1000 1000 0 1 1 500,0 500000 500000 

1. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 660000 

pálinka hl 80 100 20 2 1 100,0 8000 8000 

kenyér q 600 600 0 2 1 10,0 6000 6000 

alma q 2000 700 -1300 4 3 6,0 12000 4000 

savanyúság q 400 400 0 2 2 20,0 8000 4000 

bor hl 3064 3064 0 24 23 30,0 91920 3997 

méz q 161 350 189 10 6 140,0 22540 3757 

2. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 4959 

fazekas db 12100 13000 900 8 5 1,0 12100 2420 

virágpor kg 1500 1500 0 2 2 3,0 4500 2250 

péksütemény ezer db 210 210 0 3 2 20,0 4200 2100 

tökmagolaj hl 25 30 5 1 1 80,0 2000 2000 

szőlő q 1450 1090 -360 3 3 4,0 5800 1933 

3. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 2141 

rétes db 11000 11000 0 2 2 0,2 2200 1100 

fafaragás db 35 40 5 9 2 60,0 2100 1050 

káposzta q 100 100 0 1 1 10,0 1000 1000 

ásványvíz 

millió 

palack 10 15 5 

2 2 

200,0 2000 1000 

ételspecialitás adag 1000 1000 0 1 1 1,0 1000 1000 

mézeskalács db 9000 24000 15000 2 2 0,2 1800 900 

karfiol q 43 43 0 1 1 20,0 860 860 

4. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 987 

szalmafonat db 2015 2000 -15 3 3 0,8 1612 537 

paprika q 50 50 0 1 1 10,0 500 500 

koszorú db 2350 5750 3400 4 4 0,8 1880 470 

csuhé db 850 800 -50 2 2 1,0 850 425 

kézimunka db 60 60 0 2 1 5,0 300 300 

kecskesajt kg 150 150 0 3 2 4,0 600 300 

kecsketej l 500 500 0 1 1 0,5 250 250 

kenyérlángos db 500 1000 500 1 1 0,5 250 250 

sajt kg 100 100 0 1 1 2,0 200 200 

5. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 359 

festett tojás db 600 600 0 2 2 0,5 300 150 

méhviaszgyertya db 500 500 0 1 1 0,3 150 150 

méhviaszfigura kg 50 100 50 1 1 2,0 100 100 

lekvár ü 320 1120 800 2 2 0,7 208 104 

csomózott 

karkötők db 100 300 200 

1 1 

0,8 80 80 

levendulás batyu db 200 2400 2200 1 1 0,4 80 80 

levendulás párna db 30 120 90 1 1 1,0 30 30 

6. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 99 

pogácsa kg 100 1000 900 1 1 0,6 60 60 

lecsó kg 150 150 0 1 1 0,4 60 60 

propolisz kg 10 10 0 1 1 3,5 35 35 

dió q 2 2 0 2 2 40,0 60 30 

fonott kosár db 15 15 0 3 1 1,5 22,5 23 

cseresznye q 15 15 0 1 2 2,0 30 15 

burgonya kg 500 500 0 3 3 0,1 30 10 

cukorperec db 20 500 480 1 1 0,3 6 6 

7. termékcsoport átlagosan egy vállalkozásra jutó árbevétele (ezer Ft/év) 30 

Összes termelők száma 128 105    



ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI TERMÉKEK 

 30 

 

A válaszok alapján a termelők lényeges mennyiségi 

növekedéssel nem számolnak. Az alma- és a 

szőlőtermesztők egy része a piaci viszonyok miatt 

csökkentést tervez. Az egyébként is nagyobb 

mennyiségben előállított tüskeszentpéteri lisztből, 

mézből, pálinkából az előállítók termelés 

növekedésével számolnak. Mézeskalácsból, 

koszorúkból, levendulás textíliákból terveznek 

olyam mértékű mennyiségi növekedést, ami legalább 

egy félállásnak megfelelő árbevételt tudhat hozni. A 

jelenleg csak kisebb mennyiségben előállított lekvár, 

kenyérlángos, csomózott karkötők és pogácsa esetében a tervezett növekedés megvalósulása 

esetén is havi 30-40 ezer Ft-os árbevétellel lehet számolni. A cukorperec évi 500 db-ra emelt 

mennyisége is azonban még csak szerény árbevételt biztosíthat. Ahhoz, hogy az előbbi 

termékekkel egy árbevételi csoportba kerüljön, legalább 1000-1200 db-ot kellene évente 

előállítani belőle. 

A többi termék esetében változtatási szándékot nem jeleztek a termelők. 

 

C. Minőség 
 

A megkérdezett termelők több mint fele engedélyköteles terméket állít elő. Számukra a 

speciális jogszabályok ismerete és az azoknak való megfelelés különös jelentőséggel bír. Az 

engedély egyben valamilyen minőségi előírásoknak való megfelelést is tanúsít. 

A kézműves termékek esetében a minőség elismerését jelzi a zsűrizés. A válaszok alapján a 

termékek ¼-e zsűrizett. A zsűrizett termékek többsége egyben engedélyhez is kötött. A 

termékek kb. 40%-a nem rendelkezik semmilyen tanúsítvánnyal.  
 

12.táblázat 

A helyi termékek minősítése a Zala Termálvölgyében 

Engedélyköteles 

terméket 

Zsűrizett termék 

Végösszeg igen nem n.a. 

igen 27 7 22 56 

nem 6 22 1 29 

n.a. 3  15 18 

Végösszeg 36 29 38 103 

 

A helyi termékek megkérdezett előállítóinak önértékelése szerint a termékek minősége a 

kiválóhoz közelít (az ötfokozatú skálán átlagosan 4,6). Négyesnél rosszabb minősítést egyik 

termék sem kapott, illetve a minősített 46 féle mezőgazdasági jellegű és 27 féle kézműves 

termékből 26+15=41 termék kiváló minősítéssel jelent meg. 

A fogyasztók és értékesítők értékítélete szerint a térség helyi termékei kiváló minőséggel 

rendelkeznek.  

 

3.2.3. A termékek jelenlegi értékesítése 
 

A helyi termékek előállítói termékeiket jellemzően háznál értékesítik. Ezt követően a piaci és 

a helyi kereskedelmi boltokon keresztüli értékesítés jellemző még. A többi értékesítési mód 

nem jelentős, de jelen van. Még az internetes értékesítésre is van példa. 
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13.táblázat 

A helyi termékek  értékesítése a termelők válaszai alapján a Zala Termálvölgyében 

értékesítés eset % 

háznál 75 72,8 

piacon 41 39,8 

helyi boltban 15 14,6 

szakboltban 9 8,7 

szupermarketben 5 4,9 

mozgó árusnál 4 3,9 

interneten 1 1,0 
 

3.2.4. A helyi termék-előállítás önértékelése 
 

A minőségen kívül az ár, az értékesítés helye, a reklám, a kereslet és a fogyasztók 

visszajelzései alapján is kértük a termelőket, hogy saját terméküket értékeljék.  
 

A minőség értékelése minden termékféleség esetén a kiválóhoz közelít. A termelők nem csak 

a saját értékítéletük szerint értékelik termékeiket magasra, de a fogyasztók értékítéletét is 

ezzel azonosítják, azaz a fogyasztóktól is csupa jó és kiváló visszajelzést kapnak. Kivételt 

képeznek a szőlő, a szalmatermék, szarufaragványok, fonott kosár termékek, ahol a fogyasztói 

visszajelzéseket kedvezőtlenebbnek érzékelik a termékek minőségénél. 
 

Az ár értékelésében tükröződik, hogy mely termékek esetén diktálják kívülről az árakat. 

Alacsony pontszámot azon termékek ára kapott, ahol a felvásárlók diktálják a rendszerint 

meglehetősen alacsony árakat (zöldségek, alma, kecsketej). Az áraikat saját maguk 

meghatározó termelők esetében a minősítés már inkább a piaci versenyképességről szól. A 

képbe került termékféleségek közel 30%-ának az árát minősítették a termelők jónak. Az 

árpozíciót kedvezőtlennek ítélik a jelentős időráfordítással járó – és láthatóan a vásárlókkal 

megfizettetni nem tudott - faintarzia, gobelin, üvegfestés, festett tojás előállítása esetében. 
 

Az értékesítés helyével is azok a leginkább elégedetlenek, akik az árral, és leginkább 

elégedettek a szőlő, a bio-zöldség, olajtök, bio-búza, pékáruk, liszt, rétes, száraztészta, 

ásványvíz, savanyúság, lekvár és bor előállítói. A jónak vagy kiválónak tartott értékesítési 

helyek között piaci, háznál történő és bolti értékesítés egyaránt megtalálhatók. A kézműves 

termékek értékesítési helyével - döntően háznál történik - a termelők többségében elégedettek.  
 

A reklám bizonyul összességében a leggyengébbnek. Relatíve jobb értékelést e tekintetben a 

csak egyetlen termelőnél megjelenő mézontófű, az olajtök, bio-búza, a pékáruk, a sajt és az 

ásványvíz kapott. Az előző szempontok alapján is legkevesebb pontot kapott – rendkívül 

kritikus elbírálás alá eső – termékek mellett a bor, a pálinka, a kecskesajt reklámját is 

elégtelennek ítélték a termelők. A kézműves termékek reklámozottsága – ha lehet -, még 

kedvezőtlenebb. Átlagban nem éri el a 2-es pontszámot. 
 

A kereslet és az ár közötti kapcsolat szerint az alacsony kereslettel, de relatíve jó árral 

rendelkező termékek csoportjába tartozik pl. gyümölcs, a száraztészta és a tökmagolaj, a 

kézműves termékek közül a kézimunkák, a szövés, a koszorúk, a viaszfigurák. Míg a magas 

kereslettel, de nem megfelelő árral rendelkező termékek körét a különböző zöldségfélék, a 

kecsketej, a szikvíz, a boros hordók és a csuhéfonatok alkotják. Az ár és a kereslet értékelése 

a termékek 1/3-a esetén van teljesen összhangban. 
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14.táblázat 

A helyi termékek önértékelése a Zala Termálvölgyében 

a. mezőgazdasági jellegű termékek 

termék megnevezése 

értékelők 

száma minőség ár 

értékesítés 

helye reklám kereslet 

fogyasztók 

visszajelzései 

cseresznye 1 5,0 1,0   2,0 1,0 5,0 

alma 2 4,5 2,5 2,5 1,0 2,5 4,0 

gyümölcs 1 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,0 

szőlő 3 4,3 3,7 4,0 3,0 3,0 3,7 

káposzta 1 5,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 

karfiol 1 5,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 

paprika 1 5,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 

Bio-zöldség 1 5,0 3,0 4,0 2,0 3,0 5,0 

zöldség 1 5,0 2,0  1,0 4,0 4,0 

burgonya 3 4,0 3,0 3,7 1,7 2,7 4,0 

mézontófű 1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

dió 1 5,0 3,0 2,0 2,0 3,0 5,0 

olajtök 1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

ökobúza 1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

tojás 1 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 

kecsketej 1 4,0 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 

tej 1 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 3,0 

tüskeszentpéteri búzaliszt 1 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

kenyér 2 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 

péksütemény 2 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 4,0 

finompékáru 1 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

mézeskalács 2 5,0 3,5 3,5 4,5 3,5 5,0 

rétes 2 4,5 3,0 5,0 2,5 3,5 5,0 

pogácsa 1 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 

kenyérkángos 1 5,0 3,0  1,0 3,0 5,0 

leveles tészta 1 4,0 3,0   4,0 4,0 

sütemény 1 4,0 3,0   4,0 4,0 

száraztészta 1 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 4,0 

tökmagolaj 1 4,0 4,0 3,0 1,0 1,0 4,0 

lecsó 1 5,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

savanyúság 2 5,0 3,5 5,0 2,5 4,0 5,0 

lekvár 2 5,0 3,5 5,0 2,0 4,0 5,0 

sajt 1 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 

kecskesajt 3 4,3 3,0 3,7 1,3 3,7 4,0 

propolisz 1 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 5,0 

virágpor 1 5,0 3,5 3,5 2,0 1,5 4,5 

méz 8 4,9 3,0 3,7 2,1 2,3 4,4 

szalonnába tekert zöldbab 1 5,0 3,0  3,0 5,0 4,0 

dödölle 1 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

ásványvíz 1 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 

szikvíz 1 5,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 

bor 17 4,5 2,9 4,6 1,7 2,8 4,5 

törkölypálinka 1 5,0 3,0  1,0 4,0 5,0 

pálinka 1 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0 4,0 

szőlő oltvány 1 5,0 3,0   4,0 4,0 

balkonnövény 1 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 5,0 

 Mezőgazdasági termék 

összesen 82 4,6 3,1 3,4 2,2 3,1 4,4 
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b. kézműves termékek 

termék megnevezése 

értékelők 

száma minőség ár 

értékesítés 

helye reklám kereslet 

fogyasztók 

visszajelzései 

boros hordó 1 5,0 3,0  1,0 4,0 5,0 

fafaragás 7 4,6 2,6 4,5 2,1 2,3 4,0 

faintarzia 1  2,0  1,0 1,0 4,0 

kemence 1 5,0 3,0 4,0 2,0 3,0 5,0 

kovácsoltvas 1 4,0 4,0  1,0 4,0 4,0 

fazekas 5 5,0 3,4 4,0 2,2 3,0 4,8 

üvegfestés 1 4,0 2,0  2,0 3,0 4,0 

fonás 1 5,0 3,0  1,0 1,0 5,0 

csomózott karkötők 1 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 

szövés 1 5,0 3,0  1,0 1,0 5,0 

kézimunka 1 5,0 3,0 5,0 1,0 4,0 5,0 

csipke 1 5,0 5,0  2,0 3,0 5,0 

hímzés 2 5,0 2,5  1,0 1,0 4,5 

horgolás 2 5,0 2,5  1,0 1,0 4,5 

gobelin 1 5,0 2,0  1,0 1,0 4,0 

csuhé 1 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 

fonott kosár 3 4,7 2,7  1,0 2,7 3,0 

szalmafonat 3 5,0 2,3 4,0 1,7 2,7 3,7 

ikebana 1 4,0 5,0 3,0 2,0 3,0 5,0 

koszorú 1 4,0 4,0 4,0 3,0 1,0 5,0 

virágkompozíció 1 4,0 4,0 4,0 3,0 1,0 5,0 

viaszgyertya 2 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 5,0 

viaszfigura 1 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0 4,0 

festett tojás 1 4,0 2,0  1,0 3,0 4,0 

szaru tárgy 1 4,0 4,0  1,0 3,0 3,0 

levendulás batyu 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

levendulás párna 1 4,0 5,0 3,0 2,0 3,0 5,0 

Kézműves termék 

összesen 44 4,6 3,1 4,0 1,9 2,5 4,3 

MINDÖSSZESEN 126 4,6 3,1 3,3 2,1 2,9 4,4 

 

A fogyasztók és értékesítők is értékelték az egyes termékeket.  

Az értékesítők összességében a helyi termékek minőségéről és ezzel összefüggésben a 

fogyasztók visszajelzéseiről kedvező véleménnyel vannak. Az értékesítés helyéről, áráról 

közepes minősítést adtak, míg ennél e keresletet kedvezőtlenebbnek, legkedvezőtlenebbnek 

pedig a reklámot ítélték meg. 

A fogyasztók által ismert helyi termékek körében 246 termelő került a 

képbe, akiknek termékei közül 90 kapott értékelést. Az értékelés egy 

háromfokozatú skálán történt. A minőségre adott átlagos pontszám itt 

is 2,9, azaz a kiválóhoz nagyon közeli. A fogyasztók és az értékesítők 

is a termékek árát kedvezőbbnek ítélik, mint a termelők. A 

csomagolással már ezen vélemények alapján problémák jelentkeznek. 

A termékek elérhetősége és ismertsége, azaz a marketing tevékenység 

(reklám) helyzetét ítélik a leggyengébbre. 

Ezen belül is a tésztafélék, sütemények, a lecsó és lekvárok, a 

pálinkák, a fatermékek (hordó, asztalos munkák, faragványok), 

kézimunkák, selyemfestés ismertsége a legalacsonyabb. Ez azért is 
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érdekes, mert minőségben, árban és csomagolásba is ezen termékek minősítése rendkívül 

kedvező. A fogyasztók a kenyérfélék és borok elérhetőségét tartják a legjobbnak.  

 

15.táblázat 

Értékesítők általi minősítés 

Szempont 

Átlag- 

pontszám 

A termék minősége 4,7 

A fogyasztók visszajelzései 4,2 

A termék értékesítésének helye 3,9 

A termék ára 2,9 

A termék iránti kereslet 2,7 

A termék reklámja 1,6 

 

16.táblázat 

A helyi termékek fogyasztók általi értékelése a Zala Termálvölgyében 

 termelők 

Értékel

ők 

száma 

Átlagos pontszám 

 mind 

Értékel

ést 

kapott 

Minősé

g Ár 

Csoma-

golás 

Elérhe-

tőség 

Ismert-

ség 

gyümölcs  16 7 21 2,9 2,5 2,2 2,2 2,0 

zöldség  9 1 1 3,0 2,0   2,0 2,0 

gyógy- és fűszernövények 2 1 1 3,0 2,0   2,0 2,0 

kenyér, pékáruk 6 2 4 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 

tésztafélék, sütemények  7 3 6 2,3 2,0 2,0 1,9 1,6 

tökmagolaj 5 1 5 2,8 2,4 2,2 2,2 2,0 

savanyúság 3 1 3 3,0 2,7 2,0 2,3 2,0 

lecsó, lekvár 1 1 1 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 

tejtermékek  10 2 5 2,8 2,2 2,0 1,8 2,2 

méz, méztermékek  36 9 24 2,9 2,5 2,5 2,2 2,1 

borok 48 18 70 3,0 2,7 2,8 2,5 2,2 

pálinkák 2 1 14 2,9 2,5 2,3 2,4 1,8 

szőlő oltvány 1 1 1 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

kádár termék  4 3 5 2,8 2,4   2,3 1,3 

asztalos termék  5 4 4 3,0 2,5   2,3 1,0 

faműves termék) 17 8 30 2,6 2,3 2,0 1,9 1,6 

kovácsoltvas 1 1 23 3,0 2,3 2,5 2,2 2,3 

fazekas termékek 15 10 47 2,9 2,5 1,8 2,1 2,2 

üvegfestés 1 1 2 3,0 2,0 1,5 2,0 2,0 

fonás, csomózás 1 1 1 3,0         

kézimunka (csipke, hímzés, 

horgolás, gobelin) 20 4 5 3,0 2,7 1,0 2,0 1,3 

selyemfestés 1 1 1 3,0 2,0   2,0 1,0 

nemezelés 1 1 2 3,0 2,5   2,0 2,0 

csuhé 1 1 9 2,9 2,4 2,0 2,0 2,1 

fonott kosár 3 1 1 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 

szalmafonat 3 3 15 2,9 2,2 1,6 1,9 2,3 

szaru 1 1 5 2,8 2,5   2,3 2,3 

levendulás párba 1 1 2 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 

gyöngyfűzés 1 1 1 3,0         

 246 90 309 2,9 2,5 2,4 2,2 2,1 

 

17.táblázat 
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A helyi termékek értékesítők általi értékelése a Zala Termálvölgyében 

Termék megnevezése 1 Minőség Ár Csomagolás 

Elérhe-

tőség 

Ismert-

ség 

alma 3,0 2,0  2,0 1,0 

asztalos 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

bor 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 

csuhé 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

fafaragás 3,0   1,5 1,8 

fazekas 3,0 3,0  2,3 3,0 

gabona 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

kovács 3,0   2,0 3,0 

lakodalmas perec 3,0  2,0 2,0 1,0 

levendula 3,0 3,0 3,0 2,5 1,0 

méz 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

mézeskalács 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

pálinka 3,0 3,0  2,0 2,0 

savanyúság 3,0     

szalmafonat 3,0   2,0 3,0 

tökmagolaj 3,0     

zöldség 3,0 2,0  2,0 2,0 

Végösszeg 3,0 2,8 2,7 2,2 2,3 

 

3.3. A potenciális helyi termékkészlet meghatározása 
 

A helyi termékkészlet meghatározásakor figyelembe veendő szempontok: 

1. környezeti adottságok: földrajzi, ökológiai adottságok, helyben előállított jó minőségű 

alapanyag 

2. termelési hagyományok: hagyományosan előállított, legalább két emberöltő óta 

előállított termékek 

3. jelenlegi termelői kapacitások: az előállítók száma és a felmérés során feltárt 

kapacitások alapján 

4. minőség: a fogyasztók által adott 5 szempontú értékelés összesítésével kapott 

átlagpontszámok alapján (2,5 felett: 3, 2-2,4:2, 2 alatt: 1) 

5. hozzáadott érték nagysága: a feldolgozottság foka és a termékben rejlő ötlet 

6. komplexitás: többféle alapanyag és mesterség együtt járása 

7. térséghez kötöttség: térséghatárokon túli hírnév, a térséggel való összeforrottság. 
 

A fogyasztók által említett és értékelt helyi termékek komplex értékelése elvégezhető a fenti 

szempontok alapján. Az egyszerű pontozásos értékelés alapján öt fő 

csoport határozható meg: 

A. csoport: Kiválik a térség három meghatározó terméke: a méz, a 

borok, a pálinka. Ezen termékek estében a komplexitás: a 

más termékekhez való kapcsolódás és a több lábon állás 

javítható. 

B. csoport: A helyi termékkészletbe leginkább bevonható további 

termékek csoportjába az élelmiszerek közül a gyümölcs 

(szőlő és alma), a savanyúság, a speciális (helyi receptúra 

szerinti) tésztafélék, sütemények (pl. cukorperec), a 

pékáruk, a sajtok, lekvárok tartoznak. A kézműves termékek közül a faműves 

termékek (fafaragás, intarzia), a kerámiák és a kézimunkák egy jól 

összeválogatott családja indulhat a legnagyobb sikerrel. A termékek egy részének 
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a termelési kapacitásokkal és a komplexitással, más részének a térségi 

kötődésben vannak problémái. A gyümölcs esetében a hozzáadott érték és a 

komplexitás együttes hiánya rontja a versenyképességet, ami pl. aszalványok 

előállításával javítható. 

