
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A PROJEKT BEMUTATÁSA 
 

TOP-6.1.3.-15-ZL1-2016-00001  

Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen 

 

 
A Helyi Termelői és Kézműves Piac – és az ehhez kapcsolódó Göcsej Tudásközpont kialakítása 
elnevezésű komplex fejlesztés két Széchenyi2020 támogatási konstrukció keretében kerül 
megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 számú projekt megteremti a helyi 
termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, 
termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése). A fejlesztés másik, 
turisztikai részében, a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 számú projekt keretében pedig a termelők és 
kézművesek termékeit, tudását, tapasztalatait felhasználva olyan ún. Göcsej Tudásközpont kerül 
kialakításra, amely az év minden napján információkat kínál a turistáknak a helyi termékek 
előállításának módjáról, a göcseji hagyományos paraszti gazdálkodást bemutató nyitott portákról, 
lehetőséget biztosítva a helyi hagyományok megőrzésére, az „ősi” tudás átadására.  
 
A városvezetés célja környezettudatos, helyi gazdaság fejlesztését elősegítő, munkahelyteremtő, a 
város-vidék kapcsolatokat erősítő, népi hagyományok megőrzését segítő fejlesztések generálása.  
 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a Helyi Termelői és Kézműves Piac számára mind a piaci 
kereslet, mind a piaci kínálat jelenleg is rendelkezésre áll, a projekt elsődleges feladata a keresleti és 
kínálati oldal fókuszpontjául szolgálni. A helyi terméknek fontos és „jövőrendező” feladata van: 
alternatívát kínál azok számára, akik kiutat keresnek a környezetszennyezés, az egészségtelen 
élelmiszerek, a tömegcikkek, a világot beutazó termékkavalkád, a nagyüzemi előállítás, a „mű” 
gyümölcsök és satnya zöldségek útvesztőiből. 
 
A helyi termékek kapcsán meg kell említenünk a helyi alapanyagokból készített kézműves termékeket. 
A kézműves termékek – jellemzően ajándéktárgyak, tartós fogyasztási cikkek, népi kézműves termékek 
– hasonlóan manufakturális körülmények között, a helyi hagyományok, tájegységi sajátosságok, vagy 
a mainstream dekorációirányzatok, esetleg a kettő ötvözésével létrejött, egyedi, helyben készült, 
magas élőmunka igényű termékek. A a helyi termék értékesítés kapcsán e termékekre, mint kiegészítő 
termékcsoportra feltétlenül számítani kell. 
 
A termelői piac épülete és kiszolgáló létesítményei a térségi és helyi gazdaságfejlesztés egyik fő 
eszköze. Célja a helyben megtermelt, előállított termékek értékesítési lehetőségeinek bővítése, 
munkahelymegőrzés és teremtés.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyi termelői és kézműves termékek piacának közvetlen célja a térségi és helyi gazdaságfejlesztés, 
a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének biztosítása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi 
termelők- mint helyi gazdasági szereplők - piacra jutását segítő fejlesztés, a helyben maradás, 
munkahelymegtartás. Közép- és hosszútávon munkahelyteremtés, önfoglalkoztatás lehetőségének 
megteremtése. A fejlesztést ugyanakkor fenntarthatósági szükséglet is indukálja, hiszen a rövid ellátási 
lánc következtében csökken a szállítási, hűtési költség, ezzel csökken a környezetterhelés is. Cél, hogy 
a kistermelői helyi termékek és a népi jellegű kézműves termékek minél könnyebben és minél rövidebb 
úton jussanak el a fogyasztókhoz.  
 
A Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac projekt mind a szükséges tudás átadásával, mind az 
értékesítési lehetőségek biztosításával kívánja a helyi és térségbeli termelőket segíteni, ezáltal a helyi 
gazdaságot is megerősíteni. 
 
A komplex fejlesztés a Zalaegerszeg, Piactéren lévő 3606/1, 3606/2 és 3606/3 hrsz-ú ingatlanokon 
kerül kialakításra, a meglévő piac funkcionális bővítéseként.  
Az épületegyüttes 2 épületrészből áll:  
I. épületrész: 2 szintes, magastetős épület, 2 oldalszárnnyal - belső funkciók és kiszolgáló helyiségeik  
II. épületrész: földszintes fedett, nyitott szín, pajtaszerű épület - külső árusítóhely. 
Hasznos nettó alapterület összesen: 900,61 m2 ; Épület beépített bruttó alapterület: 688,00 m2 
 
 
A TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt keretében az épület földszintjén kialakításra kerül: 
  
 cca 80 m2-es szövetkezeti bolt: A helyi termelők és kézművesek nem tudnak állandóan jelen lenni 

az értékesítésnél, ezért fontos, hogy kialakítsunk számukra egy olyan értékesítő helyet, melyben a 
vásárlók számára nap mint nap elérhetőek a helyi termékek. 

 6 db, egyenként cca 5 m2-es üzlet a helyi termékek (hús- és hentesárú) értékesítésére. 
 AZ épülethez kapcsolódóan, fedett piac tér kerül kialakításra, melyek az aktuális igények szerint 

szervezendő a helyi termelői és kézműves piac színtere lesz. 
 
Az épület földszintjén tervezett információs pont mind a helyi termelők és kézművesek, mind pedig az 
ideérkező látogatók számára nyújt hasznos információkat.  
 
A hely termelőket és kézműveseket közvetve szolgálják még a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 projekt 
keretében megvalósuló fejlesztések: 
 kézműves műhelyek 
 kiállítótér 
 oktatóterem, 
 mintakonyha 
 bisztró 
 


