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Úti beszámoló 

 
A Tisza-menti LEADER Egyesület projektötletéből megvalósuló „Jó gyakorlatok francia 
példákon keresztül”   2014. 02.22.-03.01
 

. között megvalósuló tanulmányútról. 

 
A tanulmányúton részt vett a Szigetköz- 
Mosoni-sík LEADER Egyesület részéről: 

Szabó Anita 

     Tanulmányút időpontja: 2014.02.22-2014.03.01. 

     Tanulmányút  helyszíne: 
Franciaország  

(Párizs, Brive – Gaillard    Tulle, Naves) 
 

  
A tanulmányút résztvevői: Tisza-menti LEADER Egyesület munkaszervezet, elnökség, 
tagság  képviselői   (10 fő)  Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői(5 fő)MNVH megyei 
referensei(5 fő) NAKVI képviselői (5 fő), MAHIR Kft( 2 fő), HAJTA-A-CSAPAT 
Egyesület(2 fő), Tisza-tó Térsége Leader Egyesület(2 fő), Nagykunságért Vidékfejlesztési 
Egyesület(2 fő), Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület(2 fő)Közép-Tisza- Zagyva 
Vidékfejlesztési Egyesület (2 fő), hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület(2 fő), Zengő-Duna 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület( 2 fő), Észak Kelet-Pest Megyei LEADER 
Egyesület, Velencei- tó Térségfejlesztő Egyesület, Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület, Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesület, Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület, Vértes-Gerecse Közösség, Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesületből 1-
1 fő. 
 
Február 22.(szombat) 

                      

15: 00: indulás Franciaországba autóbusszal. 

                                                        
Február 23.(vasárnap): 

 

13 órára érkeztünk meg Párizsba. A szállás elfoglalása, valamint 
az ebéd elfogyasztása után Párizs nevezetességeit tekintettük meg. A Sacré-Coeur bazilika, 
a 130 m magasan fekvő párizsi domb a Montmartre, ahonnan festői kilátás nyílik egész 
Párizs területére.  

                                                                             

mailto:leadergabor@kimle.hu�
mailto:leadervera@kimle.hu�
mailto:leaderanita@kimle.hu�
mailto:leaderzsuzsa@kimle.hu�
http://www.szms.hu/�


    

 
                

 
 

Február 24. (hétfő):

Kacem Boussoir-ral a Kecsketenyésztők Országos Szövetségének alelnökével, valamint a 
Rhone-Alpes régió állattenyésztők egyesületének elnökével találkozni és eszmecserét 
folytatni. Bemutatta a régiónként eltérő fajtákat tenyésztő gazdálkodási formákat.  

 A párizsi  nemzetközi mezőgazdasági kiállítás és vásár, a Salon 
International de  l’Agriculture  (SIA)  megtekintése. A kiállításon lehetőség nyílt   

 A mintegy ezer kiállítót (37 országból, de elsősorban Franciaországból) és 4700 db  állatot 
felvonultató vásár Európa egyik legnevesebb mezőgazdasági vására.  
A neves kiállításon Magyarország is képviseltette meg, a Stelázsi Kft. 
(www.stelazsibolt.hu) fogja össze és értékesíti a helyi termelők által előállított termékeket. 
A Stelázsi Kft. rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi kiállításokon és vásárokon. A 
Stelázsi boltba, ami Budapesten található, több mint hatvan termelő, manufaktúra szállít 
árut az ország minden szegletéből. Kizárólag magyar termelők, családi vállalkozások 
adalékanyagoktól mentes élelmiszereit kínálják a vásárlóiknak. 
Céljuk, hogy összefogják azokat a kis- és közepes termelőket, akik egyedülálló minőséget 
termelnek, s melyek fennmaradása meggyőződésünk szerint hozzájárul a gasztronómiai és 
kulturális örökséghez. Tapasztalataik szerint növekszik azoknak a vásárlóknak a tábora, 
akik tudják, az egészséges táplálkozás egyik alappillére a tiszta és tradicionális, helyi 
alapanyagokból készült élelmiszer. A napérlelte magyar zöldségeket és gyümölcsöket nem 
kell hetekig szállítani, mint a külföldi terményeket, teljesen érett állapotban, rögtön 
betakarítás után kerülhetnek a készítőinkhez, így megőrzik értékes anyagaikat. Ez jó nekik, 
a fogyasztóknak, jó a feldolgozásukat végző kis családi vállalkozásoknak is. Megtalálható 
volt itt a Pannon Tokaj Pincészet, Bock Pincészet mellett a Choco me kézműves 
csokoládék is. A stelázsi polcain pedig ott sorakoztak a noszvaji szilvalekvárok, vácrátóti 
alma,-birs,-erdei gyümölcs,-dió,-bodzavirág,-gesztenyelekvárok, különböző mézfajták, 
szörpök.  
 
A délután folyamán a magyar standhoz látogatott Dr. Trócsányi László, Magyarország 
Párizsi nagykövete, valamint Dr. Somogyi Norbert, mezőgazdasági attasé is.  Dr. Somogyi 
Norbert   bilaterális  területen  dolgozó  tudományos  és  technológiai  attasé  legfontosabb,    
feladata  a  helyi  szintű kapcsolattartás  az  államigazgatás  érintett  
egységeivel,  mint  a  K+F  szféra  szereplőivel.  
Emellett dr. Búsi Lajos, vidékfejlesztésért helyettes államtitkár, valamint   

Dr.Mezőszentgyörgyi Dávid  NAKVI főigazgató is tiszteletét tette a rendezvényen. 
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Február 25.(Kedd): 
 
A  reggeli után Tulle városa felé vettük az irányt.  
Útközben megálltunk az egyik legismertebb és legnagyobb Loire-menti  Chambord 

kastélyban. A 440 szobából álló kastélyt  elsősorban nyaralónak használták. 
Estére értünk a szállásra, amely  Brive – Gaillard-ban volt, mintegy 30 km-re Tulle  
városától. 
 