C. csoport: Kisebb súllyal jelenhetnek meg a helyi termékkészletben a feldolgozás nélküli 

zöldségek, a helyi alapanyagbázissal kevésbé rendelkező tökmagolaj, valamint a 

szűkös termelői kapacitású és kisebb komplexitású vagy térségi kötődésű 

szalmafonat, hordók, kovácsoltvas, csuhé fonatok és levendulás párnák. 

D. csoport: A helyi termékkínálatot színesíthetik, az előző termékekhez – a komplexitást 

erősítve - kapcsolódhatnak az asztalos termékek, a kosarak, a fonott és 

csomózott termékek, a szaru faragványok. 

E. csoport: A helyi termékkészletben alárendelten, szintén inkább csak 

kiegészítő tevékenységként, nem annyira termelési, mint inkább 

foglalkoztató és bemutató programként jelenhet meg az 

üvegfestés, a selyemfestés, a nemezelés, a gyöngyfűzés, a gyógy- 

és fűszernövények termesztése. 

 

 

 

18.táblázat 

A fogyasztók által értékelt helyi termékek összesített értékelése (7 szempont alapján) 

 
termék megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. összesen 

A.csoport         

méz, méztermékek  3 3 3 2 3 2 3 19 

borok 3 3 3 3 3 1 3 19 

pálinkák 3 3 2 2 3 1 3 17 

B.csoport         

savanyúság 3 3 2 2 3 2 1 16 

gyümölcs  3 3 3 2 1 1 3 16 

tésztafélék, sütemények  3 3 2 2 3 1 2 16 

szőlő oltvány 3 3 2 2 2 1 3 16 

kenyér, pékáruk 3 3 3 2 2 1 1 15 

tejtermékek (sajt) 3 3 1 2 3 2 1 15 

lecsó, lekvár 3 3 1 2 3 1 2 15 

faműves termék 2 3 2 2 3 1 2 15 

fazekas termékek 2 2 3 2 3 1 2 15 

kézimunka (csipke, hímzés, 

horgolás, gobelin) 

2 3 1 2 3 1 3 15 

C.csoport         

zöldség  3 3 3 1 1 1 2 14 

szalmafonat 2 3 1 2 3 1 2 14 

tökmagolaj 2 2 1 2 3 1 2 13 

kádár termék  2 3 1 1 3 1 2 13 

kovácsoltvas 1 3 1 3 3 1 1 13 

csuhé 2 2 1 2 3 1 2 13 

levendulás párna 3 1 1 2 3 2 1 13 

D.csoport         

asztalos termék  2 3 1 1 3 1 1 12 

fonott kosár 1 3 1 2 3 1 1 12 

fonás, csomózás 1 3 1 1 3 1 1 11 

szaru 1 2 1 2 3 1 1 11 

E.csoport         

üvegfestés 1 1 1 2 3 1 1 10 
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gyógy- és fűszernövények 3 1 1 1 1 1 1 9 

selyemfestés 1 1 1 1 3 1 1 9 

nemezelés 1 1 1 1 3 1 1 9 

gyöngyfűzés 1 1 1 1 3 1 1 9 
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4. A Zala Termálvölgye helyi termékei keresleti oldalának 
elemzése 

4.1. A helyi termékek térségi felvevőpiacának elemzése 
 

A helyi termék jellegéből adódóan az értékesítés alapvetően az előállítás helyétől 50-60 km-es 

körön belül zajlik. A térség adottsága, hogy a térségközponttól számított 50 km-e körön belül 

a kistérség településein kívül a megyeközpont Zalaegerszeg és az országos szinten is jelentős 

turisztikai forgalommal rendelkező Keszthely és Hévíz is megtalálható. Szombathely, Sümeg 

és Vasvár is 60 km-en belül elérhető. 
 

A kereslet mennyiségi és minőségi oldalainak felméréséhez 196 fogyasztót kérdeztünk meg. 

A megkérdezettek véleménye nem csak a szűkebb térségen belüli, de az 50 km-es körhöz 

tartozó nagyobb fogyasztói koncentrátumok piaci jellemzőiről is képet adnak. A 

megkérdezettek összetételére jellemző, hogy a térség demográfiai összetételéhez képest 

felülreprezentáltak a nők és a középkorúak. A mintában a nagyvárosi (Zalaegerszeg), a 

kisvárosi (Zalaszentgrót, Lenti, Barcs) és az üdülőhelyi (Hévíz, Keszthely, Kehidakustány) 

lakosok közel azonos súllyal jelennek meg. 
 

19.táblázat 

A felmérés fogyasztói mintájának összetétele 

nemek fő % Életkor (év) fő % 

férfi 47 24,0 20-29 31 15,8 

nő 137 69,9 30-39 60 30,6 

n.a. 12 6,1 40-59 75 38,3 

együtt 196 100,0 60-x 19 9,7 

   n.a. 11 5,6 

   együtt 196 100,0 

Havi jövedelem ezer Ft fő % Település kategória fő % 

x-40 17 8,7 Falu 38 19,4 

41-100 69 35,2 kisváros 46 23,5 

101-250 81 41,3 nagyváros 52 26,5 

251-X 15 7,7 üdülőhely 54 27,6 

n.a. 14 7,1 n.a. 6 3,1 

együtt 196 100,0 együtt 196 100,0 

 

4.1.1. A potenciális helyi termékek fogyasztásából adódó kereslet-becslés 
 

A térségben még erős az önellátás. Ezt igazolja, hogy a válaszok alapján a háztartások több 

mint fele saját készítésű lekvárját és savanyúságát fogyasztja. Minden harmadik háztartásban 

állítanak elő pálinkát, bort, tepertőt és gyümölcsöt. 

Viszonylag magas az erdei gyümölcsöket, gyógynövényeket, aszalványokat, valamint 

kolbászt és szalonnát saját maguk számára termelők aránya is. 

Nem jellemző azonban a háztartások körében a csirketartás, a gombagyűjtés vagy termesztés, 

a méztermelés, valamint a túró és sajt készítése. 
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20.táblázat 

A potenciális helyi termékek fogyasztásának jellemző helyei és fajlagos mennyiségei  

 

Termék megnevezése 

átlagos fogyasztás mennyisége (kg/fő/év) KSH 

adat 

2007 saját helyi kisbolt szuper piac mind 

gyümölcs 99 49,2 30,0 43,7 47,6 *42,6 44,9 

erdei gyümölcs 5,7 3,5 5,7 2,5 3,6 3,8 

lekvár 18,5 5,2 4,3 6,8 8,2 *6,2 

aszalvány 6,3 4,8 2,6 3,4 5,0 4,3 

savanyú 37 12,9 10,7 17,8 29,8 *18,7  

gomba 18,0 17,4 9,2 9,9 11,5 12,3 0,8 

gyógynövények 5,0 3,4 2,1 3,1 2,2 *2,5  

méz 49 7,7 2,6 4,5 4,4 *6,2  

sajt 13,0 8,1 10,2 20,0 11,6 15,5 5,5 

túró 11,9 9,1 6,6 10,0 7,3 8,8 

bor 460 58,9 43,6 40,8 3 *47  

pálinka 20,6 5,2 3,1 6,3  *5,5  

csirke 43,1 37,0 36,4 58,3 135,8 54,1 17,7 

kolbász 20,4 13,6 11,7 15,9 15,6 *14,2 6,6 

3,4 szalonna 15,6 13,5 5,6 7,4 12,6 *8,4 

tepertő 6,5 5,1 2,7 4,3 4,1 *3,8 

* termelők nélkül  

 

A felmérés eredményeit az országos adatokkal összevetve az 

országos átlagnál lényegesen magasabbnak minősíthető a gomba, 

a túró és sajt, a baromfi és a házias sertés készítmények 

fogyasztása. 

A kézműves termékek közül összességében a kerámia, a fonott 

kosár, a textilmunkák, a fűzött gyöngy, a kályhacsempe, a 

kovácsoltvas és az üvegáruk vásárlásának hajlandósága a 

legmagasabb. 

 

A felmérés alapján kirajzolódik a potenciális piacok néhány 

eltérő területi sajátossága. 

Így a térségre jellemző falusias és kisvárosias fogyasztást – a 

saját előállítású termékek nagyobb arányának is köszönhetően – a 

lekvárok, a méz, a bor, a sajt és túró, a szalonna és tepertő iránti nagyobb kereslet jellemzi. 

A megyeszékhelyen élők körében magasabb a gyümölcsök, savanyúságok, a gyógynövények, 

az aszalványok, a csirke, a kolbászáruk fajlagos fogyasztása, viszont relatíve kisebb kereslet 

irányul a lekvárok, a méz, a szalonna és a tepertő iránt. 

Az üdülőhelyen szembetűnő az erdei gyümölcsök, a sajt és túró, a gyógynövények és a méz – 

más településkategóriákat meghaladó fogyasztása. 

A kézműves termékeket illetően a kisvárosiak és az üdülőhelyiek körében a leggyakoribb a 

vásárlási hajlandóság. De pl. a fonott kosaraknak, a fűzött gyöngynek, a festett üvegeknek, a 

fafaragványoknak, a hordóknak, a szakajtónak a falusiak körében van nagyobb keresettsége. 

A nagyvárosiak fogyasztásában pedig a tűzzománc iránti kereslet erősebb a más települési 

kategóriákhoz képest. Az üdülőhelyeken a bőrdíszmű, hímzés és ékszer iránti vásárlási 

hajlandóság magasabb az átlagnál. 
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21.táblázat 

A helyi termékek fogyasztásában kirajzolódó különbségek településkategóriák szerint 
 

a. mezőgazdasági jellegű termékek 

 

Település 

kategória Falu kisváros nagyváros üdülőváros n.a. együtt 

Válaszadók száma 

fő 38 46 52 54 6 196 

Termék megnevezése átlagos fogyasztás mennyisége (kg/fő/év) 

gyümölcs 38,7 27,8 71,6 33,4 24,0 *42,6 

erdei gyümölcs 5,0 3,1 3,5 6,8 0 3,8 

lekvár 8,3 5,5 4,8 7,6 2,0 *6,2 

aszalvány 4,8 2,1 5,6 4,6 5,5 4,3 

savanyú 17,7 14,2 22,9 18,0 13,3 *18,7 

gomba 14,6 8,1 15,5 10,8 12,0 12,3 

gyógynövények 2,0 1,9 3,6 2,4 0 *2,5 

méz 8,8 4,6 4,2 7,9 6,0 *6,2 

sajt 17,0 9,5 15,4 19,8 11,5 15,5 

túró 9,5 7,3 7,3 10,6 11,0 8,8 

bor 82,5 24,7 66,3 19,9 30,0 *47 

pálinka 6,9 3,2 7,0 4,4 7,5 *5,5 

csirke 55,4 37,7 77,5 51,6 29,4 54,1 

kolbász 13,7 11,4 16,5 14,9 14,8 *14,2 

szalonna 11,1 7,7 7,1 8,1 5,0 *8,4 

tepertő 5,2 3,6 2,8 4,0 4,8 *3,8 

* termelők nélkül 
 

b. kézműves termékek 

 településtípus 

Termék falu kisváros nagyváros üdülőhely átlag 

kerámia 55,3 62,0 37,7 53,6 51,6 

fonott kosár 55,3 46,0 34,0 44,6 44,2 

textilek 42,1 44,0 28,3 48,2 40,5 

gyöngyfűzés 42,1 32,0 35,8 35,7 36,1 

kályhacsempe 42,1 46,0 26,4 28,6 34,9 

kovácsoltvas 28,9 32,0 30,2 30,4 30,4 

üvegáru 34,2 28,0 17,0 33,9 27,9 

fafaragás 31,6 28,0 20,8 30,4 27,4 

tűzzománc 26,3 28,0 30,2 23,2 26,9 

bőrdíszmű 21,1 28,0 22,6 33,9 26,8 

hímzés 18,4 28,0 13,2 26,8 21,7 

hordó 23,7 22,0 18,9 19,6 20,8 

csuhétárgy 23,7 26,0 17,0 17,9 20,8 

szakajtó 21,1 18,0 17,0 19,6 18,8 

ékszer 13,2 28,0 9,4 21,4 18,1 

nemezelt áru 2,6 8,0 13,2 16,1 10,6 

átlag 30,1 31,5 23,2 30,2 28,6 
 

A fiatalok körében magasabb az erdei gyümölcsök, lekvárok, gyógynövények, sajtok, a 

pálinka, a szalonna és a tepertő fogyasztása. 

A nagyobb mértékű gyümölcs-, savanyúság-, gomba-, méz-, csirke- és kolbász-fogyasztás a 

középkorúakat jellemzi. 



ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI TERMÉKEK 

 41 

Az idősek esetében az átlagosnál kisebb gyümölcs-, lekvár-, gyógynövény-, sajt és túró-, 

pálinka- és szalonnafogyasztás figyelhető meg, 

ugyanakkor az aszalványok és a bor tekintetében 

magasabb a fajlagos kereslet.  

A kézműves termékek vásárlása férfiak és nők esetében 

egyaránt magas. A nők nagyobb hajlandósága rajzolódik 

ki azonban a kerámiák, a textilek, a fűzött gyöngy, a 

fafaragványok, a tűzzománc és az ékszerek vásárlásában. 

Az életkori csoportok közül kimondottan a fiatalok 

érdeklődnek a kovácsoltvas, az üvegáruk, a fafaragványok, 

a fűzött gyöngy, a bőrdíszmű, a tűzzománc, az ékszerek és a nemezelt áruk iránt. A kerámiák, 

fonott kosarak, kályhacsempék és a hordók fő vásárlói a középkorúak. 
 

22.táblázat 

A helyi termékek fogyasztásában kirajzolódó különbségek nemek és életkori csoportok szerint 
 

a. mezőgazdasági jellegű termékek 

 

Életkor (év) 20-29 30-39 40-59 60-x n.a. együtt 

Válaszadók száma 

(fő) 31 60 75 19 11 196 

Termék megnevezése átlagos fogyasztás mennyisége (kg/fő/év) 

Gyümölcs 35,3 45,4 47,2 22,8 25,4 42,6 

erdei gyümölcs 4,6 3,5 3,6 1,0 4,0 3,8 

Lekvár 6,9 5,8 5,6 3,0 30,3 6,2 

aszalvány 4,7 3,6 4,2 6,4 8,7 4,3 

savanyú 16,3 15,7 21,6 18,5 32,3 18,7 

gomba 10,8 8,6 14,3 12,3 23,5 12,3 

gyógynövények 3,7 1,8 3,0 1,0  2,5 

méz 5,8 5,8 6,8 4,8 9,6 6,2 

sajt 19,4 15,8 14,4 6,4 21,0 15,5 

túró 12,3 7,3 8,1 5,6 14,4 8,8 

bor 37,5 37,2 40,6 50,0 52,5 47 

pálinka 7,6 4,9 5,0 2,0 8,7 5,5 

csirke 54,8 45,7 62,4 41,8 51,9 54,1 

kolbász 15,1 12,3 15,8 11,5 17,2 14,2 

szalonna 10,1 7,0 8,4 6,5 15,9 8,4 

tepertő 8,0 3,2 3,4 3,5 1,9 3,8 
 

b. kézműves termékek 

 Nemek korcsoport 

Termék férfi nő 20-29 30-39 40-59 60-x 

kerámia 44,7 50,0 43,8 53,8 61,3 10,5 

fonott kosár 42,6 42,8 40,6 43,1 54,7 10,5 

textilek 38,3 39,1 46,9 36,9 46,7 15,8 

kályhacsempe 48,9 29,7 34,4 30,8 44,0 21,1 

gyöngyfűzés 31,9 37,7 46,9 35,4 42,7 0,0 

kovácsoltvas 40,4 28,3 37,5 30,8 32,0 15,8 

üvegáru 34,0 26,1 40,6 27,7 30,7 5,3 

fafaragás 27,7 29,0 37,5 23,1 33,3 5,3 

bőrdíszmű 31,9 24,6 34,4 27,7 26,7 10,5 

tűzzománc 19,1 30,4 46,9 23,1 28,0 5,3 

hímzés 21,3 20,3 34,4 18,5 24,0 0,0 

hordó 31,9 16,7 21,9 13,8 28,0 21,1 

csuhétárgy 23,4 19,6 21,9 21,5 21,3 10,5 
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szakajtó 23,4 17,4 15,6 21,5 21,3 0,0 

ékszer 12,8 20,3 34,4 16,9 16,0 0,0 

nemezelt áru 12,8 8,7 21,9 9,2 9,3 0,0 

Általában elmondható, hogy a magasabb jövedelmi kategóriában nagyobb a potenciális helyi 

termékek fogyasztása. Kivételként a gyógynövények említhetők, ahol a beérkező válaszok 

alapján a minimálbér körüli jövedelemmel rendelkezők körében a legmagasabb a fogyasztás. 

A borfogyasztás mennyisége pedig a legalacsonyabb jövedelmi csoportban a legmagasabb, 

mintegy kétszerese a legmagasabb jövedelmi kategóriába sorolhatók fajlagos fogyasztásának 

és ötszöröse a minimálbér körüli jövedelemmel rendelkezőkének. 

A legmagasabb jövedelmi csoportba tartozók fajlagos fogyasztása esetenként 2-3-szorosa az 

alacsony jövedelműek fogyasztásának. Különösen a gyümölcs és a csirke esetében 

szembetűnő az eltérés, de a méz, a túró, a kolbász esetében is markáns a különbség. 

A kézműves termékek esetében is – a textiláruk kivételével – a legmagasabb jövedelmi 

kategóriába tartozók vásárlási hajlandósága a legmagasabb. Esetenként itt is 2-3-szoros az 

eltérés a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók átlagához képest. 
 

23.táblázat 

A helyi termékek fogyasztásában kirajzolódó különbségek jövedelmi csoportok szerint 

a. mezőgazdasági jellegű termékek 

 

Havi jövedelem ezer Ft -40 41-100 101-250 251-x n.a. együtt 

Válaszadók száma fő 17 69 81 15 14 196 

Termék megnevezése átlagos fogyasztás mennyisége (kg/fő/év) 

gyümölcs 31,1 31,2 44,6 117,4 25,0 42,6 

Erdei gyümölcs 1,5 3,1 4,6 5,2 2,0 3,8 

lekvár 2,3 5,6 5,8 9,0 14,2 6,2 

aszalvány 4,4 4,2 4,4 5,4 3,4 4,3 

savanyú 14,6 19,8 16,8 26,7 16,4 18,7 

gomba 8,8 11,7 11,1 18,9 19,7 12,3 

gyógynövények 0,9 4,4 2,2 2,3 1,3 2,5 

Méz 4,9 6,2 5,7 11,4 5,8 6,2 

Sajt 9,6 10,8 14,8 11,3 26,8 15,5 

Túró 7,5 7,1 8,3 16,5 14,4 8,8 

Bor 102,2 21,9 34,4 51,4 145,4 47,0 

pálinka 6,5 5,3 4,5 7,6 8,0 5,5 

csirke 39,8 46,0 50,2 140,8 54,7 54,1 

kolbász 7,6 11,4 15,4 22,6 16,9 14,2 

szalonna 6,7 6,0 8,6 10,0 14,4 8,4 

tepertő 4,1 3,6 3,7 4,0 4,8 3,8 
 

b. kézműves termékek 

termék 

Jövedelmi csoport 

-40 41-100 101-250 251- Együtt 

kerámia 23,5 54,3 54,7 73,3 52,2 

fonott kosár 29,4 45,7 43,0 73,3 44,8 

textilek 35,3 37,1 43,0 33,3 40,4 

kályhacsempe 35,3 28,6 37,2 53,3 35,5 

gyöngyfűzés 17,6 30,0 36,0 60,0 35,0 

kovácsoltvas 23,5 22,9 32,6 60,0 30,5 

üvegáru 23,5 18,6 32,6 53,3 28,1 

fafaragás 11,8 18,6 36,0 40,0 27,6 

bőrdíszmű 17,6 20,0 29,1 60,0 26,6 

tűzzománc 23,5 20,0 27,9 46,7 26,1 

hímzés 17,6 17,1 23,3 33,3 21,7 

Hordó 11,8 22,9 20,9 33,3 21,2 

csuhétárgy 23,5 12,9 24,4 33,3 20,2 
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szakajtó 17,6 14,3 18,6 40,0 18,2 

ékszer 11,8 18,6 19,8 20,0 17,7 

nemezelt áru 5,9 8,6 11,6 20,0 10,3 

4.1.2. A vásárlások során preferált árusítóhelyek  

 

A saját előállítás mellett a potenciális helyi termékek vásárlásában jelenleg a 

szupermarketeknek jut a főszerep. Mondhatjuk, hogy mára a legtöbb 

élelmiszercsoportban a lakosság legfőbb beszerzési helyévé váltak a 

multinacionális érdekeltségű nagyáruházak. A megkérdezettek válaszai 

alapján különösen sajt, túró és csirke vásárlása koncentrálódik a 

szupermarketekre, de az erdei gyümölcs, gomba, aszalvány beszerzése 

is erősen ide kötődik. Mindez egyben azt is jelenti, hogy ezen termékek 

nagy valószínűséggel külföldiek, illetve mindenképp a helyi termék-

előállítás elől kötik le a keresletet. 

A méz esetében azonban magasan vezet a termelőktől közvetlenül 

történő beszerzés. A termelői értékesítés magas még a bor és a pálinka 

esetében, de itt a saját előállítás és a szupermarketek is jelentős súllyal 

szerepelnek.  

A helyi kisboltokban való vásárlás a gyógynövények esetében emelkedik ki a többi vásárlási 

hely közül, de a gyorsan romló élelmiszereket (túró, sajt, csirke) tekintve követi a 

szupermarketeket. 

A gazdapiacok a gomba, az erdei gyümölcsök, gyümölcsök, aszalványok vásárlásakor 

élveznek preferenciát. 
 

24.táblázat 

A potenciális helyi termékek jellemző beszerzési helyei 

Termék megnevezése 

Vásárlások megoszlása (a válaszadók %-ában) 

Saját Termelő kisbolt szuper piac 

gyümölcs 30,9 10,1 14,6 27,0 17,3 

erdei gyümölcs 24,6 7,0 5,3 38,6 24,6 

lekvár 61,7 4,3 10,4 17,0 6,5 

aszalvány 21,1 9,8 13,5 37,6 18,0 

savanyú 50,6 6,5 10,0 20,7 12,3 

gomba 10,3 15,4 14,5 29,5 30,3 

gyógynövények 23,8 11,1 30,2 19,0 15,9 

méz 7,7 55,4 7,2 13,8 15,9 

sajt 2,0 10,9 28,1 55,5 3,5 

túró 6,6 7,0 33,6 49,8 3,1 

bor 37,7 23,6 7,33 29,8 1,57 

pálinka 40,0 26,4 6,4 27,3 0,0 

csirke 17,2 8,6 23,1 44,1 6,9 

kolbász 20,3 11,0 24,9 35,6 8,2 

szalonna 24,5 12,0 26,0 28,4 9,1 

tepertő 36,7 12,2 24,5 19,0 7,5 
 

25.táblázat 

Az egyes nem szupermarket beszerzési helyekhez köthető potenciális helyi termékek 
vásárlási gyakoriság termelőtől helyben termelői piacon helyi kisboltban 

40% felett Méz   
30-39%  gomba túró, gyógynövények 

20-29% pálinka, bor erdei gyümölcs sajt, szalonna, kolbász, 

tepertő, csirke 
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10-19% gomba, tepertő, szalonna 

gyógynövények 

kolbász, sajt, gyümölcs 

aszalvány, gyümölcs 

méz, gyógynövények 

savanyú 

gyümölcs 

gomba, aszalvány, lekvár 

savanyú 
10% alatt aszalvány, csirke, erdei 

gyümölcs, túró, savanyú, 

lekvár 

szalonna, kolbász, tepertő, 

csirke, lekvár, sajt, túró 

bor, méz, pálinka, erdei 

gyümölcs 

 

A jelenlegi beszerzési helyek és a kimondottan a helyi termékek vásárlására irányuló 

szándékok között lényeges különbség van. A megkérdezettek a helyi termékeket alapvetően a 

termelőtől közvetlenül, esetleg szakboltokban gondolják beszerezni. Ezen túl a beszerzési 

helyek preferálása hasonló a jelenlegi viszonyokhoz. A túró, a sajt és a csirke esetében 

azonban még így is erős a szupermarketek preferálása, míg a tejtermékek, a bor, a húsfélék, a 

gyümölcsök esetében a szakboltoknak is erős szerep jut. A gazdapiac a gomba, a gyümölcsök 

és a méz vásárlásakor jön képbe. A mozgóárusok preferenciája rendkívül alacsony. 

 

26.táblázat 

A helyi termékek preferált vásárlási helyei 

 
Termék 

megnevezése 

Termelőnél Szakboltban Kisboltban Szupermarketben Mozgóárusnál Piacon 

aszalvány 2,5 2,3 1,8 1,9 0,5 1,8 

bor 2,6 2,3 1,6 1,9 0,4 1,2 

bőrdíszmű 2,2 2,0 1,4 1,1 0,4 1,6 

kályhacsempe 2,4 1,9 1,4 0,9 0,4 1,3 

csirke 2,5 2,4 2,0 2,3 0,4 1,5 

csuhétárgy 2,4 2,0 1,4 1,0 0,4 1,6 

ékszer 2,3 2,0 1,4 1,0 0,4 1,5 

erdei gyümölcs 2,4 2,2 1,5 1,7 0,4 1,7 

fafaragás 2,6 2,2 1,5 1,0 0,4 1,6 

fonott kosár 2,4 2,1 1,4 1,0 0,5 1,6 

gomba 2,8 2,6 1,6 1,7 0,4 2,0 

gyógynövény 2,3 2,4 1,5 1,4 0,3 1,4 

gyöngy 2,4 2,2 1,6 1,2 0,5 1,7 

gyümölcsöt 2,6 2,4 1,9 2,0 0,6 2,1 

hímzés 2,3 2,1 1,4 1,0 0,5 1,6 

kádár 2,3 1,8 1,2 1,0 0,4 1,4 

kerámia 2,6 2,2 1,4 1,0 0,4 1,6 

kolbász 2,6 2,6 2,1 2,1 0,3 1,6 

kovács 2,6 2,0 1,4 1,1 0,5 1,5 

lekvár 2,5 2,3 1,7 2,0 0,4 1,7 

méz 2,8 2,6 1,6 1,7 0,4 2,0 

nemez 2,3 2,0 1,3 1,0 0,4 1,4 

pálinka 2,4 2,2 1,5 1,7 0,3 1,3 

sajt 2,5 3,0 2,2 2,4 0,3 1,5 

savanyúság 2,4 2,4 1,7 1,9 0,4 1,9 

szalma 2,3 2,0 1,4 1,0 0,4 1,7 

szalonna 2,5 2,5 2,0 1,9 0,3 1,7 

tepertő 2,6 2,5 2,0 1,7 0,3 1,6 

textil 2,4 2,2 1,6 1,3 0,6 1,7 

túró 2,4 2,5 2,1 2,2 0,3 1,5 

tűzzománc 2,3 2,1 1,4 1,2 0,4 1,6 

üveg 2,4 2,3 1,5 1,3 0,5 1,6 
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4.1.3. A vásárlói tudatosság 
 

Az, hogy a fogyasztott potenciális helyi termékekből valóban helyi termékek iránti kereslet 

alakuljon ki, függ a fogyasztók vásárláskor figyelembe vett szempontjaitól és a lokalitás mint 

választási szempont erősségétől. A helyi termékek forgalmának növekedése szempontjából 

fogyasztók vásárlói döntéseiben a minőség preferálása, a csomagolás és a globális reklám 

szerepének relatíve kisebb jelentősége, valamint az előállítás helyének követése a kedvező. 

A megkérdezettek a vásárolt termékek kiválasztásában elsősorban korábbi tapasztalataikra 

támaszkodnak, a megszokott és bevált termékeket választják. A megszokást követően a 

termék árának jut szerep. Az ártól kissé lemarad a tanúsított minőség, azaz az áru minőségi 

osztályba sorolása. A csomagolásnak és az ismerősök ajánlásának hasonló, de az előzőeknél 

gyengébb szerepe van és a válaszok alapján a reklámnak nagyon csekély jelentősége van a 

termék kiválasztásában. 

27.táblázat 

Vásárláskor figyelembe vett szempontok (N=196) 

Szempont 

Átlag 

pontszám 

korábbi tapasztalatok 2,77 

kedvező ár 2,48 

tanúsított minőség 2,44 

Csomagolás 1,77 

ismerősök ajánlása 1,73 

meggyőző reklám 1,14 
 

A vásárlási szempontok alapján a nők és a férfiak között lényeges különbség nincs. A fiatalok 

számára fontosabb a csomagolás, mint a többi korosztályban, míg az időseknél az ár és a 

reklám nagyobb, a minőség tanúsítása pedig kisebb súllyal esik a latba. A településkategóriák 

szerint pedig az üdülőhelyeken élők kisebb ár- és nagyobb csomagolás és reklámfüggősége 

tűnik ki. A kedvezőbb jövedelmi helyzet a megszokások relatíve erősebb szerepével, a 

csomagolás és a reklám kisebb jelentőségével jár együtt. Az ár és a minőség közötti 

összefüggés az első három jövedelmi kategóriában a feltételezések szerint érvényesül, azaz a 

jövedelmi helyzet javulásával csökken az ár és nő a minőség jelentősége, de a legmagasabb 

jövedelmi kategóriába tartozók válaszai rácáfoltak erre. Az ismerősök ajánlása viszont 

egyértelműen az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban fontosabb. 
 

28.táblázat 

Vásárláskor figyelembe vett szempontok a megkérdezettek jellemzői szerint 

 nemek Korcsoport Településtípus 

Szempontok férfi nő 20-29 30-39 40-59 60-x falu kisváros nagyváros üdülőhely 

korábbi tapasztalatok 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8 

kedvező ár 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,9 2,5 2,7 2,7 2,3 

tanúsított minőség 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 1,8 2,4 2,4 2,4 2,2 

Csomagolás 1,8 1,8 2,2 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,5 2,1 

ismerősök ajánlása 1,7 1,8 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 

meggyőző reklám 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,1 0,9 1,0 1,3 

 Jövedelmi csoport 

Szempontok -40 41-100 101-250 251- Együtt 

korábbi tapasztalatok 2,6 2,8 2,8 2,9 2,78 

kedvező ár 2,8 2,7 2,3 2,6 2,49 

tanúsított minőség 2,2 2,4 2,6 2,2 2,44 

Csomagolás 1,9 1,6 2,0 1,4 1,77 

ismerősök ajánlása 2,1 1,7 1,7 1,5 1,73 

meggyőző reklám 2,0 1,1 1,1 0,9 1,14 
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A termék származási helyét a megkérdezők fogyasztók 40%-a tudatosan figyeli, további 42% 

alkalmanként nézi meg, hogy a terméket hol állították elő. A fiatalabbak (különösen a 30-39-

es korosztály), a falun és üdülőhelyen élők, ill. a havi 40-100 ezer Ft jövedelmi sávba esők 

bizonyulnak a leginkább tudatos vásárlóknak. Vélhetően ők nyerhetők meg legkönnyebben a 

helyi termékek fogyasztására. 
 

29.táblázat 

A termékek előállítási helyének követése a megkérdezettek jellemzői szerint 

Figyeli a termék  nemek Korcsoport Településtípus 

előállításának helyét férfi nő 20-29 30-39 40-59 60-x falu kisváros nagyváros üdülőhely 

Mindig 40,4 40,1 40,6 42,2 38,7 36,8 50,0 34,0 30,2 49,1 

néha 42,6 40,9 43,8 42,2 46,7 21,1 39,5 48,0 43,4 38,2 

Nem jellemző 17,0 19,0 15,6 15,6 14,7 42,1 10,5 18,0 26,4 12,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Figyeli a termék  Jövedelmi csoport 

előállításának helyét -40 41-100 101-250 251- Együtt 

Mindig 17,6 50,7 39,5 26,7 40,4 

néha 41,2 34,8 45,3 40,0 42,4 

Nem jellemző 41,2 14,5 15,1 33,3 17,2 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4.1.4. A helyi piac osztottsága 
 

A településszerkezetből, a demográfiai struktúrából és a turisztikai kapacitások egyenlőtlen 

kiépüléséből adódóan a települések nem ugyanazon súllyal jelennek meg a helyi termékek 

piacaként. Így a település lélekszáma, az ahhoz igazodó kereskedelmi ellátottság, az átlagos 

jövedelmi helyzet, valamint a vendégforgalom befolyásolja a helyi termékek iránti valós helyi 

keresletet. 

A helyi lakosok helyi termékek fogyasztóiként legnagyobb számban Hévíz, Cserszegtomaj, 

Alsópáhok, Zalaszentgrót, Kehidakustány, Pakod, Sármellék, Felsőpáhok, Zalabér, 

Zalaszentlászló, Dötk településeken jelenhetnek meg. Annál is inkább, mivel a helyi termékek 

előállítói is döntően ezeken a településeken találhatók. Ez a településkör kb. 16 ezer lakosnak 

ad otthont. 
 

30.táblázat 

A térség településeinek demográfiai(népességszám) és jövedelmi viszonyaik (egy főre jutó 

éves SZJA alap) szerinti osztályozása 
 Alacsony átlagos 

jövedelmi szint 

400 ezer Ft/fő/év alatt 

Közepes jövedelmi szint 

 

401 – 500 ezer Ft/fő/év 

Relatíve magas jövedelmi 

szint 

500 ezer Ft/fő/év felett 

Alacsony népességszám 

500 fő alatt 

Almásháza, Döbröce, 

Kisvásárhely, Kisgörbő, 

Mihályfalva, Ligetfalva, 

Nagygörbő, Sénye, 

Szalapa, Szentgyörgyvár, 

Tilaj, Vindornyaszőlős, 

Zalaköveskút,  

Batyk, Kallósd, 

Zalacsány 

Dötk 

Közepes népességszám 

501-1000 fő 

Nemesbük, Óhíd, 

Sümegcsehi 

Zalabér, Zalaszentlászló Felsőpáhok 

Relatíve nagyobb 

népességszám 

1001 fő felett 

Rezi Kehidakustány, Pakod, 

Sármellék, Zalaszentgrót 

Alsópáhok, 

Cserszegtomaj, Hévíz 
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A turistaforgalom alapján a 33 településből 9 emelhető ki. Közülük is Hévíz, Alsópáhok, 

Kehidakustány és Cserszegtomaj rendelkezik jelentősebb vendégforgalommal. A fenti négy 

település együtt kb. 150 ezer vendéget vonz évente. 
 

31.táblázat 

Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai, 2008 

Települések 

Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes 

Vendég vendégéjszaka 

Alsópáhok 3 053 32 467 35 520 24 971 110 235 135 206 

Cserszegtomaj 1 475 4 621 6 096 7 605 15 019 22 624 

Hévíz 86 125 107 216 193 341 563 084 346 656 909 740 

Nemesbük 58 14 72 443 70 513 

Kehidakustány 1 161 15 653 16 814 4 827 38 434 43 261 

Ligetfalva 36 6 42 187 46 233 

Zalacsány 129 3 843 3 972 253 6 887 7 140 

Zalaszentgrót 372 515 887 1 158 1 293 2 451 

Zalaszentlászló 134 272 406 463 859 1 322 

Zala Termálvölgye összesen 92 543 164 607 257 150 602 991 519 499 1 122 490 
 

A térségen kívüli, de még közelinek számító (60km-es körön belüli) városok esetében a más 

térségek kínálatával és a globális árupiacok nagyobb súlyával kell számítani. Zalaegerszeg, 

Szombathely, Keszthely, Sümeg, Vasvár népessége együttesen mintegy 175 ezer fő. 

 

4.2. A távolabbi területeken a helyi termékek felvevőpiacának 
elemzése 
 

Az, hogy más térségekben hogyan viszonyulnak a fogyasztók a helyi termékekhez, a Zala 

Termálvölgye helyi termékeinek többsége szempontjából szinte közömbös, hiszen a más 

térségekben mért kereslet elsősorban azok saját termékeire irányulnak. A helyi termékek 

jellegéből adódóan a nagyobb távolságra történő szállítás túlmutat a helyi termék fogalmán. A 

távolabbi térségekben való megjelenésnek három módja van: 

a. az 50 km-es sugarú terjesztési kör legfeljebb 100-120 km-re – az országhatáron túlra 

is – bővíthető – regionális hatókörű terjesztés, 

b. nagyon speciális termék esetében lehet országos vagy nemzetközi kereslettel számolni 

– országosan jegyzett tájtermékek, 

c. térségtől függetlenül, valamilyen piaci résbe behatoló és ezáltal a globális 

kereskedelembe bekapcsolódó forgalom – globalizált termékek piaca. 
 

a. Regionális piacok: a regionális hatókörű terjesztésről a Pannon Helyi Termék Klaszter 

keretei között érdemes gondolkodni és az általuk felmért piaci helyzetnek megfelelő 

marketing stratégiára ráépülni. A közel azonos keresleti viszonyokkal és vásárlói szokásokkal 

rendelkező regionális piacon való térnyerés jelentős mértékben függ a Helyi Termék Klaszter 

működésétől, a Zala Termálvölgye termékeinek abba történő bekapcsolódásáról. 
 

b. Tájtermékek nemzeti és nemzetközi piaca: leginkább hungarikummá váló 

(országosan is elismert egyediségű) helyi termékkel lehet fellépni. Azaz olyan 

termék iránt van kereslet, melyről egyértelműen eldönthető, hogy miben és 

mennyiben másabb, jobb mint a más t érségekből származó termékek. A 

konkurens termékek már bevezetett, tájegységükre utaló ismert márkanévvel 

rendelkeznek (kalocsai paprika, makói hagyma, penyigei szilva, milotai dió, 

gyulai kolbász). A Zala Termálvölgye kistermelői termékei közül ilyenné 

válhatnak egyes speciális borfajták, a tüskeszentpéteri liszt, a zalai kerámia 
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nevet kitöltő speciális kerámia-termékek. Jelen állapotukban azonban ezek a termékek még 

nem képesek az országos piacra belépni. 
 

c. Globalizált termékek piaca: a mindennapos fogyasztási cikkek piacára való bejutás feltétele 

a folyamatos, viszonylag nagy mennyiségben és egyenletes minőségben előállított termékek. 

A Zala Termálvölgyében ilyennek tekinthetők a különböző éti csiga készítmények. További, 

pl. az ökológiai keresletet, vagy speciális célcsoportok igényeit kielégítő termékek is 

indíthatók, de ezek vélhetően nem tartoznak a helyi termék-előállítás körébe. (Nagyobb 

mennyiség, térséghez való kisebb kötődés.) 

 

4.3. A potenciális piacok és célcsoportok lehatárolása, jellemzése 
 

4.3.1. Potenciális célpiacok szerinti termékcsoportok 
 

A helyi termékek fogyasztói célcsoportját az adott területen élő lakosok és a területre látogató 

turisták képezik. Az előbbiek helyi terméket mindennapi szükségleteik kielégítéséhez, részben 

ajándékozási céllal vásárolják, a turisták azonban a turisztikai élmény részeként keresnek és 

vásárolnak ilyen termékeket. Így az eltérő piacokhoz és célcsoportokhoz más-más termékek 

rendelhetők. A potenciális célpiacok alapján a Zala Termálvölgyében előállított helyi 

termékek három csoportja határozható meg. Az egyes csoportok egymásba csúsznak, a C. 

csoport tartalmazza a B-t és a C-t is. Különbség az értékesítés helyében, a kiszerelésben és 

csomagolásban lehet. 
 

32.táblázat 

A Zala Termálvölgye helyi termékeinek csoportjai a potenciális célpiacok szerint 
A. Külső piacokon is értékesíthető, 

a térség hírnevét megalapozó 

termékek 

B. Térségen belül turistáknak és 

helyi lakosoknak egyaránt 

értékesíthető termékek 

C. Elsősorban helyi lakosok 

számára értékesíthető termékek 

Bor Kerámia Gyümölcs 

Méz Fafaragvány Zöldségfélék 

Pálinka Cukorperec és más tartós 

sütemények 

Pékáru 

 Kézimunka Tejtermékek 

 Savanyúság Száraztészta 

 Alma Koszorúk 

 Szőlő  

 Kecskesajt  

 Lekvárok  

 Szalma- és csuhéfonat  

 Kovácsoltvas  

 

4.3.2. Célcsoportok szerinti termékcsoportok 
 

Nem csak a termékek csoportjai változnak a célpiacok szerint, de – a felmérés eredményei 

szerint - az egyes termékek domináns célcsoportjai is eltérőek. Így a termékek egy széles 

körét tekintve elsősorban a fiatalokra, más termékek esetében inkább a középkorúakra lehet 

számítani. Vannak termékek, melyek inkább falun és vannak, melyek inkább a nagyobb 

városokban keresettek. Ezen különbségeket részint az értékesítés helyének megválasztásakor, 

részint a termékfejlesztésben szükséges figyelembe venni.  
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33.táblázat 

A helyi termékek fogyasztásában relatíve magasabb keresletet mutató célcsoportok 

 Életkor jövedelem Település 

tepertő 

Fiatal Legalacsonyabb 

jövedelem 

Falu 

gyógynövények Fiatal Alacsony jövedelem Nagyváros 

pálinka 

Fiatal Magasabb és 

legalacsonyabb jövedelem 

Falu, nagyváros 

erdei gyümölcs Fiatal Magasabb jövedelem Falu 

szalonna Fiatal Magasabb jövedelem Falu 

lekvár Fiatal Magasabb jövedelem Falu, üdülőhely 

Sajt Fiatal Magasabb jövedelem Falu, üdülőhely 

Túró Fiatal Magasabb jövedelem Falu, üdülőhely 

Csirke Középkorúak és fiatalok Magasabb jövedelem Nagyváros 

Kolbász Középkorúak és fiatalok Magasabb jövedelem Nagyváros 

Gyümölcs Középkorúak Magasabb jövedelem Nagyváros 

Savanyú Középkorúak Magasabb jövedelem Nagyváros 

Gomba Középkorúak Magasabb jövedelem Nagyváros 

Méz Középkorúak Magasabb jövedelem Falu, üdülőhely 

Bor 

Középkorúak Legalacsonyabb 

jövedelem 

Falu, nagyváros 

Aszalvány Idős Magasabb jövedelem Nagyváros 

 

4.3.3. Célpiacok és termékcsoportok szerinti potenciális kereslet 
 

A helyi termékek iránti – jellemzően növekvő tendenciájú - kereslet természetesen nem 

jelenti, hogy az teljes egészében a Zala Termálvölgye termékeire irányul. A térségben is 

vásárolnak más térségek helyi termékeiből és a térségtől távolodva egyre több a konkurens 

termék. A közelebbi és a távolabbi piacokon elérhető részesedést tekintve is csak becslésekre 

hagyatkozhatunk. A becslés a különböző célpiacok népességszámából és vendégszámából 

indul ki. Ebből próbáljuk meghatározni az adott célpiacon a Zala Termálvölgye helyi termékei 

által maximálisan elérhető hányadot, majd megbecsülni a célcsoport tagjainak fogyasztásából 

a Zala Termálvölgye termékeinek részesedését. (A becslés pontossága a válaszadók 

fogyasztási mennyiségeikre vonatkozó válaszainak korrektségétől és az elérhető piaci 

részesedésekre vonatkozó feltételezéseink helyességétől függ. Az utóbbit eleve torzítja, hogy 

becslésünkhöz minden termékre vonatkozóan ugyanazon arányszámokkal számolunk. Ennek 

ellenére a becslés hozzávetőleges iránymutatást tud adni a megcélozható keresleti 

mennyiségekre, ill. a modellben az arányszámok változtatásával különböző forgatókönyvek 

rajzolhatók meg.) 
 

Becslésünk során a lakossági fogyasztás esetében feltételezzük, hogy a legközelebbi piacokon 

(a térség 1. kategóriába tartozó 16 település) a kiválasztott termékfajtákból elérhető a 

fogyasztási igények 50%-ának helyi termékekkel való kielégítése és azt itt 90%-ban 

hajlandók a Zala Termálvölgye termékeiből kielégíteni. A térség kisebb és szegényebb 

települési körébe tartozó 16 település esetében a statisztikai átlagnál 40%-kal kisebb 

fogyasztással számolunk. 

A térséghez közeli (60 km-en belüli) városok lakossági fogyasztásában a lakosok 15%-át 

elérő, lakosonként 5%-os, összességében 0,75%-os részesedést valószínűsítünk. 

A régióban – a Pannon Helyi Termék Klaszter részeként – minden 12. lakost fogyasztóként 

feltételezve és egy lakos fogyasztásából 2%-os részesedést kalkulálva a piaci részesedés 

0,16%. 

Országosan 1%-os fogyasztói és 1%-os fogyasztási arányt, ebből adódóan 0,01%-os piaci 

részesedést valószínűsítünk. 
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34.táblázat 

Feltételezett várható piaci részesedések 
 Lakossági fogyasztás Turisztikai fogyasztás 

Piac megnevezése Népességszám 

Ezer fő 

célcsoport 

aránya 

% 

Fajlagos 

fogyasztásból 

való 

részesedés 

% 

vendégszám célcsoport 

aránya 

Fajlagos 

fogyasztásból 

való 

részesedés 

% 

Térség 1. 16 50 90 253 80 2,4 

Térség 2. 16 40 70 4 70 2,0 

Közeli városok 175 15 5  15 0,8 

Régió 800 8 2  10 0,4 

Ország 9000 1 1 - -  

 

A fenti feltételezések mellett a KSH fogyasztási adatait, a felmérés során feltárt fogyasztási 

mennyiségeket és a turisták éves fogyasztásának általánosan 4%-ának az üdülésre jutó részét, 

valamint ezen belül a célpiacok szerinti csökkenő (60, 50, 20, 10 %-os) részesedéseket 

figyelembe véve elvégezhető egy kalkuláció az egyes termékféleségek terén megcélozható 

értékesítési mennyiségekre vonatkozóan. Ezeket a felmérés során feltárt jelenlegi (korántsem 

pontos) termelési mennyiségekkel összevetve megállapítható, hogy a jelenleg előállított 

mennyiségek a gyümölcs, a bor és a pálinka esetében érik el a térség1, azaz a legközvetlenebb 

helyi piac becsült felvevő képességét. A célpiacokon a becsült részesedések elérése esetén 

azonban ezen termékek iránt is a jelenlegi termelési mennyiséget 2,5-szeresen meghaladó 

kereslettel lehet számolni. Az összes többi termék esetében már a térség1 piaci lehetőségeit 

kihasználva is a jelenlegi termelési mennyiségek megsokszorozhatók. Ugyanakkor a becslés 

arra is felhívja a figyelmet, hogy az eddig a kistermelők által lefedetlen termékcsoportokban 

(csirke, hentesáru) is számottevő kereslettel lehet számolni – feltéve, hogy sikerül ezekben a 

globalizált kereskedelmet visszaszorítani. 
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35.táblázat 

A helyi termékek célpiacok szerint becsült potenciális kereslete 

 Jelenlegi termelés q éves fogyasztás kg Lakossági célpiac Turisztikai célpiac Összesen q 

 Felmérés Felmérés KSH térség 1 térség 2 városok régió ország mind térség 1 térség 2 városok régió mind  

Létszám    16000 16000 175000 800000 9000000  253000 4000 120000 200000   

Részesedés    0,45 0,28 0,0075 0,0016 0,0001  0,0192 0,014 0,0012 0,0004   

Fogyasztási egység    7200 4480 1312 1280 900 15172 4857 56 144 80   

gyümölcs 3450 42,6 44,9 3233 2012 589 575 404 6812 2181 25 65 36 2307 9119 

erdei gyümölcs  3,8  274 170 50 49 34 577 185 2 5 3 195 772 

lekvár 3,2 6,2   446 278 81 79 56 941 301 3 9 5 319 1259 

aszalvány  4,3  310 193 56 55 39 652 209 2 6 3 221 873 

savanyú 400 18,7   1346 838 245 239 168 2837 908 10 27 15 961 3798 

gomba  12,3 0,8 58 36 11 10 7 121 39 0 1 1 41 162 

gyógynövények  2,5  180 112 33 32 23 379 121 1 4 2 128 508 

méz 161 6,2   446 278 81 79 56 941 301 3 9 5 319 1259 

sajt 2,5 15,5 5,5 396 246 72 70 50 834 267 3 8 4 283 1117 

túró  8,8  634 394 116 113 79 1335 427 5 13 7 452 1787 

bor 3064 47   3384 2106 617 602 423 7131 2283 26 68 38 2415 9546 

pálinka 80 5,5 1 72 45 13 13 9 152 49 1 1 1 51 203 

csirke  54,1 17,7 1274 793 232 227 159 2686 860 10 25 14 909 3595 

kolbász  14,2 6,6 475 296 87 84 59 1001 321 4 10 5 339 1340 

szalonna  8,4 3,4 245 152 45 44 31 516 165 2 5 3 175 691 

tepertő  3,8  274 170 50 49 34 577 185 2 5 3 195 772 

Megjegyzés: piros szám – KSH éves átlagfogyasztási értékekkel számolva 
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5. Helyi termékek értékesítésének lehetőségei 

5.1. A helyi termékek értékesítési csatornáinak kiépültsége 

 

A helyi termékek értékesítésének szokásos helyeinek kiépültségéről és állapotáról az 

alábbiakat tudjuk: 
 

a. termelők telephelyei 

Csak kevés a cégtáblával és útbaigazító táblákkal jelzett termelői termékértékesítő hely. 

Részben mert az árusítás nem legális, részben mert a termelő nem fordít rá figyelmet. A 

termelés mellett az árusításra, annak körülményei vonzóvá tételére már nem marad energiája. 

Kivételt képeznek a teljes családi vállalkozások, ahol a családon belüli munkamegosztás 

lehetőséget ad az árusítás és a termelés függetlenítésére.  

Ebben az esetben is az árusítás infrastrukturális feltételei fejletlenek. Hiányoznak az alapvető 

elemek: a rendezettség, tisztaság, kulturált mellékhelyiség rendelkezésre állása, a kollekció 

bemutatására alkalmas tárlók, prospektusok biztosítottsága. 
 

b. helyi kiskereskedelem 

A kereskedelmi üzletek fontos szerepet tölthetnek be a helyi termékek értékesítésében.  

2008 végén 643 kiskereskedelmi üzlet működött a térségben, 63%-uk a Hévízi, 37%-uk pedig 

a Zalaszentgróti mikro-térségben. Döntő részük a nagyobb lakónépességgel rendelkező 

városokban, Hévízen és Zalaszentgróton található. Az ezer lakosra jutó számuk szintén itt 

kimagasló: Hévíz kiváló ellátottságára utal, hogy 77 üzletet számláltak ezer lakosonként, 

ezzel szemben Zalaszentgróton csak 20-at. A mutató értéke az akcióterületen átlagosan 21-et 

tett ki (Hévízi mikrotérségben magasabb (31), Zalaszentgrótiban alacsonyabb (13) a nagy 

számú kisebb község szerényebb lehetőségei miatt). A kiskereskedelmi egységek mintegy 

felét egyéni vállalkozások üzemeltetik. 

A boltok jelentős részét az élelmiszer (19%) és a ruházati (22%) jellegűek adják. A Hévízi 

mikrotérségben előbbiek alacsonyabb (13%), utóbbiak magasabb (27%) részarányúak, míg a 

Zalaszentgróti kistérségben éppen ellenkezőleg alakul az üzletek hányada (élelmiszer 30%, 

ruházati 12%). A ruházati szaküzletek Hévízen a legelterjedtebbek (32%), amit a város élénk 

turizmusa indokol. Az üzlettípusok közül nagyobb arányt képviseltek még az egyéb iparcikk 

szaküzletek. 

A helyi kiskereskedelmi boltokban helyi termékek csak elvétve találhatók. A jogszabályoknak 

legkönnyebben a zöldség- és gyümölcsfélék esetében tudnak megfelelni, így ezen termékek 

kistermelőitől a helyi boltok gyakrabban vásárolnak fel árut. Az élelmiszerekre vonatkozó 

előírásoknál enyhébbek a kézműves termékek boltokba való bejutásának szabályai. Ebben a 

termékkörben a bizományosi átvétel és értékesítés működik, de az is csak elvétve. Legfeljebb 

az ajándéküzletekbe tudtak a kézműves termékek betörni, de pl. a mindennapi használati 

tárgyak az iparcikkboltokban nem szerepelnek. Ennek egyik oka a tömegtermékek és a 

kézműves termékek közötti törvényszerű árkülönbség. A kézműves termékek magasabb ára 

miatt az iparcikkboltok nem szívesen fogadják, mert kevésbé tartják eladhatónak azokat. 
 

c. gazdapiacok 

A valaha minden nagyobb településen működő termelői piacok az előírások szigorodásával 

megritkultak. Különösen fájó pont, hogy a turisták tömegeinek szállást adó Hévízen jelenleg 

nincs ilyen létesítmény. A tervek szerint azonban a közel jövőben felújítják a piacot.  

További piacok nyitására, illetve felújítására is lehetőséget adhat a vidékfejlesztési program. 

Hévíz mellett Alsópáhokon és Zalaszentgróton lehet indokolt rendszeres (heti – kétheti) piac 

üzemeltetése. 
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d. vendéglátás 

A térségben 354 vendéglátóhely működik, 234 a Hévízi, 120 pedig a Zalaszentgróti 

mikrotérségben. A vendéglátó egységek a kiskereskedelmi elárusító helyeknél szorosabb 

összefüggést mutatnak az idegenforgalommal: alapvetően a városokban, Hévízen (175) és 

Zalaszentgróton (53) koncentrálódtak, de nagy számban tevékenykedtek Kehidakustányban 

(27), Zalaszentlászlón (9), Zalacsányban (8), valamint Alsópáhokon (11) és Cserszegtomajon 

(25). Ezer lakosra átlagosan 11 vendéglátóhely jut, a Hévízi térségben ennél több, 18 

(Hévízen 40), a Zalaszentgróti övezetben pedig 7 (Kehidakustányban 23). 

A vendéglátó üzletek 41%-a egyéni vállalkozás keretében működik. A vendéglátóhelyek 

háromnegyede étterem, cukrászda, egyötöde bár, borozó, s 5%-a munkahelyi étkezde. Az 

éttermek, cukrászdák aránya kiemelkedően magas Kehidakustányban és Zalacsányban (85 és 

88%), de szintén átlag feletti Hévízen, Alsópáhokon, Zalaszentlászlón, valamint 

Cserszegtomajon. 

Az éttermek ma már egyre gyakrabban szerepeltetnek tájjellegű ételeket az étlapjukon. A 

nyersanyagok beszerzése leggyakrabban nagykereskedelmi szállítóktól vagy szupermarketben 

történik. A helyi beszállítói kapcsolatok ritkák, pedig jelentős termelői kapacitásokkal 

rendelkezik a térség. 

Különösen feltűnő a kistermelők közétkeztetésből való kiszorulása, mivel korábban ezen a 

téren stabil beszállítói kapcsolatok működtek. 
 

e. turisztikai szálláshelyek 

A térségre részben földrajzi fekvése (Balaton közelsége), részben pedig gyógy- és 

termálturisztikai lehetőségei miatt élénk idegenforgalom jellemző. Az ide látogatók a Zala 

megyébe érkezők felét, az általuk eltöltött idő pedig a vendégéjszakák 57%-át tette ki. 2008-

ban a térség kereskedelmi szálláshelyein 257 ezer vendég 1 122 ezer éjszakára szállt meg. A 

forgalom döntően (95%) a Hévízi övezetben, azon belül is Hévízen realizálódott. A 

gyógyfürdők kínálata elsősorban Hévízen és a Zalaszentgróti kistérségen belül 

Kehidakustányban és Zalaszentgróton meghatározó, míg a magyar tenger a Hévízi kistérség, 

azon belül is Alsópáhok és Cserszegtomaj települések arculatát határozza meg. Utóbbi 

mikrotérségben további két településen, a Zalaszentgrótiban pedig a városon és 

Kehidakustányon túl 3 településen üzemelt vendégfogadó. 

Az elmúlt évben az akcióterületre látogatókat 52 kereskedelmi szálláshely fogadta 3 080 

szobával, közel 8 és félezer férőhellyel. A férőhely-kapacitás 89%-a a Hévízi, 11%-a pedig a 

Zalaszentgróti kistérségben áll a turisták rendelkezésére. Szállástípusok szerint összességében 

a fogadókapacitás 80%-a a szállodákban, 14%-a a kempingekben, 4%-a a panziókban, s 3%-a 

az üdülőházakban található. A két mikrotérség szálláskínálata különböző: a Hévíziben a 

hotelek dominálnak, míg a Zalaszentgrótiban a többi szállástípus is jelentősebb szerephez jut. 

 

2.ábra 

A férőhelyek megoszlása szállástípusok szerint, 2008 

Hévízi mikrotérség

szálloda

83,2%

panzió

2,3%
üdülőház

1,7%
kemping

12,8%

Zalaszentgróti mikrotérség

szálloda

49,6%

panzió

17,4%

üdülőház

9,4%

kemping

23,6%

 
 

A vendégfogadók forgalma alapján azonban mindkét térségre egyértelműen elmondható a 

szállodák meghatározó jellege, hiszen az éjszakák 95%-át realizálták. A forgalom további 
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2%-a kempingekben, s másfél-másfél százaléka üdülőházakban és panziókban bonyolódott. 

Szembetűnő azonban a Zalaszentgróti övezet panzióinak, de üdülőházainak átlagosnál 

nagyobb látogatottsága is. 

 

3.ábra 

A vendégéjszakák számának megoszlása szállástípusok szerint, 2008 

Hévízi mikrotérség

szálloda

95,4%

üdülőház

1,3%
panzió

0,9%
kemping

2,4%

Zalaszentgróti mikrotérség

szálloda

83,9%

üdülőház

4,7%

kemping

1,9%panzió

9,6%

 
 

A településeket külön-külön vizsgálva elmondható, hogy a gyógyulni és kikapcsolódni 

vágyók a világhírű Hévízi Gyógyfürdő mellett a kehidakustányi fürdőkomplexumban és a 

Zalaszentgróti Termálfürdőben élvezhetik az ásványi anyagokban gazdag vizek jótékony 

hatásait. Hévízen, mint az ország egyik legjelentősebb idegenforgalmi gyógycentrumában a 

magas szolgáltatások nyújtására specializálódott hotelek (szám szerint 13 három-, 6 négy- és 

1 ötcsillagos) fogadják a vendégeket. Kehidakustányban egy négy-, 

Zalaszentgróton pedig egy háromcsillagos szálloda üzemel. Előbbi 

típusból további egy-egy található Cserszegtomajon és Alsópáhokon, 

utóbbiból pedig kettő Zalacsányban, ahol két kastély fogadja a 

látogatókat. A szállodákat működtető településeken jellemzően 

panziók is üzemelnek, kiegészítve a magasabb igények kielégítését 

megcélzó szálláskínálatot. Emellett Zalaszentlászlón találhatunk két 

panziót, mely kedvező földrajzi fekvéséből, falusi turizmusából 

eredően kedvelt úticél. 

Az akcióterületen megszálló vendégek 64%-a belföldről érkezett. Az eltöltött éjszakák 

összetételében azonban a külföldi vendégkör bizonyult meghatározónak, 54%-át tette ki. Míg 

a Zalaszentgróti kistérségben a belföldi turizmus dominál (a látogatók 92%-át, az éjszakák 

87%-át adta), a Hévízi mikrotérségben a magasabb (61%) hazai vendégarány ellenére a 

külföldiek által eltöltött éjszakák hányada (56%) jelentősebb. 

A turisták átlagosan 4,4 éjszakára foglaltak szállást, melyen belül a külföldről érkezők a 

belföldieknél (3,2 éjszaka) kétszer hosszabb időre (6,5 éjszaka) maradtak. A Hévízi 

mikrotérségben a turisták ennél is hosszabb időt (átlagosan 4,5, belföldiek 3,3, külföldiek 6,6 

éjszakát) töltöttek el, míg a Zalaszentgrótiban jóval rövidebbet (sorrendben: 2,5, 2,3, illetve 

3,8 éjszakát). 

Az akcióterület, illetve a két mikrotérség idegenforgalmáról megállapítható, hogy alapvetően 

Hévíz, s a Zalaszentgróti kistérségen belül Kehidakustány turizmusa formálja mind 

volumenében, mind összetételében. Mindezt jól jelzi a szállásférőhelyek lakónépességre 

vetített mutatója is. Átlagosan 270 férőhelyet számláltak ezer 

lakosonként, ezen belül a Hévízi mikrotérségben 576-ot, a 

Zalaszentgrótiban mindössze 53-at. Hévízen kimagasló a viszonyszám 

értéke (1 254), Alsópáhokon és Cserszegtomajon megközelítette az 

500-at, Nemesbükön csupán 80-at tett ki. A másik térségen belül 

Kehidakustányban 552 férőhely jutott ezer lakosra, míg Zalacsányon 

175, Zalaszentlászlón 79, Zalaszentgróton pedig (városi rangjából és 

ezzel együtt magasabb népességszámából adódóan) pusztán 8. 

Hévíz és Kehidakustány idegenforgalmi vonzereje a magánszállásadás 
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mutatóiban is tükröződik. 2007-ben a vizsgált 33 településen 1 118 szállásadó 6 150 

férőhellyel várta vendégeit. 86, illetve 82%-uk a Hévízi mikrotérségben, döntően Hévízen 

üzemelt. A másik kistérségen belül a kereskedelmi szálláshelyekhez hasonlóan 

Kehidakustány szerepköre emelhető ki, a kapacitás 69%-ával rendelkezett. Itt volt a 

legmagasabb a férőhelyek ezer lakosra vetített értéke is: Hévízen 992-t, Kehidán 643-at tett 

ki. Összességében azonban elmondható, hogy 9 település (Batyk, Dötk, Kisgörbő, Ligetfalva, 

Nagygörbő, Óhíd, Szalapa, Zalavég és Zalaköveskút) kivételével mindenütt találkozhattunk 

magánszállásadóval. A vendéglátók 2007-ben több mint 21 ezer vendéget, 93 ezer éjszakára 

fogadtak. A forgalom a Hévízi és a Szentgróti mikrotérség között 73–27%-ban oszlott meg. 

Míg – az éjszakák száma alapján – előbbi térségben a külföldi vendégkör volt meghatározó 

(70%), utóbbiban a belföldi (90%) dominált. 
 

f. turisztikai programszolgáltatók és kulturális intézmények 

A lakosság kulturális igényeit a Zala Termálvölgye településein a 2 városi Művelődési 

Központ, 6 nyilvános könyvtár, 25 mozgókönyvtár, és a 

helyi közösségi házak elégíti ki.  Mozi Hévízen működik, 

Zalaszentgróton csak alkalomszerűen.  

A térségben 4 múzeum működik, amelyből a legjelentősebb 

a kehidai Deák- Kúriában működő Deák Múzeum. 

A Hévízi Galériában folyamatos kiállítások kerülnek 

megrendezésre, amely között több alkalommal helyi termék 

bemutatók szervezésére is sor került.  

Közművelődési intézmény (közösségi ház) valamennyi 

településen működik, de többségében  kihasználatlanok, és programok híján  zárva tartanak. 

Jól működő művelődési ház, amely évente több színvonalas programot is szervez  

Alsópáhokon, Cserszegtomajon, Reziben, Sármelléken, Szentgyörgyváron és Türjén található.   

A turisztikai programszolgáltatások közül kiemelkedik a térség már említett három, azon 

belül is Hévíz gyógyfürdője. 

 

Az aktív turizmus iránti igényeket elégítik ki a lovasbázisok, a horgásztó, a vadásztatás, a teke 

pályák és a hőlégballonos repülési lehetőség. 

A térségben a terep kitűnő a lovaglásra. A lovas programok mindig 

nagyon vonzóak a városi turisták számára, a térségben felkészült 

szakemberekkel működnek a lovardák, lovas iskolák 

Zalaszentlászlón, a Szentmihálypusztai Lovas Tanyán, 

Zalaszentgróton, Kehidakustányban, Zalacsányban, a közeli 

Sümegen. 

A Zala folyón kívül a térségben több helyen is lehet horgászni, napijeggyel is. Így 

Zalacsányban, Zalaszentgróton a téglagyári és a tüskeszentpéteri tavak, Pókaszepetki Horgász 

Egyesület kezelésében lévő Dabronyi halastavak várják a horgászat szerelmeseit. A tavakat a 

tulajdonosok vagy horgász egyesületek tartják rendben és rendszeresen telepítik, minden tónál 

van évente legalább egyszer horgászverseny.  

A kék túra útvonala a térség keleti részén Kisvásárhely és Mihályfa mellett halad át. 

Zalaszentgrót környékén, a szőlőhegyeken keresztül, nagyon szép túraútvonalak vezetnek, a 

helyi természetbarát szervezetnek hagyományosan májusban és októberben szüret idején van 

az országos túrakiírásban szereplő túrája. 
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36.táblázat 

Turisztikai szálláshelyek adatai a Zala Termálvölgyében 2005-ben 
 

település 

Lakónép

esség 

száma 

Férőhelyek Vendégek Külföldi vendégek Vendégéjszakák Külföldi vendégéjszakák 

K M E K M E K M E K M E K M E 

Hévíz 4464 5673 4911 10584 171911 10787 182698 87954 8386 96340 914637 69842 984479 629654 56836 686490 

Alsópáhok 1306 1205 382 1587 25721 397 26118 4899 159 5058 110658 2445 113103 40948 1132 42080 

Kehidakustány 1199 661 383 1044 14640 2034 16674 1050 195 1245 37065 7121 44186 4810 1049 5859 

Cserszegtomaj 2317 1180 336 1516 5309 538 5847 1433 481 1914 18318 4190 22508 8662 3848 12510 

Zalaszentgrót 7605 59 60 119 834 2018 2852 221 445 666 1820 3739 5559 615 997 1612 

Zalacsány 1003 111 62 173 1475 0 1475 204 0 204 3876 0 3876 669 0 669 

Zalaszentlászló 868 86 26 112 420 60 480 388 21 409 2389 216 2605 2281 137 2418 

Zalabér 710  36 36  295 295  69 69  905 905  302 302 

Pakod 1012  29 29  118 118  0 0  568 568  0 0 

Nemesbük 616 40 44 84 78 0 78 70 0 70 514 0 514 470 0 470 

Türje 1806  17 17  128 128  3 3  486 486  6 6 

Felsőpáhok 606  96 96  118 118  17 17  436 436  148 148 

Ligetfalva 56   0 44  44 43  43 132  132 128  128 

Rezi 1160  76 76  19 19  13 13  97 97  83 83 

Sármellék 1830  101 101  23 23  23 23  88 88  88 88 

Tilaj 184  25 25  12 12  2 2  44 44  6 6 

Vindornyaszőlős 392  20 20  10 10  10 10  32 32  32 32 

Döbröce 83  12 12  10 10  0 0  22 22  0 0 

Szentgyörgyvár 324  4 4  6 6  6 6  18 18  18 18 

Almásháza 57  10 10  0 0  0 0  0 0  0 0 

Batyk 398   0   0   0   0   0 

Dötk 31   0   0   0   0   0 

Kallósd 98   0   0   0   0   0 

Kisgörbő 196  14 14  0 0  0 0  0 0  0 0 

Kisvásárhely 51   0   0   0   0   0 

Mihályfa 384  5 5  0 0  0 0  0 0  0 0 

Nagygörbő 205   0   0   0   0   0 

Óhid 647   0   0   0   0   0 
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Sénye 41  15 15  0 0  0 0  0 0  0 0 

Sümegcsehi 649  10 10  0 0  0 0  0 0  0 0 

Szalapa 240   0   0   0   0   0 

Zalaköveskút 26   0   0   0   0   0 

Zalavég 424   0   0   0   0   0 

 30988 9015 6674 15689 220432 16573 237005 96262 9830 106092 1089409 90249 1179658 688237 64682 752919 

K – kereskedelmi 

M – magánszállásadás 

E - együttesen 

 

37.táblázat 

A ZalaTermálvölgye honlapján megjelenő térségi turisztikai szolgáltatók 

 

település 

programszolgáltatók vendéglátók szállások Összes 

szolgál-

tató 

férőhelyek 

fürdő lovas horgásztó vadászat repülés teke étterem pince hotel panzió ap.man hotel panzió ap.man Összes 

Hévíz 1      1  8 6 8 24 2590 145 70 2805 

Alsópáhok             1   1 1 5 8 450 26 30 506 

Kehidakustány 1      1  3 1 14 20 198 36 121 355 

Zalacsány   1  1  1  2 1 1 7 206 26 6 238 

Zalabér       1 1  1   3  32   32 

Zalaszentgrót 1     1 3 6  1 1 13  14 4 18 

Pakod          1   1  17   17 

Cserszegtomaj     1        1       

Szentgyörgyvár  1      1     2       

Türje    1         1       

Zalaszentlászló  1     1      2       

Végösszeg 3 2 1 1 2 1 9 8 14 12 29 82 3444 296 231 3971 
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5.2. Javasolt értékesítési megoldások a térségben, a térségen kívül, 
esetleg a nemzetközi piacon 
 

5.2.1. Termelői telephelyeken történő értékesítés 

A vásárlók körében a helyi termékek vásárlásának jelenleg leginkább elfogadott formája a 

termelők telephelyén történő beszerzés. Az alkalmassághoz minimálisan elvárható a 

rendezettség, tisztaság, kulturált mellékhelyiség rendelkezésre állása, a kollekció 

bemutatására alkalmas tárlók, prospektusok és pénztárgép biztosítottsága. A telephelyen 

történő értékesítés minden termék esetében lehetséges, de a nagytömegű, friss áruk 

(gyümölcs, zöldség), valamint az egyedi, a mesterrel személyes egyeztetést kívánó kézműves 

termékek esetén az elsődlegesen preferált forma lehet. A helyi termékekhez kapcsolódó 

technológiai és infrastrukturális beruházásokat célszerű összekötni az értékesítés fizikai 

feltételeinek megteremtésével. Az útbaigazítás, a cégtábla, a nyitva tartás megjelölése és 

annak prospektusokban való nyilvánossá tétele nem maradhat el a beruházástól. Egységes 

cégtáblarendszer és az árusítóhelyek térképes katalógusba való szerkesztése erősíti a 

hatékonyságot. 
 

5.2.2. Helyi termék mintaboltok 

A helyi termékek közel teljes választékát bemutató és árusító mintaboltok helyének 

megválasztásakor a lehető legnagyobb forgalmat kínáló területek közül kell választani.  

A népesség koncentrációja és a turistaforgalom a 

legmagasabb Hévízen, Kehidakustányban, Zalaszentgróton és 

esetleg Alsópáhokon. A mintabolt lehet önálló vagy egy 

másik üzlet egy részében működő. Az első esetben tekintettel 

kell lenni a jó forgalmi helyzetben lévő helyiségek magas 

vásárlási vagy bérleti árára. Az utóbbi esetben szívességi 

felajánlás, a kölcsönös érdekeltség beszámítása csökkentheti a 

bolt kialakításának és működésének költségeit.   

A kutatás során két konkrét ajánlat is felmerült. Mindkettő 

vállalkozói alapon, már meglévő, ill. most induló, alapból is helyi termékeket árusító üzletbe 

fogadna be további helyi termékeket. A két felajánlással Hévízen, ill. Kehidakustányban 

megoldható a mintabolt kérdése. Függőben marad azonban még a Zalaszentgróti jelenlét ilyen 

formában való megoldása. 

A távolabbi térségekben való megjelenés legkézenfekvőbb 

módja is a Zala Termálvölgye termékeinek a helyi termék 

mintaboltokba való bejuttatása. Legközelebb a Pannon 

Klaszter üzemeltetésében működik helyi termékbolt 

Vasváron. Ajándékboltok pedig minden városban vannak. 

Ezekbe a boltokba bizományosi értékesítéssel jó 

biztonsággal be lehet a helyi termékeket juttatni, de a 

boltokkal egyeztetendő a termékek köre, eladási ára és az 

értékesítés határideje, esetleg a polcra kerülés termelő által 

elvárt feltételei. Az egyeztetéshez összeállítható egy, a továbbiakban kiegészíthető és 

pótolható mintakollekció. 

A távolabbi térségek mintaboltjaiba való eljutást segítheti a Pannon Helyi Termék Klaszterhez 

való csatlakozás. A klaszternek jelenleg is több tagja van a térségből. A tagépítés erősíthető, 

illetve a helyi, illetve az itteni termékek sajátosságaiból fakadó érdekeknek a Klaszteren belüli 



ZALA TERMÁLVÖLGYE HELYI TERMÉKEK 

 59 

egyeztetésével a Zala Termálvölgye helyi termékeinek regionális, budapesti esetleg határokon 

túli megjelenése, szerencsés esetben folyamatos jelenléte biztosítható. 
 

5.2.3. Helyi kereskedelmi egységekben való megjelenés 

A helyi kiskereskedelmi egységekben a mindennapos fogyasztási cikkek tudnak megjelenni. 

Ez történhet a távoli termékek egyszerű kiváltásával, a helyi beszállítók preferálásával vagy 

speciálisan helyi termékpolcok kialakításával. Az első esetben különösebb megkülönböztetés 

nem szerepel az árun, a második esetben azonban a globalizált termékek mellett, a lokalitást 

hangsúlyozó jelzések találhatók. A két forma vélhetően más-más szállítói szerződést 

feltételez. 

Elvileg a térség bármely kiskereskedelmi boltja szóba jöhet a helyi termékek értékesítésére. 

Az élelmiszerek – amennyiben rendelkeznek a bolti értékesítéshez szükséges engedélyekkel 

és tanúsítványokkal – nagyobb eséllyel tudnak bekerülni, mert a kézműves termékek sajnos a 

tömegtermékek árával nem tudnak versenyezni. Így azok helyettesítő termékként nem 

jöhetnek szóba, csak a speciális helyi termékpolc beállítása marad lehetőségként, ám azt a 

helyi kiskereskedők nem kedvelik, mert attól félnek, fölöslegesen köti le polckapacitásaikat. 

A kiskereskedelmi boltokban a helyi termékek részarányának növelése a fogyasztókra és az 

értékesítőkre egyaránt kiterjedő szemléletformáló kampányokkal, valamint a szállítói 

szerződések formuláinak a termelők és a bolt érdekeit is figyelembe vevő kidolgozásával 

segíthető. 
 

5.2.4. Gazdapiacok 

A lakosság mindennapi szükségleteit kielégítő termékek mellett a hangsúlyozott házi jelleggel 

bíró, őstermelői keretek között előállított termékek 

értékesítésére alkalmas a termelői, vagy gazdapiac. 

Piacot lehet működtetni vállalkozói vagy 

önkormányzati keretek között. Az önkormányzatok 

egyik fontos gazdasági eszköze a helyi termelők és a 

fogyasztók támogatására. A heti piacok éppen a helyi 

termékek kiszorulásával veszítettek jelentőségükből, 

így azok felértékelődésével újból felélénkülhetnek és nő 

az igény a termelőktől való közvetlen vásárlási 

lehetőségek iránt. A turisták számára is a heti piac 

vonzó, a helyi ízek és specialitások, egyedi termékek 

megkóstolására, az adott térségben élők életébe való bepillantásra épülő, vásárlással 

megpecsételt élményszerzési lehetőség. A vidékfejlesztési program keretében a helyi 

önkormányzatoknak lehetőségük van az időközben megszigorodott követelményeknek 

megfelelő piachelyek kialakítására. A turisztikai kínálatba való beépítés azonban megköveteli, 

hogy a térség településeinek piactartási rendjét hangolják össze és legalább a fogyasztópiaci 

központokban (Hévízen, Zalaszentgróton, esetleg Alsópáhokon) élelmiszerek és kézműves 

termékek árusítására egyaránt alkalmas, formájában is ízléses, térségi arculati elemeket 

tükröző gazdapiacokat alakítsanak ki. 
 

5.2.5. Helyi termék vásárok, fesztiválok 

Az alkalomszerűen megrendezett vásárok, fesztiválok a helyi termékek bevezetésének és 

megismertetésének hatékony formái. Ha jelentős üzletek nem is mindig köttetnek a vásár 

alkalmával, a termelő és termék megmutatja magát, azonnali kipróbálási, összehasonlítási 

lehetőség adódik, lehetőség van a tapasztalatok kicserélésére, a fogyasztói igények 

bemérésére és formálására.  
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Nyaranta legalább kéthetente célszerű a térségen belül 

valahol a kirakodásra is lehetőséget adó rendezvényt 

szervezni. Ezekhez az alapok már most is léteznek, de a 

falunapokból tovább kell lépni a településen kívüli 

lakosságot is vonzó rendezvények felé. A 

figyelemfelkeltő, valamely térségi adottságra utaló 

elnevezés mellett a minőségi kézműves termékek (bóvlit 

ne engedjenek!), a helyi kulturális kapacitásokat 

felvillantó szórakoztató és gasztronómiai programok 

elengedhetetlenek ezeken a rendezvényeken. A térségi 

koordináció az időpontok, a tartalom egyeztetését jelenti, de jelentheti valamilyen állandó 

térségi szimbólum szerepeltetését, vagy pl. a somogyi asztali örömök programsorozat 

mintájára a forgatókönyvek összehangolását, a főzőverseny a közös szabályzatának 

megalkotását, a kézművesek és kulturális fellépők „bankjának” kialakítását, jelenlétük tudatos 

szervezését. Ugyancsak a hatékonyságot növeli a térségi szinten összehangolt kommunikációs 

stratégia, az éves rendezvénynaptár szerkesztése és kiadása. Arra azonban ügyelni kell, hogy 

az egész évre előre bevállalt rendezvények valóban a meghirdetett időben és tartalommal 

kerüljenek megrendezésre. 
 

5.2.6. Turisztikai fogadó pontok 

A turisztikai információs pontokon a turisztikai programokat bemutató katalógusokkal együtt 

ajánlhatók ki a helyi termékek. Helyi termék polcok alakíthatók ki, melyek segítenek 

közvetlenül és testközelből is felkelteni a figyelmet a helyi termékek iránt. A fogadópontokon 

természetesen az árusítás is megoldandó. Ehhez azonban figyelembe kell venni a 

kereskedésre vonatkozó szabályokat. A turisztikai fogadópontokon bemutatók is 

szervezhetők, amikor a helyi mesterségeket ki is lehet próbálni, a termékeket meg lehet 

kóstolni és a vendég a vizuális, az audió, a gasztronómiai és intellektuális élmények 

megélésén keresztül lehetőséget kap nem csak a termék, de a térség megízlelésére is. 

Kezdetlegesebb formában a turisztikai fogadópontot egy jólszerkesztett információs tábla és 

egy helyi termék kirakat/vitrin helyettesítheti. Turisztikai fogadópontokat legalább a 

legforgalmasabb helyeken (Hévíz, Kehidakustány, Zalaszentgrót, legalább tábla és kirakat 

formájában Cserszegtomaj, Zalacsány, Alsópáhok településeken) célszerű kialakítani. A helyi 

termékekről adott információk közül nem maradhat el az elérhetőség bemutatása, az 

útbaigazítás. 
 

5.2.7. Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódás 

A térség szálláshelyein, vendéglátó helyein, programszolgáltatási helyszínein (lovas bázis, 

horgásztó, vadászház, tekepálya) mini bemutatóhelyek alakíthatók ki a helyi termékek 

számára. Ez jelenthet egy polcot vagy egy vitrines szekrényt, pusztán dekorációként. 

Természetesen a legkedvezőbb az, ha a szolgáltatók a helyi termékeket használják, beépítik a 

szolgáltatásba, mivel ezzel maguk is megrendelőkké válnak. Így a vendégházakban, 

éttermekben helyi kerámiákat, szőtteseket, élelmiszereket használhatnak. Minden esetben meg 

kell jeleníteni a termékek megvásárlási lehetőségeire, a termelők felkeresésére irányt adó 

információkat. 

A reklámon kívül már jelentős üzleti haszonnal is járhat a hotelek konyháira való beszállítás. 

Ezekhez a megoldásokhoz összeállítandó szolgáltatók, ill. kimondottan a hotelek konyháinak 

mennyiség, minőségi és ár igényeit figyelembe vevő helyi termék katalógus és 

mintakollekció.  
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5.2.8. Közszolgáltatások számára helyi termékek beszállítása 

A közkonyhák jelentős felvevő piacot képeznek. Az iskolai és szociális étkeztetés zöldségből, 

gyümölcsből, házi baromfiból, tojásból, mézből, száraztésztából viszonylag nagy mennyiséget 

használnak fel. Gondot jelenthet azonban a kistermelői keretek között előállított termékek 

esetleg magasabb ára, amit a rendszeres és nagyobb volumenű megrendeléssel elérhető 

értékesítési biztonság következtében csökkenteni lehet. 

A közszolgáltatásban a helyi kézműves termékek is megjelenhetnek, mint ajándéktárgyak. Az 

intézmények ilyen tárgyakat ajándékozhatnak dolgozóiknak nőnapra, karácsonyra, vagy 

jutalomként, illetve az iskolák, művelődési és sportintézmények díjazásra is.  
 

5.2.9. Turisztikai programcsomagokba való beillesztés 

A helyi termékek eladásának és a turisták programlehetőségeinek növekedését, ezáltal 

tartózkodási idejük meghosszabbítását is szolgálják, így a turisztikai szolgáltatók és a helyi 

termék-előállítók számára egyaránt fontos. Célcsoportként elsősorban a Hévízen üdülőkre 

lehet számítani. Az üdülők napirendje és a számukra ajánlott további fakultatív programokat 

figyelembe véve a térségi programokkal szembeni alapvető elvárás, hogy: 

 egyedi, lehetőleg személyes élményt nyújtson, 

 ne legyen több fél napnál, 

 fő étkezés ne, de kisebb étkezés, kóstoló legyen benne, 

 3-4 megállónál több ne szerepeljen, 

 az utazás lehetőleg mikrobusszal megoldható legyen 

 lehessen vásárolni. 
 

A programcsomagok kidolgozásához meghatározandók: 

 az útvonalak 

 az utazási távolságok 

 az utazás eszköze (minibusz) 

 a minimális és maximális létszám (5-16 fő) 

 időpontok (szezonban útvonalanként hetente egy nap, szezonon kívül útvonalanként 

havonta egy, négy útvonal esetében összességében hetente egy-egy nap) 

 a bemutatók helyszínei és tartalma (fix településekkel, de alternatív programokkal) 

 a vendéglátás helyszínei és tartalma (sütemények, kenyérlángos, dödölle, kolbászok és 

savanyúság + alkoholos és nem alkoholos helyi italok kóstolása) 

 a megvásárolható termékek köre (amit láttak + komplex ajándékcsomagok) 

 a meghirdetés módja és helye (szórólapok, internet, városi TV – hotelekben és 

magánszállásadóknál közvetlenül, kulturális és turisztikai fogadópontokon) 

 a jelentkezés helye és ideje (szállásadókon, utazási irodákon keresztül) 

 az ár (30-50 EUR) 

 a díjakból a szolgáltatók egyenkénti részesedése (tárgyalás alapján). 
 

Az egész szervezéshez szükséges egy, a vendégforgalmat és a szolgáltatókat egyaránt 

koordináló menedzsment működése.  
 

38.táblázat 

Javaslatok helyi termékekre épülő turisztikai programcsomagokra 
 

Programelem 1. program 2. program 3. program  

útvonal Hévíz-Kisgörbő-

Türje-

Zalaszentgrót - 

Hévíz 

Hévíz-Alsópáhok-

Almásháza-

Zalacsány-Hévíz 

Hévíz-Pakod-

Dötk-

Zalaszentgrót- 

Sénye-Hévíz 

Hévíz-Kisgörbó-

Döbröce- 

Cserszegtomaj-

Rezi-Hévíz 

utazási távolság 60 km 40 km 80 km 55 km 
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bemutatók helyszínei 

és tartalma 

(választható 

alternatívákkal) 

Kisgörbő:  

Méhes ház 

Pálinkafőző 

Türje: 

Fazekas 

fafaragás 

Zalaszentgrót: 

kovács 

pincészet 

Almásháza: 

Fazekasok 

Selyemfestés 

kecskesajt 

Zalacsány: 

Alsópáhok: 

Tökmagolaj 

Fazekas 

Méhész 

kádár 

Sénye: 

fazekas  

Zalaszentgrót: 

sütemények 

Pakod: 

fafaragás 

Dötk: 

bor 

 

Kisgörbő 

Méhes ház 

Pálinkafőző 

Döbröce 

Fafaragás 

(Bazsi – ) 

(Zalaszentlászló – 

Sztupa 

(Rezi –vár) 

Rezi 

csipkeverés 

Cserszegtomaj 

Méz 

bor 

vendéglátás helyszínei 

és tartalma 

Zalaszentgrót: 

borkóstolás 

Zalacsány: 

borkóstolás 

Dötk: 

borkóstolás 

Cserszegtomaj: 

borkóstolás 

megvásárolható 

termékek köre 

Méz, bor, pálinka, 

kerámia, fafaragás, 

kovácsoltvas 

Méz, bor, 

tökmagolaj, 

kerámia, batikolás 

Kerámia, 

sütemények, bor, 

fafaragvány 

Méz, bor, pálinka, 

kézimunka, 

fafaragvány 
 

A turisztikai programokhoz való kapcsolódás másik lehetősége a 

turisztikai szolgáltatások helyszínén tartott bemutatók, kóstolók és 

kézműves foglalkozások szervezése. Ezek előnye, hogy  nem a 

vendégeket, hanem „csak” a mestereket kell szállítani, a vendégek 

részéről csak fél-egy órát vesz igénybe és a környezet könnyen 

„feldobható”. A foglalkozások témájában olyan mesterségek is 

megjelenhetnek, melyek termékei kevésbé jelentősek a térségben, de 

maga az alkotó munka a vendégek által is könnyen elvégezhető, 

illetve a saját maguk által előállított termék további kezelés nélkül 

hazavihető. Így a fazekasság kevésbé, a csuhé- és szalmafonás, 

gyöngyfűzés térségi jelentőségénél nagyobb arányban jelenhet meg. 

5.2.10. Interneten való értékesítés 

A már kialakított adatbázis jó alapot jelent az internetes értékesítés elindításához, de ez a 

módszer egyelőre a termelők számára idegen. Ahhoz, hogy eredményes legyen és a vevők 

számára ne okozzon csalódást, a kiajánlott termékek listáját és az árakat naprakészen kell 

tartani, ami a termelőkkel való napi, közvetlen kapcsolattartást és az internetes felület napi 

karbantartását követeli meg. Első lépésben inkább csak az internetes tájékoztatás és 

figyelemfelhívás oldható meg. Valamint lehetőség van a Pannon Helyi Termékklaszter 

internetes boltjához való csatlakozásra, igaz egyelőre az is elég kezdetleges. 
 

39.táblázat 

A Zala Termálvölgye helyi termékkészletébe tartozó termékek értékesítésük preferált csatornái 

szerint 
Termék megnevezése Értékesítési csatornák 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

méz, méztermékek  X X X X X X X X X X 

borok X X X  X X   X X 

pálinkák X X X  X X   X X 

savanyúság X X X X X   X   

gyümölcs  X X X X X X X X X X 

tésztafélék, sütemények  x X X X X X X  X X 

szőlő oltvány X         X 

kenyér, pékáruk   X  X   X   

tejtermékek (sajt) X X X X X  X  X  

lecsó, lekvár X X X X X  X X X X 
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faműves termék X X   X X X  X X 

fazekas termékek X X   X X X X X X 

kézimunka (csipke, hímzés, horgolás, gobelin) X X   X X X X X X 

zöldség  X  X X    X   

szalmafonat X    X   X   

tökmagolaj X X   X    X X 

kádár termék  X    X      

kovácsoltvas X X   X  X  X X 

csuhé X X   X   X  X 

levendulás párna X X   X X  X X X 

asztalos termék  X          

fonott kosár X      X    

fonás, csomózás X        X  

szaru X          

üvegfestés X        X  

gyógy- és fűszernövények X          

selyemfestés X        X  

nemezelés X        X  

gyöngyfűzés X        X  

(1) Termelői telephelyeken, (2) Helyi termék mintaboltok, (3) Helyi kereskedelmi egységekben, (4) Gazdapiacok 

(5) Helyi termék vásárok, fesztiválok, (6) Turisztikai fogadó pontok, (7) Turisztikai szolgáltatásokhoz 

kapcsolódva, (8) Közszolgáltatások számára, (9) Turisztikai programcsomagokban, (10) Interneten 
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5.3. A helyi termék-előállítók szervezettsége, értékesítési együtt-
működésekben való jelenléte 
 

A megkérdezett termelők többsége semmilyen szakmai, térségi vagy értékesítési szervezethez 

sem tartozik. Azok azonban, akik tagok valahol, általában nem csak egy szervezetben 

képviseltetik magukat. A szervezettség a legerősebb a borászok, a méhészek és a kézművesek 

egy csoportja körében. 

A helyi termék-előállítást komolyan vevő termelők felismerték a szakmai szervezetekhez való 

tartozás jelentőségét. Összesen 10-12 országos szakmai szervezettel tartanak a térség termelői 

kapcsolatot.  

Legnagyobb a részvétel a térségi szervezetekben. Azon belül is a Zalai Borút Egyesületben, 

de a Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület, a Balaton Nektár Szövetkezet, a 

Pannon Helyi Termék Klaszter és a Zala Termálvölgye Egyesület is több –bár a 

lehetőségektől messze elmaradó létszámú - taggal jelen van a térség helyi termékeinek 

előállítói között. 

A kimondottan értékesítési szervezetekben (értékesítési szövetkezetben, integrátori 

hálózatban, klaszterben) való tagság ritka, a termelőknek csupán 17%-ára jellemző. 
 

40.táblázat 

A Zala Termálvölgye helyi termék-előállítóinak szervezettsége (a megkérdezettek válaszai 

alapján) 

 
Szakma Szervezet Összesen 

Kézművesek  23 

Országos Népművészeti Egyesület 1 

  Szalmafonók Országos Egyesülete 1 

  Tojásfestők Országos Egyesülete 1 

 Képcsarnok (Budapest) 2 

Regionális Géborti Kézművesház 1 

  Kereskedelmi és Iparkamara 1 

  Pannon Klaszter 5 

  Zala Megyei Kézműves Egyesület 2 

  Zala Megyei Népművészeti Egyesület 4 

Térségi Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület 5 

Helyi Hévízi Iparkamara Kulturális Közalapítvány 1 

  Kerámia Szakkör Keszthely 1 

Borászok  18 

Nemzetközi Da Bihere Borút 1 

Regionális Zala Borkultúrájáért Egyesület 4 

Térségi  Zalai Borút Egyesület 12 

Helyi Hegyközség 1 

Méhészek  14 

Országos Magyar Méhész Egyesület 1 

  Országos Méhész Szövetség 4 

Térségi Balaton Nektár Szövetkezet 5 

Helyi Keszthelyi Méhész Egyesület 2 

  Méhész Szakcsoport 1 

  Söjtöri Méhész Egyesület 1 

Állati termék-

előállítók  5 

Országos Bivalytenyésztők Országos Szövetsége 1 

  Éticsiga Terméktanács 1 
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  Juhtenyésztők Országos Szövetsége 1 

  Kecsketenyésztők Országos Szövetsége 1 

  Szürkmarhatenyésztők Országos Szövetsége 1 

Gyümölcstermesztők  4 

Országos Csemegeszőlő Szövetség 1 

  Országos Szőlőszaporító Szövetség 1 

Regionális  Pannónia Fruit 2 

Egyéb  15 

Országos CBA 1 

  Magyar Drámapedagógiai Társaság 1 

Regionális Kisbalatonért Egyesület 1 

  Táltos Szabad Színházi és Humanisztikai Pedagógiai Egyesület 2 

  Zalai Környezetbarátok Egyesülete 1 

Térségi TÉSZ 1 

  Zala Termálvölgye Egyesület 3 

  Zalai Hazatérők Egyesülete 1 

Helyi Cserszegtomaji Nyugdíjasklub 1 

  Tüskei Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 1 

  Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 1 

Ismeretlen   16 

Semmi  27 

Végösszeg   78 

 

A jelenlegi kisebb szervezettségből való kitörés esélyét mutatja, hogy a megkérdezett 

termelők a jövőben szívesen működnének együtt. Főként a marketing tevékenységek közös 

szervezéséhez csatlakoznának szívesen. Emellett a térségi fesztiválok, termékbemutatók 

közös szervezésére és a minőségbiztosítás együttes rendszerének közös működtetésére is 

határozott igény mutatkozik. A helyi termékek mintaboltjainak együttműködésben való 

megvalósítása iránt már kisebb az érdeklődés a helyi értékesítő pontok hálózatának kialakítása 

pedig teljesen megosztja a válaszadókat. 

 

41.táblázat 

A termelők viszonyulása a helyi termék-előállítók közötti együttműködés lehetséges formáihoz 

 

 

 

egyáltalán 

nem 

csatlakozna 

kevésbé 

fontos, de 

csatlakozna 

közepesen 

fontos és 

csatlakoz 

leginkább 

fontos és 

csatlakozna átlag 

közös marketing tevékenységek 

szervezése  2 13 53 2,63 

térségi fesztiválokon, 

termékbemutatókon való részvétel 1 4 10 52 2,57 

Termékének térségi védjegy 

oltalma alá helyezése 1 7 22 39 2,36 

közös helyi termékek boltjának 

létrehozása és működtetése 3 13 25 27 2,04 

helyi értékesítő pontok hálózatának 

létrehozása és működtetése 11 17 22 16 1,64 
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6. A helyi termék-előállítás fejlesztésének szervezeti és 
programháttere a Zala Termálvölgyében 

6.1. A helyi termékek előállításával és értékesítésével foglalkozó 
térségi szervezetek 
 

A Zala Termálvölgye térségében közel 189 civil szervezet működik. Jogi szervezeti formát 

tekintve 56%-a egyesületként, 43 %-a alapítványként, de a térségben működik több non-profit 

gazdasági társaság is.  

Földrajzi eloszlásuk szerint a legtöbb szervezet a két városban található, de sajnos vannak 

olyan települések (8 település), ahol jelenleg egyetlen non-profit szervezet sem működik. A 

szervezetek munkája általában egy intézményhez (pl. iskolák, óvodák) vagy egy településhez 

kötődik.  

Tevékenységét tekintve jellemző: az oktatás, kultúra, egészségügy, sport, vagy közbiztonság. 

Működik néhány olyan szervezet, amelynek fő tevékenysége a vidékfejlesztéshez 

kapcsolódik, és már több éves pályázati (eu-s) tapasztalattal rendelkeznek. Ezen a területen 

meghatározó a CELODIN Zalai Alapítvány munkája, amely a LEADER+ programvezető 

szervezete, a fiatal felsőfokú végzettségűeket összefogó Zalai Hazatérők Egyesületének életre 

hívója, és jelenleg a HVI cím birtokosa.  

Az ismertebb szervezetek többsége közvetlenül az idegenforgalomhoz kapcsolódik. Pl. a 

Kehidakustányi Vendégvárók Egyesülete a kehidakustányi termálfürdőhöz kapcsolódó 

szállásadókat tömöríti.  

Viszonylag magas azoknak a szervezeteknek a száma, amelyek hagyományőrző-, kulturális- 

és közösségi programok szervezésére vállalkoznak. Ők az azonos célok elérése érdekében 

összefogva, és együttműködve képesek pályázati forrásokhoz jutni. Ilyen koordináló szerepet 

képes felvállalni a Sármelléken található TelePont Közhasznú Információs Egyesület és a 

Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület. 

A természeti értékek megőrzése, környezetvédelmi szemléletformálás, a túraútvonalak 

fejlesztése, karbantartása, a védett értékek védelme érdekében nagy feladatot vállalnak fel az 

olyan szerveződések, mint a Zalaszentgróti Természetbarát Egyesület, a Fehér Holló 

Természetvédelmi Egyesület, vagy az Ökorégió Alapítvány.   

A 2002-ben alakult Hálózat az Integrációért Alapítvány működése során sokat tett a hátrányos 

helyzetű (elsősorban roma) emberek életkörülményeinek javítása, társadalmi, és munkaerő-

piaci esélyegyenlőségének javítása érdekében.  

Jelen vannak a térségben azok a szervezetek, amelyek fő célja a vállalkozók segítése, 

információhoz juttatása, pl. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, és a kamarák. 

Problémát jelent a kisebb civil szervezetek körében, hogy nem kapnak megfelelő szakmai, 

jogi, pénzügyi segítséget a munkájukhoz, és nincs önálló menedzsmentjük, így a munkájukat 

az esetlegesség, a bizonytalanság, és a kiszolgáltatottság jellemzi. 
 

Speciálisan a helyi termékek termékfejlesztésébe, promóciójába, a vállalkozások fejlesztésébe 

a térségben több szervezet is érdekelt és érdekeltségük, célkitűzéseik alapján a közösségi 

fejlesztésbe partnerként bevonhatók. 

6.1.1. Zala Termálvölgye Egyesület 

Székhely: Zalaszentgrót 

 

Az Egyesület 2008-ban jött létre 105 taggal, jelenlegi tagjainak 

száma 97.  A szervezet két statisztikai körzetet fed le a hévízit 

és zalaszentgrótit. A tagjai közül 33 % a közszférát 
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(önkormányzatok, intézmények) 24 % a civil szférát, 42% pedig a vállalkozói szférát 

képviseli.  

Fő feladata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV. tengelyének 

lebonyolítása, közel 1 milliárd forint fejlesztési forrás helyi pályáztatásában való 

közreműködés. 

Az Egyesület által ellátandó fontosabb feladatok:   

 Pályázati tanácsadás  

 Pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás  

 Ügyfélszolgálat működtetése  

 Pályázatkezelés  

 Helyi döntéshozatal  

 Elszámolások segítése  

További feladatok: 

 Tematikus hálózatok kialakítása, ösztönzése  

 Koordináció a megvalósult fejlesztések között  

 Segítségnyújtás a pályázati forrásokhoz való hozzájutásban  

 Kistérségi információs rendszer kiépítése, térségi adatbázisok létrehozása  

Az Egyesület egyik kiemelt célja egyfajta „információs akadálymentesítés” a térségben. Az 

Egyesület eszközöket kíván ahhoz nyújtani, hogy a térségi szereplők megismerjék egymást, és 

közös programok indításával járuljanak hozzá a térség ismertté tételéhez. 

Az információs akadálymentesítés egyik fontos eszköze a Zala Termálvölgye Információs 

Portál, amely közösségi alapon, ingyenesen működve lehetőséget ad arra, hogy minden fontos 

térségi információ egy helyen elérhető legyen. Az internetes felületen való megjelenés a „Zala 

Termálvölgye Partnerségi Program” keretében minden térségi vállalkozás, civil szervezet, 

önkormányzat számára nyitott. 

Az egyesület feladatai között kiemelt prioritást kapott a helyi termék előállításának, 

forgalmazásának, népszerűsítésének támogatása, a lehetőségek feltárása, és a hasznosítás 

útjainak kidolgozása. Ennek érdekében az egyesület széles partnerségi kört alakított ki, és 

koordinálja, szervezi a helyi termék népszerűsítéséhez kapcsolódó feladatokat.   

 

6.1.2. CELODIN Zalai Alapítvány 

Székhely: Zalaszentgrót  

Alakítás éve: 2001 

A szervezet célja:  Önkormányzati, kistérségi, regionális és országos 

területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése a területfejlesztési 

információk megszerzésén, az oktatáson, a partnerségi kapcsolatok szervezésének keresztül 

Földrajzi hatókör: Tevékenységét elsősorban Zala megyében és a Nyugat-Dunántúli Régió 

területén fejti ki, de nem kizárólagosan. 

Fő tevékenységek/referenciák: 

 Az alapítvány fő tevékenysége:  

  1. Szervezés, koordináció, partneri kapcsolatok 

  2. Szaktanácsadás, forrásteremtés 

  3. Információ-szolgáltatás 

 Az alapítvány programjai: 

  1.Foglalkoztatási, képzési projektek: Foglalkoztatási Paktum, "Hazatérés!"-  

     fiatal felsőfokú végzettségűek foglalkoztatása, Fiatalok  

     és nők nyelvi és számítástechnikai képzése 

  2. Vidékfejlesztés: LEADER pályázatok, HVI iroda, Civil szervezetfejlesztés,  

  3. Nemzetközi projektek: CELODIN ODL program, TEP program 

  4. Vállalkozás fejlesztés: Női vállalkozók, Térségmenedzserek, Kézműves nők 

http://www.zalatermalvolgye.hu/node/43
http://www.zalatermalvolgye.hu/node/43
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Adottság, erőforrás,eredmény 

A alapítvány jelenleg teljesen felszerelt önálló irodával rendelkezik. Az alapítvány a céljai 

érdekében 5 főállású alkalmazott dolgozik.  

Speciális célja, vállalható tevékenysége, vagy eredménye a helyi termék fejlesztés területén:  

A térségben a helyi termékek kialakítását és a termékekhez kapcsolódó fenntarthatósági 

előnyeinek és a környezettudatos gondolkodás megalapozását  a Kísérleti LEADER,  majd a 

2005-2006-ban megvalósult AVOP LEADER+ program alapozta meg. Az alapítvány 

részt vett a Kisérleti LEADER program kialakításában, majd vezető szervezete volt  "Helyi 

értéket"című LEADER+ programnak. Az eddig elért eredményekre építve az alapítvány 

több benyújtott és benyújtásra előkészített pályázattal rendelkezik. 

 

6.1.3. Zalai Borút Egyesület 

Székhely: Zalaszentgrót 
 

Az egyesület 1999 óta fogja össze a Zalai borvidéken a borturisztikával 

foglalkozó gazdálkodókat, önkormányzatokat, civil és szakmai 

szervezeteket a zalai borutak fejlesztése érdekében. Az egyesületnek  

jelenleg 96 tagja van.  

A szervezet megalakulása óta arra törekszik, hogy a Zalai Borvidék, Zala 

megye kulturális, történelmi, gazdálkodási, építészeti hagyományait 

megőrizze és megismertesse  a turistákkal. A Zalai borutak borainak, értékeinek bemutatására 

szakmai programokat, évente egyesületi borversenyt, borturisztikai konferenciákat, 

szemináriumokat, képzéseket szervez.  

Az egyesület kiemelten foglalkozik a nők és a fiatalok szemléletformálásával és 

kompetenciáik fejlesztésével a borkultúra területén.  

A Zalai borvidék hagyományos és történelmi értékei bemutatására építették az eredeti 

állapotában felújított boronapincét, a Noé borházat, mely körül 85 szőlő fajtát bemutató 

géngyűjtemény, ampelográfiai kert terül el. A Zalai borút egységes arculatát táblarendszer 

biztosítja. Önálló honlap és rendszeresen megjelenő kiadványok biztosítják a bortúrák és 

borkulturális élmények iránt érdeklődőknek információt a zalai borutakról, borturisztikai 

programokról.  

Az egyesület hazai partnerei mellett horvát, osztrák, szlovén és erdélyi magyar szakmai és 

fejlesztő szervezetekkel is együttműködik a szőlész-borász szakmai értékek és a történelmi és 

népi örökség megóvásáért, ápolásáért. 

A szervezet borturisztikai fejlesztései növelik a térség ismertségét, borkulturális programjai 

pedig színes kínálatot nyújtanak a vendégek számára. A bor, mint helyi termék 

promóciójának a kidolgozása és fejlesztése az egyesület speciális célja, ezáltal színesítve a 

térség helyi termék kínálatának palettáját. 

6.1.4. Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület 

Székhely:  Zalaszentgrót  
 

 A Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület 1997-ben alakult 12 

alapító taggal. 

2005-ben - a ”kulturális örökség megóvása” közhasznú tevékenység 

felvállalásával -  az egyesület közhasznúvá vált. Jelenleg az egyesületnek 

32 tagja van.  

Az egyesület célja elősegíteni a Zalaszentgróti kistérség kulturális és történelmi örökségének 

megóvását, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, 

valamint a térség idegenforgalmának bővítését és fejlesztését.  
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Az egyesület feladatai:  

 közös marketing feladatok ellátása, 

 idegenforgalmi programcsomagok kialakítása, kiajánlása, 

 segítségnyújtás a termékfejlesztésben, 

 képzési lehetőségek, tanulmányutak szervezése, 

 szakmai támogatás, érdekvédelem, biztosítása, és képviselet szakmai fórumokon, 

 minősítési rendszer alkalmazása, 

 segítség nyújtás pályázatok előkészítéséhez, pályázatok benyújtása, 

 információszerzés, információszolgáltatás.  

Az egyesület legjelentősebb feladatát a közös marketing, a reklám és az ismeretátadás adja. 

A szervezet megalakulása óta képviselteti magát nemzetközi, országos és térségi 

idegenforgalmi kiállításokon, fesztiválokon, ahol a tagok a helyi értékeket és szolgáltatásokat 

bemutató kiadványokkal, hagyományos és kézműves termékekkel népszerűsítik a térséget. 

Az egyesület minden évben részt vesz az Utazás kiállításon, folyamatosan képzéseket szervez, 

illetve biztosítja tagjai részvételét szakmai képzéseken, szemináriumokon. A tagok 

rendszeresen találkoznak, és látogatják egymást, ekkor kicserélhetik a tapasztalataikat, 

megismerik egymás termékeit, szolgáltatásait. 2006-tól oly szorossá vált az együttműködésük 

a térség kézműveseivel, hogy ezt az egyesület elnevezésében is feltüntették.  

Az egyesület csatlakozott a Zala Termálvölgye Egyesülethez (LEADER csoport) ahol kiemelt 

szerepet kapott a hagyományosan készített helyi termékek bemutatása, népszerűsítése, 

fejlesztése. Ezen célokat a Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület rendezvények 

keretében, kóstoltatással egybekötött bemutatókon valósította meg. 

A sikeres bemutatók eredményeként további lehetőségeket kapott az egyesület, ösztönözve a 

helyi termék előállítókat a további együttműködésre és önmaguk fejlesztésére.  

Az egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyét képező LEADER 

pályázaton helyi érték bemutató szekrények, kiállítási standok készítésére nyújtott be 

pályázatot, amelynek megvalósulása esetén további rendezvényeken, az idegenforgalmilag 

kiemelt helyszíneken tud megfelelő megjelenést biztosítani a helyi termékeknek, és 

értékeknek.   

6.1.5. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zalaszentgróti Irodája 

Székhely: Zalaegerzseg, Telephely: Zalaszentgrót  
 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (ZMVA) a Zala Megyei Önkormányzat 

hozta létre 1992-ben egyedüli alapítóként. 

ZMVA célkitűzése a megyében működő kis- és középvállalkozások kialakulásának, életben 

maradásának és növekedésének támogatása, versenyképességük, és piaci kapcsolataik 

fejlesztése, magas színvonalú, megfelelő és hozzáférhető szolgáltatások nyújtásával. 

Ezen célok megvalósítását részben a kormányzati, részben az Európai Unió forrásaiból 

(INTERREG, ETE, IPA, ROP stb.) elnyert pályázatok révén, valamint saját bevételeikből 

biztosítják. 

Jelenleg Zalaegerszegen kívül a megye négy városában (Nagykanizsa, Keszthely, 

Zalaszentgrót, Lenti) is működtetnek irodát, ahol – a 2000-ben elnyert ISO 9001. 

minőségbiztosítási tanúsítványban foglaltaknak megfelelő – szolgáltatást nyújtanak a 

vállalkozók részére.  

A Zalaszentgróti Vállalkozásfejlesztési Iroda 1994. év első felében kezdte meg működését 

annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a térség gazdasági 

fejlődését. Feladata biztosítani, hogy az alapítvány által nyújtott szolgáltatások elérhetővé 

váljanak a térségben működő vállalkozások számára, mindenkor szem előtt tartva a sajátos 

helyi igényeket. 
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A Zalaszentgróti Vállalkozásfejlesztési Iroda szolgáltatásai: 

 Hitel-lehetőségek biztosítása: A országos és helyi mikrohitel program keretében 

kisvállalkozások finanszírozása és forráskombinációs szaktanácsadás. 

 Képzések szervezése: A kezdő és már működő vállalkozók ismereteinek, szaktudásának 

bővítése nyelvi, számítástechnikai, vállalkozói, valamint egyéb képzések tartásával. 

 Szaktanácsadás: Általános információs, speciális  tanácsadás a hálózat segítségével.  

 Vállalkozói inkubátorház program: Kezdő vállalkozások részére kedvező feltételekkel 

üzlethelyiség bérletet biztosítása. 

 Vásárok, kiállítások, üzletember-találkozók szervezésében való közreműködés: A 

térségbeli vállalkozók részére hazai és nemzetközi vásárokon való megjelenés elősegítése, 

illetve nemzeti és nemzetközi üzleti lehetőségek kiajánlása. A ZMVA keretében működő, 

régiós hatókörű Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, illetve az Enterprise Europe Network 

(EEN) programjainak népszerűsítése. 

 Pályázatok menedzselése: Különböző Európai Uniós, kormányzati és egyéb pályázati 

kiírásokon való részvétel és az elnyert pályázatok lebonyolítása, menedzselése. 

 Térségfejlesztési és kistérségi programokban való közreműködés: A ZMVA és ezen belül 

a Zalaszentgróti Vállalkozásfejlesztési Iroda tevékeny részt vállal a térség gazdasági 

fejlődésének elősegítését célzó programok tervezési és végrehajtási szakaszaiban 

egyaránt, melynek során együttműködésre törekszik valamennyi érintett szervezettel. 

6.1.6. Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 

Székhely: Hévíz 
 

A Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 2006. március 1-én alakult meg 

28 alapító taggal (Hévíz Város Önkormányzata, Hévízi Szobakiadók 

Szövetsége, utazási irodák, szállodák, éttermek, kemping és egyéb vállalkozók). Jelenleg a 

tagjainak száma: 55. 

Az egyesület célja: „A hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal 

fogalakozó természetes és jogi személyek tevékenységének – különösképpen a piaci 

tevékenységének – összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve 

a piaci tevékenységre rendelkezésre álló,  illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy 

részének összehangolt felhasználása. Kiemelt céljai között szerepel továbbá a város és 

környezete idegenforgalmi érdekeinek összehangolt bemutatása vásárokon, kiállításokon, 

kiadványokban, elektronikus eszközök útján és a sajtóban egyaránt, a város és környezete 

idegenforgalom szempontjából érdekes és fontos természeti, földrajzi, kulturális , muzeális 

értékeinek összehangolt bemutatása. Az Egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a 

település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az 

Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai 

marketing tevékenységre törekvéssel és annak folytatásával.” (Forrás alapító okirat 2.2.)  

Az egyesületet Hévíz város önkormányzata évről évre jelentős összeggel támogatja (2008-ben 

ez az összeg 35.000.000.- Ft volt.  

Földrajzi hatókör: Hévíz (és környéke) 

Az egyesület  megvalósítandó feladatai a kitűzött célok elérése érdekében:  

 részt vesz a település turisztikai marketing feladatainak ellátásában, a helyi turisztikai 

termékek fejlesztésében, közvetítésében,  

 szervezi, koordinálja a turisztikai kiadványok létrehozását, on-line működő foglalási- 

közvetítő rendszert működtet a tagok részére,  

 kapcsolatot tart, együttműködik a térség és a régió szakmai szervezeteivel, 

 információs irodát működtet,  

 rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal,  
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 kérdőíves felmérést végez a vendégek körében (szokások, igényeinek felmérése, stb. )  

 minőségbiztosítási rendszert működtet,  

 szerepet vállal az ifjúság turisztikai  

 tanulmányutakat szervez,  

Az egyesület a helyi termék fejlesztésben értékesítési pontot tudna működtetni a Tourinform 

Iroda vendég terében, valamint tagjait tudja tájékoztatni a helyi termékek értékesítésének, 

használatának lehetőségéről. 

6.1.7. Pannon Helyi Termék Klaszter 
 

A Pannon Helyi Termék Klasztert 2005 őszén hozta létre 13 nyugat-dunántúli szervezet 

(népművész egyesületek, falusiturizmus-szövetségek, önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, civil szervezetek). Az alapító tagok (köztük a Zalai Borút Egyesület és a Zalai 

Falvakért Egyesület) segíteni kívánják a régióban fellelhető kézműipari, mezőgazdasági és 

élelmiszer-termékek piacra jutását, egységes arculat illetve egyedi értékesítési megoldások 

kialakításával. Fontos célkitűzés mindezek mellett, a termékek előállítása révén, a helyi 

foglalkoztatás növelése, jövedelemszerzési lehetőségek bővítése a vidéki térségekben. 

A klaszterré szerveződés legfőbb oka az volt, hogy így az egységes érdekképviselet mellett, 

lehetővé válhat a pályázati források hatékonyabb kihasználása is, és ezáltal tényleges segítség 

nyújtható a termelők felé. 

Első tevékenységként közel 100, a régióban élő termelő személyes lekérdezése történt meg, 

melynek során termékeikről, termelési feltételeikről, az előállított mennyiségekről, 

értékesítési tapasztalataikról, és jövőbeni elképzeléseiről kérdezték meg a termelőket. Nem 

cél ugyanis, a már ipari méretekben létrehozott termékek előállítóinak támogatása. 

A végrehajtott piacelemzésből láthatóvá vált, hogy az értékesítés egyik fő iránya a 

nagyforgalmú turisztikai bázisok (termálfürdők, szállodák) és a falusi turizmus helyszínei, 

másik a jövő kihívásainak is megfelelő internetes kereskedelem, harmadik pedig a vidéken 

élők saját felhasználására épülő helyi piac. 

A Klaszter az elmúlt évek során több előre mutató feladatot hajtott végre: egységes arculat és 

saját védjegy kialakítása, csomagolástechnikai fejlesztések, minőségbiztosítási rendszer 

kialakítása. Honlapjukon az e célra kiválasztott helyi termékek már on-line módon is 

megrendelhetők. 

Számos nagyrendezvényen mutatták be termelőiket és termékeiket, illetve népszerűsítették a 

„közös ügyet”: Művészetek Völgye, Utazás Kiállítás, Savaria Karnevál, Szent György Napi 

Vásár, stb. 

A klasztertalálkozók mellett 2007 nyarán tanulmányutat szerveztek az érdeklődő termelők 

számára Csehországba. Folyamatos partnerépítés zajlik hazai és nemzetközi irányban a 

jövőbeni közös projektek érdekében. 2007 végétől a Savaria Rehab-Team szociális 

foglalkoztatóval közösen exkluzív fadobozos ajándékcsomagokat kínálják üzleti ajándékozás 

céljából. 

2008 májusában Vasváron megnyílt az első Pannon Helyi Termék Bolt, melyet a tervek 

szerint szombathelyi boltnyitás követ. 

A jövőbeni tevékenységek között kiemelt szerepet kap a tudatformálás a vásárlói körben, a 

termelők képzése, a technológia- és a termékfejlesztés. 

A klaszter keretében nyújtandó szolgáltatások 

I. Értékesítési csatornák aktivizálása 

 - információnyújtás az értékesítési pontok felé 

 - közvetlen kapcsolattartás 

 - termékek eljuttatásának megszervezése/koordináció 

II. Információnyújtás, marketing 

 - piaci információk eljuttatása a termelők felé 
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 - promóció, reklám 

 - védjegy/ek kialakítása 

 - közös rendezvények szervezése 

III. Képzések szervezése 

 - szakmai képzések, 

 - tapasztalatcserék szervezése 

IV. Termékfejlesztés, technológia- és minőségfejlesztés 

 - tanácsadás, szakmai munka 

 - segítség a forrásteremtésben 

A klaszter által képviselt fejlesztés lépései 

1. Adatbázis létesítése 

 - Tájegységekre jellemző termékek 

 - Termelők, technológiák 

2. Kommunikációs anyag készítése 

 - Reklámanyag, árkatalógus (már meglévő termékekre) 

 - Arculati kézikönyv, védjegyek 

3. Piac feltérképezése 

 - Kereslet, kínálat meghatározás 

 - Potenciális értékesítési pontok felmérése 

4. Termékfejlesztés, képzés 

5. Minőségbiztosítási rendszer bevezetése 

6. Értékesítési hálózat kialakítása  

 - Turizmushoz kapcsolódó értékesítési pontok 

 - Bolthálózat 

 - Web-áruház 

7. Helyi szintű foglalkoztatási modellek kidolgozása 
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6.2. A helyi termékfejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER 
programjában 

6.2.1. A HVS összefoglalása 
 

A 2007-2013 LEADER program végrehajtásának alapja az Akciócsoport által elkészített 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Ebben a fejlesztési dokumentumban részletesen feltárásra 

kerültek az Akciócsoport által lefedett földrajzi terület adottságai, problémái, fejlesztési 

igényei. A HVS-ben konkrétan nevesítésre kerültek az Akciócsoport által megjelölt fejlesztési 

célterületek és az azokat finanszírozó európai uniós források is. 

A Zala Termálvölgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája az alábbiakban 

foglalható össze: 
 

a. A HVS célrendszere, és prioritásai 

A program legfontosabb célja, hogy a Zala Termálvölgyében élők jól érezzék magukat, és 

csökkenjenek a térségen belüli gazdasági, társadalmi különbségek. 

A program hatására erősödjön a térség versenyképessége, és olyan innovatív és komplex 

fejlesztések jöjjenek létre, amelyek megőrzik a természeti és kulturális értékeinket, a meglévő 

adottságainkra építenek, a fenntarthatóságot pedig a közös érdekeken alapuló 

együttműködések biztosítják. 
 

b. A program konkrét céljai: 

 A helyi gazdaság erősítése, turizmusra építő fejlesztésekkel, új szolgáltatások indításával, 

a foglalkoztatottság növelésével;  

 A helyi lakosság életminőségének, jólétének javítása, a lakókörnyezet szebbé tétele;  

 A társadalmi, gazdasági kompetenciák erősítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, 

foglalkoztathatóságának javítása;  

 A környezeti erőforrások védelme, fenntartható használata;  

 A térségi identitás és a térség innovációs képességének, társadalmi-gazdasági 

kohéziójának erősítése térségi hálózatok kialakításával, az integráció növelésével.  

A Zala Termálvölgye jelenleg egy társadalmi, gazdasági szempontból jelentős 

különbségekkel bíró, jóval a lehetőségei alatt teljesítő térség. A stratégia megvalósulásával 

egy olyan komplex fejlesztéssorozat kerül támogatásra, amely főként az eddig kihasználatlan 

adottságokra, és a meglévő lehetőségekre, és tudásra épít. 
 

c. A tervezett program legfontosabb elvei: 

 Hálózati együttműködés megteremtése a térségben működő tematikus csoportok és 

szektorok között,  

 Partnerségi programok, kapcsolatok erősítése, a térségi kohézió javítása, 

Innováció, a programok integrált megvalósítása,  

 Versenyképesség erősítése, és esélyteremtés a felzárkóztatás érdekében.  
 

d. A stratégia prioritásai 

A stratégia öt fő fejlesztési prioritásra, ezen belül 16 intézkedésre épül. 

A prioritások egymásra épülésének két fontos jellemzője van. Egyrészt a meglévő, 

gyógyturizmusra épült adottságok és lehetőségek minőségi fejlesztése, másrészt a térség 

élhetőbbé és vonzóbbá tétele. 

A térség adottságai elsősorban az idegenforgalom fejlesztését indokolják. A falusi-, öko- és 

aktív turizmus fejlesztése, jól kiegészíti a fejlett gyógy- és termálturizmust. 

A hátrányos helyzetű kistelepülések bevonása a gazdasági vérkeringésbe, az idegenforgalmi 

szolgáltatások, a szálláshelyek, valamint a helyi termékek fejlesztésén keresztül történhet. 
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A stratégia egyik legfontosabb irányultsága a folyamatosan növekedő munkanélküliség 

megállítása, a Zala Termálvölgye gazdaságának fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése. 

A településfejlesztési prioritás a Zala Termálvölgye településeinek komfortosabbá, 

otthonosabbá tételét szolgálja, mely hatványozottan erősíti a települések, és ezáltal a térség 

vonzerejét, lakosságmegtartó erejét . 

A programban kiemelt szerepet kapott a fiatalok letelepítése, itthontartása, amely a Hazatérés 

Program folytatását jelenti. Ez a HVS egyik egyediségét biztosítja. 

A környezeti erőforrások fenntartható hasznosítása a lakosság fenntartható, környezettudatos 

életvitelének megvalósulását támogatja. 

A helyi humánerőforrás fejlesztése nélkül nem képzelhető el a térség felzárkóztatása, vagy 

versenyképességének növelése, ezért ez a terület önálló prioritást képvisel. 

A program ötödik prioritása „Az 5. elem- A Zala termálvölgye közösségének erősítése”, 

amely áthatja mind a négy prioritást, amelynek legfontosabb célja a térségi kohézió erősítése, 

a Zala Termálvölgye belső és külső kapcsolatrendszerének fejlesztése.  
 

e. Az intézkedések 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi főbb prioritásokat és intézkedéseket tartalmazza: 

I. Gazdaságfejlesztés, különös tekintettel a Zala Termálvölgye turizmusára 

1. Szervezetfejlesztés  

2. Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése  

3. Szálláshelyfejlesztés  

4. Vállalkozásfejlesztés  

II. Élhető települések a Zala Termálvölgyében 

1. Hazatérés Program  

2. Települési szolgáltatások fejlesztése  

3. Települések infrastrukturális fejlesztése  

III. Természeti értékek és környezeti erőforrások fenntartható hasznosítása 

1. Környezeti erőforrásaink fenntartható hasznosítása  

2. Természeti értékek megőrzése és bemutatása  

IV. A helyi emberi erőforrás fejlesztése a Zala Termálvölgyében 

1. A felnőttképzés feltételeinek megteremtése  

2. Képzések  

3. Esélyteremtés  

4. Társadalmi részvétel, helyi identitástudat erősítése  

V. A Zala Termálvölgye közösségének erősítése 

1. Nemzetközi és területközi együttműködések  

2. A Zala Termálvölgye egységének erősítése  

3. Kutatás, fejlesztés 

6.2.2. A HVS helyi termékekkel kapcsolatos elemei 
 

A HVS legfontosabb gazdaságfejlesztési és társadalomfejlesztési megoldási javaslata közül 

szinte mindegyik kapcsolódik valamilyen módon a helyi termékekhez. Így a helyi termékek 

előállítását és értékesítését segíthetik az alábbi programrészek: 
 

Közvetlenül a termék-előállításhoz kapcsolódva: 

 A helyi termékek előállításának fejlesztése céljából, műszaki, technológiai és 

infrastrukturális beruházások és egyéb innovatív fejlesztések támogatása. Azok a helyi 

projektek finanszírozhatóak, amelyeket az ÚMVP I., II. III. tengelye ill. az ÚMFT 

Operatív Programjai nem támogatnak. A fejlesztéseknek köszönhetően erősödik a 

vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége. 
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o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása  

 Agro- és ökoturisztikai fejlesztések (pl. lovas-, vadász-, erdei-, horgász-, borturisztikai, 

kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások) támogatása; a szálláshelyhez nem feltétlenül 

kötött – a térségi települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és 

halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségekre, mint 

turisztikai vonzerőre épülő minőségi és komplex szolgáltatások kiépítése céljából. 

o Forrás: ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
 

A termelők felkészítéséhez, képzéséhez kapcsolódva: 

 Szakmai rendezvények (pl. konferencia, műhelynap, előadássorozat) szervezésének 

támogatása; a térség gazdaságának fejlődésében érdekelt szereplők együttműködési 

készségének javítása illetve szakmai kompetenciáinak, ismereteinek fejlesztése érdekében. 

A támogatás elsősorban a Zala Termálvölgye egészét átfogó együttműködések (pl. térségi 

méhészek között) létrejöttét, az ahhoz szükséges szemléletformálást, naprakész, gyakorlati 

ismeretek megszerzését célozza. Az elbírálásnál előnyt élveznek a helyi termék 

előállítókat illetve a turisztikai rendezvényt szervező szervezeteket fejlesztő programok. 

o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása 

 Egy megfelelően kiépített felnőttképzési központ kialakítása – régi épület új funkcióval 

való ellátásával - ill. mobil oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzésének 

támogatása a helyi képzések, előadások infrastrukturális hátterének biztosítása céljából. A 

támogatás célja az, hogy a lakóhelyhez közel megszervezett képzéseken azok is részt 

tudjanak venni, akik eddig a közlekedés nehézségei miatt erre képtelenek voltak. A 

központ kialakításához szükséges azoknak a szervezeteknek az összefogása, amelyek 

együttműködési megállapodás keretében biztosítani tudják a képzések szervezését, és 

lebonyolítását.  

o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása 
 

Az együttműködési és szervezeti háttérhez kapcsolódva: 

 Tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezésének támogatása; a térségen kívüli innovatív 

fejlesztések, eljárások megismerése céljából a Zala Termálvölgye Helyi Közösség Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiájában szereplő fejlesztési célokhoz kötődően. Az elbírálásnál 

előnyt élveznek a helyi termék előállítókat illetve a turisztikai rendezvényt szervező 

szervezeteket fejlesztő programok, továbbá a Zala Termálvölgye területét minél nagyobb 

mértékben lefedő projektek.  

o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása 

 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozásának, fejlesztésének (pl. 

szervezet infrastrukturális hátterének fejlesztése, szervezetfejlesztés, informatikai rendszer 

kialakítása, szakmai program megvalósítása) támogatása, a térségi idegenforgalom 

versenyképességének fejlesztése céljából. A desztináció menedzsment esélyt teremt 

mindazon szervezetek/vállalkozások számára, amelyek az együttműködés lehetőségeit 

kihasználva egyeztetik programkínálatukat, fejlesztési elképzeléseiket, a piacon való 

megjelenésüket. Ez az együttműködés biztosítja a társadalmi, gazdasági fenntarthatóságot, 

de a program hozzájárul a térségi kohézió erősítéséhez is. 

o Forrás: NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) 
 

A környezeti feltételek, kapcsolódó programok kialakításához kapcsolódva: 

 Tanösvények, tematikus utak, és túraútvonalak kialakításának; a helyi természeti és 

történelmi értékekről, a környezet védelméről szóló tájékoztató kiadványok készítésének, 
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ill. táblák készítésének és elhelyezésének támogatása; a helyi identitás fejlesztése és 

megőrzése; a környezeti tudatosság erősítése céljából. 

o Forrás: ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése  

 Kerékpárútszakaszok kiépítésének, kitáblázásának; természetvédelmi területek 

látogathatóságát elősegítő fejlesztéseknek; téma-, kaland- és szabadidőparkok 

kialakításának; fürdési és evezési célú vízi turizmus fejlesztésének; turisztikai célú vasúti 

mellékvonalak fejlesztésének; valamint a borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása; tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok 

kialakítása céljából. A beruházások lehetőséget teremtenek a háttértelepülések 

fejlesztésére, új munkahelyek létrehozására, a meglévő kapacitások erősítésére, és a 

szolgáltatások együttműködésére. A létrehozandó új munkahelyek javítják a fiatalok, nők, 

értelmiségi munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit. 

o Forrás: NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) 

 Természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új 

pihenőhelyek létesítésének (pl. kilátó, pad, asztal, esőbeálló), a meglévők felújításának; a 

látnivalók közvetlen környezete rehabilitációjának (pl. növénytelepítés, parkosítás, 

tereprendezés) támogatása; a természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji 

elemek kialakítása, állapotának javítása céljából. 

o Forrás: ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése 
 

A helyi termékek értékesítéséhez kapcsolódva: 

 A falusi turizmushoz kapcsolódó (nem kereskedelmi) minőségi magánszálláshelyek és 

kapcsolódó szolgáltatások kialakításának, már működő szálláshelyek bővítésének, 

korszerűsítésének, akadálymentesítésének, szolgáltatásai fejlesztésének támogatása. A 

szálláshelyek fejlesztését abban a formában szeretnénk ösztönözni, hogy az a helyi 

termékek értékesítési pontjaként is tudjon funkcionálni, így a gazdaságossági és 

fenntarthatósági kritériumok egymást erősíthetik. 

o Forrás: ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 Új kereskedelmi szálláshelyek létrehozásának, a meglévők minőségi fejlesztésének (pl. 

bővítés, átalakítás, szolgáltatások fejlesztése) támogatása; a keresleti igényeknek 

megfelelő térségi szálláshely-kapacitás kialakulása céljából. Az új szálláshelyek 

létrehozása különösen a fiatalok, nők munkavállalási lehetőségeit bővíti. A támogatás 

során ösztönözni kívánjuk a helyi termékek értékesítési – promóciós csatornáinak 

kiszélesítését, így a bevont kereskedelmi szálláshely tulajdonosai egyben információs 

partnerekként is segítik a gazdaságfejlesztés további tervezett tevékenységeinek 

megvalósulását. 

o Forrás: NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) 

 Turisztikai célú rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása, a térségi 

rendezvényszervezők közötti hosszútávú együttműködések kialakítása, valamint a 

rendezvények idegenforgalmi szerepének növelése érdekében. A cél elsősorban a már 

meglévő fesztiválokra és egyéb eseményekre építve jelentős minőségi ill. hatékonysági 

növekedés elérése. A bírálatnál előnyben részesülnek a már hagyománnyal rendelkező ill. 

hagyományteremtő, valamint a "Zala Termálvölgye" minőségi bemutatkozását elősegítő 

rendezvénysorozatok. 

o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása 

 A térségen belüli szakmai együttműködésekhez kötődő kiadványkészítés és egyéb 

marketing tevékenységek támogatása, a Zala Termálvölgye gazdaságának erősítése 

érdekében. A fejlesztési cél elsősorban a Zala Termálvölgye minőségi bemutatkozását 

elősegítő és a térség egészét átfogó programok megvalósulásának támogatása. Az 
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elbírálásnál előnyt élveznek azok az innovatív, eredeti módszerek, amelyek a helyi termék 

előállítók illetve a turisztikai rendezvények bemutatkozását segítik elő (pl. helyi termék 

térkép, rendezvénynaptár stb.).  

o Forrás: ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása 

 

42.táblázat 

A Zala Termálvölgye HVS-ben a helyi termékekhez kapcsolódó fejlesztési célok áttekintése 

 

Fejlesztési cél megnevezése 

A 2007-2013-as tervezési időszakban várható 

támogatott 

projektek 

száma 

(db) 

összes 

támogatás 

(e Ft) 

összes 

becsült 

költség 

(e Ft) 

maximális 

projektméret 

(e Ft) 

Helyi termékek előállításának fejlesztése 5 101.700 163.730 45.202 

Öko- és agroturisztikai fejlesztések támogatása 5 98.000 163.333 25.000 

Szakmai rendezvények megvalósítása 4 8.000 8.000 21.333 

Felnőttképzési központ kialakítása 1 17.800 17.800 17.868 

Tanulmányutak szervezése 2 2.200 2.750 2.133 

Térségi desztináció menedzsment szervezetek 

létrehozása 
1 47.158 55.480 65.000 

Új túra- és tematikus útvonalak kialakítása 1 12.358 12.358 25.000 

Aktív turisztikai fejlesztések (kerékpárút, 

borturizmus stb.) 
0 0 0 500.000 

Már meglévő túraútvonalak fejlesztése 0 0 0 25.000 

Falusi szálláshelyek fejlesztése 4 94.000 153.000 25.000 

Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 3 222.031 961.539 250.000 

Turisztikai rendezvények megvalósítása 5 16.000 16.000 3.733 

Térségi kiadványok készítése 3 9.135 11.418 3.200 

ÖSSZESEN 34 628.382 1.565.408 - 
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7. Összegzés 

7.1. Komparatív előnyök és versenyhátrányok 
 

A kínálat és a kereslet jellemzői alapján, más térségekkel összevetve a Zala Termálvölgye 

helyi termékei az alábbi előnyökkel rendelkeznek: 

a. Kedvező agro-ökológiai környezet a szőlő-, a gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint a 

méhészet, a legeltető kecsketartás, a fűszernövények termesztése számára.  

b. Komoly termelési tradíciók az alma- és bortermelésben, a kerámiakészítésben. Zala 

megyének ez a része országos hírnevet szerzett a fenti termékek előállításában. A korábbi 

nagyobb üzemek utódjaiból kialakult egy kistermelői kör. 

c. Felvevő piacokhoz való közelség: a megyeközpont távolsága 32 km, Szombathely 

távolsága 60 km, a régióközpont Győr távolsága 110 km. A térségben (Zalaszentgróttól 

30. ill. 10 km-re) található az országosan is komoly turisztikai potenciállal bíró Hévíz és 

felfutóban lévő, regionális jelentőségű Kehidakustány. A szintén országos turisztikai 

központként jegyzett Keszthely távolsága 32 km. A térség az országhatártól 60 km-re, a 

határon túli legközelebbi osztrák várostól 72 km-re, szlovéniai várostól 100 km-re fekszik. 

Az 50 km-es körön belül tehát egy nagyváros, három üdülőhely található. Ezek képezik a 

helyi termékértékesítés napfényes területeit. 

d. Termelők szakmai tapasztalata: a térség helyi termék-előállítói tevékenységüket hosszabb 

ideje végzik. Időközben kiforrott a saját technológiájuk, kialakult a kapcsolatrendszerük. 

e. Egyedi termékek a borászatban, a pálinkafőzésben, a méhészetben, a sütemények között.  

f. Fogyasztói tudatosság relatív erősége: a helyi termékeknek a globalizált termékek kárára 

történő részesedésnövekedésére a mindennapi szükségleti cikkek piacán a fogyasztók – 

más térségekre is jellemző - domináns árpreferenciája mellett a termék előállítási helyének 

magas gyakoriságban jelentkező tudatos figyelése ad reményt. 

g. Kialakult térségi szervezeti háttér: bár még csak kezdeti stádiumban van, de több olyan 

térségi szervezet is már megalakult és megtette az első lépéseket, melyek a helyi termelők 

összefogását, a termékek értékesítésének koordinációját tűzték ki célul. Térségi szinten 

ilyen a Zalai Borút Egyesület, a Zalakanyar Vendéglátó és Kézműves Egyesület, a Zala 

Termálvölgye Egyesület, regionális szinten pedig a Pannon Helyi Termék Klaszter. 
 

Emellett azonban megmutatkoznak a térség helyi termékeinek gyengeségei is. Ezek: 

a. Egyediség hiánya: az országos és nemzetközi piacokra tájtermékként való kilépést 

egyértelműen, de a térségi turisztikai piacokon való értékesítést is akadályozza a térségre 

jellemző, annak ökológiai vagy kulturális sajátosságaira utaló egyedi jelleg hiánya. 

b. Kombinált termékek hiánya: hiányoznak a többféle alapanyagból, többféle mesterségbeni 

tudást feltételező termékek. A gyümölcs- és zöldségtermesztésben alacsony a hozzáadott 

érték. A kombinációval fokozható egyediség lehetőségei kiaknázatlanok. 

c. Korlátozott piaci jelenlét: a helyi termékkörbe bekerült termékek egy részénél az 

előállított mennyiség nem, vagy alig éri el a piaci méreteket. Éppen ezért az előállítás és 

az értékesítés legalizálása gazdaságtalan, csak rejtőzködő piaci jelenlétről beszélhetünk. 

d. Ismertség, reklám hiánya: mindenféle értékelés szerint a helyi termék-előállítás 

leggyengébb pontja.  

e. Kereslet területileg változó erőssége: a gazdasági válság, a globalizált kereskedelem 

hatása a térségen belül a népesség változó mértékű elöregedettsége és az aprófalvak 

nagyobb száma miatt a jelentős idegenforgalommal rendelkező és gazdagabb települések 

mellett a helyi termékek iránti kereslet árnyékterületeit hozta létre. 

f. Termelők együttműködésének hiánya: az együttműködés hiánya nem csak a kombinált 

termékek hiányában jelentkezik, de az értékesítést is korlátozza. 
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7.2. A Zala Termálvölgye helyi termékkészlete 
 

A keresleti és kínálati oldalt felmérve kirajzolódott a térségben a fejlesztendő helyi termékek 

köre, azok potenciális célpiacai és preferált értékesítési módjai. 

 

44.táblázat 

A Zala Termálvölgye helyi termékei 

termék megnevezése Célpiac 

Preferált értékesítési mód 

Mintabolt 
Helyi 

kiskereskedelem 

Turisztikai 

program-

csomagokban 

méz, méztermékek  A X X X 

borok A X X X 

pálinkák A X X X 

savanyúság B X X  

gyümölcs  B X X X 

tésztafélék, sütemények  B X X X 

szőlő oltvány A    

kenyér, pékáruk C  X  

tejtermékek (sajt) B X X X 

lecsó, lekvár B X X X 

faműves termék B X  X 

fazekas termékek B X  X 

kézimunka (csipke, hímzés, horgolás, gobelin) B X  X 

zöldség  C  X  

szalmafonat B    

tökmagolaj B X  X 

kádár termék  B    

kovácsoltvas B X  X 

csuhé B X   

levendulás párna B X  X 

asztalos termék      

fonott kosár     

fonás, csomózás    X 

szaru     

üvegfestés    X 

gyógy- és fűszernövények     

selyemfestés    X 

nemezelés    X 

gyöngyfűzés    X 

A. Külső piacokon is értékesíthető, a térség hírnevét megalapozó termékek 
B. Térségen belül turistáknak és helyi lakosoknak egyaránt értékesíthető termékek 

C. Elsősorban helyi lakosok számára értékesíthető termékek 
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7.3. A helyi termék-előállítás és értékesítés fejlesztésének a Zala 
Termálvölgye LEADER Programjába beilleszthető közösségi 
feladatai 
 

A Zala Termálvölgyének helyi termékeinek előállításából és értékestéséből várható gazdasági 

előnyök eredményesebb, magasabb elérhető jövedelmet és foglalkoztatást biztosító 

kiaknázásához a termelők összefogására és világos stratégia mentén felépített közösségi 

fejlesztési projektsorozatra van szükség. A termelők együttműködési készsége az első ilyen 

körben megvalósított találkozó (Zalaszentgrót 2009. november 26.) alkalmával egyértelműen 

megnyilvánult. A közösségi cselekvés programjának kialakításához pedig az alábbi 

javaslatsorozat nyújt iránymutatást. 
 

A közösségi (LEADER Programba beilleszthető) fejlesztés feladatai négy nagy feladatkörbe 

csoportosíthatók: 

7.2.1. Termékfejlesztés 
 

1. Térséghez kötődő arculat kialakítása: a kiválasztott termékcsoportokban a térséghez való 

egyértelmű hozzárendelést segíti a termékfajták pontos beazonosítása és a tejjellegű 

receptúrák rögzítése (bor, máz, pálinka, alma, szőlő, tésztafélék …), valamint a térség 

ökológiai és kulturális adottságait idéző formavilág (kerámia, szalmafonat, hímzés …) 

megalkotása. A feladat megvalósítása során haszonnal alkalmazható a pályázati kiírás. A 

pályázati kiírás a receptekre, technológiai leírásokra, illetve a formatervekre egyaránt 

irányulhat. 

2. Kombinált termékek kifejlesztése: az eladhatóság növelése és a kevésbé jelentős 

mesterségek árukapcsoláson keresztüli felfuttatása érdekében célszerű a több lábon állás, a 

többféle alapanyag és mesterség ötvözésével készített termékek kifejlesztése. Ilyenek 

lehetnek pl: 

o alma, szőlő helyi fonott kosárban, 

o mézeskalács, sütemény kosárban vagy vászonzacskóban, 

o méhviaszgyertyák kovácsoltvas gyertyatartón, 

o méz, lekvár kerámia edényben, 

o savanyúságtartósító cseréphordó, 

o bor, pálinka festett üvegben, 

o kecskesajt csuhéfonatban. 

3. Nagyobb hozzáadott érték, magasabb feldolgozottság elérése: a magasabb jövedelem 

elérését teszi lehetővé a helyben megtermelt alapanyagok további feldolgozása. Ilyen 

termékek lehetnek pl: 

o szárított alma chips 

o mézben eltett dió 

o öko-búzából őrölt lisztből sütött sütemények 

4. Kereslettel rendelkező, de a kínálatból jelenleg hiányzó helyi termékek bevezetése: a 

felmérések alapján a házi jellegű csirke, kolbászáruk, szalonna iránt is mutatkozik 

kereslet, de ezeken a területeken jelenleg szegényes a kínálat, így célszerű az ilyen 

termékek előállítására alkalmas kistermelők figyelmét a lehetőségre felhívni és őket is a 

helyi termelők közötti együttműködésbe bevonni. 

5. Gazdaságosságot garantáló és a keresletet ösztönző termelési mennyiségek előállítása: 

Egyes termékfajták éves termelése jelenleg nem gazdaságos, még kiegészítő jövedelmet 

sem hoz a termelőnek, ill. nem ad lehetőséget a szisztematikus értékesítésre. Ilyen 

termékek pl. a térségi arculat formálásában egyébként fontos szerepet játszó kézimunkák, 

kovácsolt vas, szalmafonatok, csuhébábuk. 
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6. Optimális kiszerelés kialakítása: a kisebb kiszerelés ad lehetőséget a szintén helyi termék 

csomagoló anyagok alkalmazására és nagyobb jövedelmet hozó magasabb egységár 

alkalmazására. Ugyanakkor a lédig értékesítés a nagyobb megrendelők helyi termék-

vásárlását ösztönzi. A kisebb, akár díszesebb kiszerelésen érdemes gondolkodni pl: az 

alma, a szőlő, a savanyúság, az öko-búza esetében. 

7. Minőségbiztosítás, oltalom alá helyezés: bár a minőségi tanúsítvány vásárlási döntésekben 

játszott szerepe elmarad a tapasztalatok és az ár mögött, preferáltsága még viszonylag 

erős. A fogyasztók bizalmát, vásárlási tudatosságának érvényesülését erősíti a minőség 

tanúsítása, ami történhet a térség egészére vagy egy részére kiterjedő földrajzi alapú 

márkanév bevezetésével, vagy a térség helyi termékeinek „eszmeiségét” (ökológiai 

tudatosság, helybeniség: szállítás minimalizálása, egyszerűség, kiváló íz vagy tartósság 

…) tükröző, a földrajzi vonatkozásra kisebb súlyt helyező minőségi tanúsítvány 

kibocsátásával. 

A termékfejlesztési feladatokat a közösség részint közvetve, a termelők informálásával és a 

nekik szóló pályázatokon keresztül tudja ellátni, részint pedig közvetlenül a LEADER 

Egyesület maga indíthat projekteket pl. az arculat formálására vagy a minőségbiztosítás 

kialakítására. 

7.2.2. Vállalkozásfejlesztés 
 

1. Legális vállalkozási szervezeti keretek megteremtése: jelenleg a helyi termékek 

előállítóinak jelentős része illegálisan, vagy hobby szinten végzi tevékenységét. Számukra 

szükséges a jogi szabályozásban való eligazodást segítő tanácsadás, esetleg adminisztratív 

segítség.  

2. Engedélyek megszerzésében, szerződések kötésében jogi segítség: indokolt az előző 

ponthoz hasonlóan, de a már legálisan működő termelők és értékesítők számára is hasznos 

közösségi szolgáltatás megszervezése. 

3. Technológiai fejlesztés, innovációk közvetítése: a termelőknek az egyes 

termékkategóriákhoz kapcsolódó innovációs központokkal (kutató intézetek, felsőoktatási 

intézmények, vállalat K+F) való közvetlen kapcsolatfelvételét segítheti a közösség. Ez 

történhet az említett intézetek és a Zala Termálvölgye Egyesület közötti megállapodások 

keretében is. A megállapodás tárgya a termékek előállításához kapcsolódó technológiai és 

piaci információk megosztása. 

4. Képzések: részben az innovációk terjesztése, részint az új termelők belépése, részint a 

szakmai ismeretek mellett a piaci, vállalkozási ismeretek, az együttműködési készségek és 

a turisták fogadásában való jártasság fejlesztése érdekében van szükség képzésekre. Ennek 

megfelelően lehetséges indítandó kurzusok: 

o Szakmai képzések (borász, méhész, cukrász, kézműves) 

o Helyi termékeket, azok előállítását bemutató turisztikai programok szervezése és 

vezetése  

o Ökológiai gazdálkodás és hagyományőrzés a helyi termékek előállításában 

Egy, kimondottan a helyi termékekre fókuszáló térségi vállalkozásfejlesztési információs és 

tanácsadó szolgálaton keresztül hatékonyan szervezhetők a fenti feladatok. A Helyi Termék 

Információs Iroda a meglévő vállalkozásfejlesztési irodához kapcsolódva, annak szervezeti 

keretein belül is elláthatja feladatait. 
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7.2.3. Értékesítés 
 

1. Termelői telephelyek fogadókészségének kialakítása: a vásárlók körében a helyi termékek 

vásárlásának jelenleg leginkább elfogadott formája a termelők telephelyén történő 

beszerzés. A telephelyek többsége azonban vendégek fogadására alkalmatlan. Az 

alkalmassághoz minimálisan elvárható a rendezettség, tisztaság, kulturált mellékhelyiség 

rendelkezésre állása, a kollekció bemutatására alkalmas tárlók, prospektusok és 

pénztárgép biztosítottsága. Különösen azon termékek esetében indokolt a termelői 

telephelyek rendbetétele, amelyekhez a termék előállítását bemutató programok is 

szervezhetők. A telephelyek ilyen célú fejlesztésére pályázat írható ki. Az árusító helyek 

nyilvánosságának biztosítása, kitáblázása, egységes cégtáblarendszer kialakítása 

közösségi projekt keretei között is megszervezhető. 

2. Mintaboltok: kimondottan a helyi termékeket árusító mintabolt kialakítása a Hévízen, 

Kehidakustányban, Zalaszentgróton és esetleg Alsópáhokon lehet indokolt. A felajánlások 

alapján az első két településen az alapok már léteznek. Kidolgozandó azonban a partnerek 

köre, valamint a megállapodások tartalma és szövege. 

3. Kereskedelmi szerződések előkészítése: a helyi kiskereskedelmi egységekben való 

megjelenés szervezési feladatainak egy részét is át tudja vállalni a közösség a termelőktől. 

A Grót Coop együttműködési hajlandóságának máris vannak kézzel fogható eredményei. 

A térség helyi termékkészletbe bekerülésre javasolt minden terméke setében célszerű 

megvizsgálni a megállapodás lehetőségét és a már megkötött megállapodások szövegének 

adaptálását. 

4. Pannon Helyi Termék Klaszterbe való bekapcsolódás: a már működő klaszternek jelenleg 

is több tagja van a térségből. Figyelemfelhívással, az együttműködésben rejlő lehetőségek 

feltárásával, valamint a helyi, illetve az itteni termékek sajátosságaiból fakadó érdekeknek 

a Klaszteren belüli egyeztetésével a klaszter tagjainak száma tovább növelhető, ill. ezen 

keresztül a Zala Termálvölgye helyi termékeinek regionális jelenléte biztosítható. 

5. Gazdapiacok létesítése és működtetése: a vidékfejlesztési program keretében a helyi 

önkormányzatoknak lehetőségük van a követelményeknek megfelelő piachelyek 

kialakítására. Ezek rendszeres (heti – kétheti - havi), egymással összehangolt 

működtetését és megrendezésük propagálását szorgalmazni célszerű Hévízen, 

Alsópáhokon, Zalaszentgróton. Különösen fontos a térségben üdülő turisták tájékoztatása 

és figyelmének felkeltése (esetleg odautazásuk megszervezése) a tájjellegű termékeket 

árusító piacok iránt. 

6. Helyi termék vásárok, fesztiválok rendezése: a térségben az összhangot megteremtve 

évente 10-12 (nyáron több, télen kevesebb) vásár, fesztivál szervezhető. Ezekhez az 

alapok már most is léteznek, de a falunapokból tovább kell lépni a településen kívüli 

lakosságot is vonzó rendezvények felé. A helyi termékek értékesítésében a kívánt hatás 

térségi koordinációval érhető el. Egyeztetendők az időpontok, a tartalom, a visszatérően 

szerepeltett térségi szimbólumok, a forgatókönyvek, a kulturális programok és a 

meghirdetéshez alkalmazott kommunikációs módszerek (éves rendezvénynaptár). 

7. Turisztikai fogadópontok kialakítása: a turisztikai programokkal együtt, azok részeként 

ajánlhatók ki a helyi termékek a térségbe látogató turisták számára. A turisztikai 

információs pontokon helyi termék polcok alakíthatók ki, melyek segítenek közvetlenül és 

testközelből is felkelteni a figyelmet a helyi termékek iránt. 

8. Turisztikai szolgáltatókhoz helyi termékek kihelyezése: a szálláshelyeken, vendéglátó 

helyeken, a programszolgáltatóknál bemutató polcok / szekrények helyezhetők ki, 

valamint speciálisan e célra összeállított termék katalógus segítségével a szolgáltatók 

meggyőzhetők a helyi termékek szolgáltatásukba való beépítésének előnyeiről. 
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9. Vendéglátóhelyek számára helyi termékek beszállításának megszervezése: főként a hévízi 

hotelek megkereshetők az állandó helyi beszállítói partnerek termékeinek felajánlásával. 

Ehhez összeállítandó a kimondottan a hotelek konyháinak mennyiség, minőségi és ár 

igényeit figyelembe vevő helyi termék katalógus. A vendéglátóhelyek a helyi termékpolc 

mint dekoráció kihelyezésével is segíthetnek. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy a 

polcon szerepeljenek a termékek megvásárlási lehetőségeire irányt adó információk. 

10. Közszolgáltatások számára helyi termékek beszállításának megszervezése: a közkonyhák 

jelentős felvevő piacot képeznek. A közkonyhák számára – a piaci vendéglátókhoz 

hasonlóan – összeállítandó egy termékkatalógus, mely alapján elindulhatnak a tárgyalások 

a beszállítók és a konyhák között. Ugyancsak segíthető a megállapodás egy, a 

közszereplők számára elfogadható megállapodási formula kidolgozásával.  

A közszolgáltatásban a helyi kézműves termékek, mint ajándéktárgyak bevonásához 

szintén egy katalógus összeállítása, ill. az egyedi igények kielégítéséhez a potenciális 

fogyasztók és a kézművesek közötti közvetlen kapcsolatok kialakítása szükséges.  

11. Turisztikai programcsomagok szervezése: Célszerű legalább 4 útvonalajánlatot kidolgozni 

ahhoz, hogy szezonba hetente 4 napra, szezonon kívül havonta 4, heti 1 napra előre 

meghirdetett programokat tudjanak biztosítani. A félnaposnál nem hosszabb útvonalak 

több helyi mesterséget, esetleg egyéb természeti vagy kulturális látnivalót érintve, 

gasztronómiai élmények és vásárlás lehetőségét ajánlják 30-50 EUR díjfizetés ellenében. 

A feladat az útvonalak részletes kidolgozása, ehhez a szolgáltatókkal való egyeztetések 

lefolytatása, majd a programok szervezését és értékesítését bonyolító menedzsment háttér 

megteremtése.  

7.2.4. Szervezeti kapacitások 
 

1. Együttműködések, szövetkezések szervezése: a már létező szervezeti keretek közötti 

tagtoborzáshoz, ill. újabb termelői és értékesítői, esetleg fogyasztói többszektoros 

együttműködések (Helyi Termék Szövetség) elindításához, az adminisztratív feltételek 

biztosításához nyújthat segítséget a LEADER közösség. 

2. A térségi fejlesztő szervezetek közötti munkamegosztás kialakítása: A 

vállalkozásfejlesztési feladatokban a ZMVA térségi irodájának és a LEADER Program 

keretében elindítani kívánt Felnőttképzési Központnak lehetnek feladatai. A 

termékfejlesztésben a Borút és a Vendégváró Egyesület tud szakmai és érdekvédelmi 

segítséget is adni a termelők számára. Az értékesítésben a Turisztikai Marketing 

Egyesület, a Pannon Helyi Termék Klaszter és a szállásadók szövetségei aktivizálandók. 

A helyi termékekre épülő turisztikai programok térségi szervező háttere vagy a turisztikai 

irodákhoz kapcsolható, vagy a helyi termékekkel összefüggő többi termékfejlesztési és 

marketing feladattal összevonva egy önálló marketing centrum hatáskörébe sorolható. 

3. Új szervezeti egység létrehozása: a helyi termékek termékfejlesztési és marketing 

feladatainak térségi koordinálására új, kimondottan ezzel a feladattal foglalkozó szervezeti 

egység – Térségi Marketing Centrum - is létrehozható. Legalább két munkatárs 

munkaidejét főállásban is kitölti az adatbázisok szervezése, a termelőkkel és 

szolgáltatókkal való egyeztetés, a kiadványok és a honlap szerkesztése, a 

programcsomagok szervezése és értékesítése, a fesztiválok és vásárok szervezésének 

térségi összehangolása, esetleg saját kivitelezésben történő szervezése, a Pannon 

Klaszterben való részvétel szervezése, a fogyasztói visszajelzések fogadása, az internetes 

értékesítés naprakészségének biztosítása. 
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7.4. Várható eredmények és hatások 

 

A helyi termékfejlesztéshez kacsolódó javasolt feladatok megvalósítása esetén az alábbi 

eredményekkel számolhatunk: 

 Versenyképes, térségi kötődésű, a célcsoportok igényeihez igazodó, legálisan előállított és 

értékesített helyi termékek. 

 Felkészült, a hagyományokat innovatív módon követő, képzett termelők. 

 Tudatos lakossági, közületi és turisztikai szolgáltató vásárlók. 

 Többcsatornás helyi termék-bemutató és értékesítő rendszer. 

 Az értékesítés során a termelői, fogyasztói és értékesítői igények összehangolását biztosító 

szerződések. 

 Helyi termékekre épülő turisztikai programcsomagok. 

 Kidolgozott – célpiaconként és célcsoportonként differenciált – promóciós anyagok. 

 Helyi Termék Szövetség – termelők, értékesítők, közreműködők és fogyasztók 

szövetsége. 

 Térségi Marketing Centrum – a helyi termékekkel kapcsolatos közösségi feladatok 

szervezésére. 

 

Az elérhető hatások a programba bevonható termékek körétől, a termelők által felvállalható 

mennyiségektől és a kereslet – a programtól független tényezők következményeként fellépő – 

alakulásától. 

Pesszimista forgatókönyv szerint is a helyi termékek előállításából származó jövedelmek 

megduplázhatók. Optimistább becslések szerint 4-5-szörös növekedés is bekövetkezhet. Ezzel 

párhuzamosan az új munkahelyek száma is 20-80 között változhat. A kapcsolódó 

alapanyagok előállításával és háttérszolgáltatások biztosításával foglalkozó beszállítók 

körében további gazdasági bővülés jelentkezhet. 

 

4.ábra 
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