 

 
 
Február 26.(Szerda):  
 
Ellátogattunk  Tulle-Naves-ban található Lycée Edgard Pisani Szakképző Központba. 
Itt a Corrèze Ventadour Helyi Akciócsoport (GAL) munkaszervezet-vezetője Laure 
Martinie fogadta a csoportot, és bemutatta az akciócsoport működési területét, fejlesztési 
prioritásaikat. 
 
Az akciócsoport működési területe a Limousin régió. Erről egy kisfilm került levetítésre.  
Mivel ez a terület erősen hegyvidéki, ezért főbb prioritások a természetvédelmi területek 
védelme, túraútvonalak kialakítása, sportesemények szervezése. 
 
A helyi LEADER csoport 61 települést fog össze, 3 járásban tevődnek össze a települések 
és 1551 km2 

 Az akciócsoport 2 alkalmazottat foglalkoztat, a finanszírozásuk utófinanszírozott, mint 
Magyarországon, a kistérség előfinanszírozza a szervezet működéséhez szükséges 
forrásokat. A 2007-2013-as időszakban a térségben 150 projekt volt, 50%-os támogatási 
intenzitással.  

területen húzódik el. Két jelentősebb város Tulle és Egletons. A területen 
meghatározó a mezőgazdaság, a Limousin szarvasmarhatartás.  Az akciócsoport 
megalakulásakor 6 fő prioritást fogalmazott meg a térségre vonatkozóan.  A vendégfogadás 
(turizmus) keretében a témában jártas szakemberek segítségével irányvonalakat 
fogalmaztak meg. A másodikként megjelölték, hogy a  helyi értékek, kultúra  megőrzése 
kapcsán nemzetközi ismertségre tegyenek szert különböző típusú rendezvényeken 
keresztül. Harmadik prioritásként a természetvédelem fontossága. Sportolási lehetőségek, 
kalandparkok kialakítása. Helyi termékek népszerűsítése, vidéki élet felértékelődése. 
Együttműködési lehetőségek kialakítása, térségi, országos és nemzetközi szinten. A jó 
gyakorlatok („best practice”) átadása, tapasztalatok megbeszélése. 

 



    

 
                

 
 

Az előadás után az Edgard Pisani Szakképző Központ vezetője Pascal Cavite igazgató 
valamint Herve Longy telepvezető fogadott bennünket. 
Bemutatták a szakképző központot , és az együttműködést a  Gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipari Szakképző Iskola és Kollégiummal,  akikkel több éve 
kölcsönösen és sikeresen együttműködnek a  

 
Leonardo da Vinci diák és szakoktatói Mobilitási projektek keretében.  

A Szakképző Iskola  részéről Davidovics László igazgató számolt be az együttműködés 
sikereiről, évente kb. 15- 20 diákot tudnak kiküldeni szakmai gyakorlatra.  
A Pisani Szakképző Központ tangazdaságában 400 tanulót foglalkoztatnak, 14 évestől 17 
éves korig. Felsőfokú szakképzést nyújtanak részükre. Egy másik speciális képzési forma a 
tanoncképzés, amikor a vállalkozó küldi az alkalmazottat, amikor bizonyos szakterület 
többlettudást igényel. Ez természetesen bevételt jelent a szakképző központnak, a 
vállalkozó ugyanakkor EU-s forrás formájában le tudja hívni a képzési díjat.  
A közelben  működő lovasközpont kistérségi együttműködésben működik, Békés megyéből 
szintén ide  jönnek gyakornokok. A Szakképző központ 250 HA földterülettel 
rendelkezik, 120  szarvasmarhát,bio sertést, 10-12 bikát tartanak. 
Feladataik közé tartozik: 
alapképzés- továbbképzés , nemzetközi együttműködési lehetőségek, vidéki 
rendezvényszervezés, helyi LEADER Akciócsoporttal való együttműködés, mezőgazdasági 
kísérletek.  

 

Ugyanakkor kitért arra is, hogy egyre kevesebben akarnak foglalkozni mezőgazdasággal, a 
jelenleg működő kisebb farmok nem tarthatók fent hosszú távon gazdaságosan. Ezért a 
törekvés a kisebb farmokat nagyobb üzemekké bővítsék, és fenntartható gazdaságokat 
eredményezzenek. Az átlagos üzemméret Franciaországban 40-45 HA földterület, 250 db 
haszonállattal. 

A délután folyamán ellátogattunk 

Az est folyamán megtekintettük Chalucet vár romjait.  

Pole de Lanaud Bosseuil,  Limousin szarvasmarha 
központba, ahol előadást tartottak nekünk a Limousin szarvasmarha értékesítési 
lehetőségeiről. A vevő igényei szerint alakítják ki, hogy miként tegyék exportálhatóvá a 
szarvasmarhát.(élőállat, sperma, embrió) Összességében 5 kontinensre és 80 országba 
exportálnak szarvasmarhát, Magyarországra évente mintegy 400 darabot.  A tanulmányúton 
velünk volt Szűcs Márton, a Magyar Állattenyésztési Szövetség tenyésztésvezetője is, 
akinek sikerült a kapcsolatot felvenni a Limousin szarvasmarha központtal, és további 
együttműködési lehetőség kialakításának alapjait fektették le. 

 



    

 
                

 
 

 
 
 
 

 
Február 27.(csütörtök): 

A csütörtöki napon Robert Dignac családi vállalkozó Limousin szarvasmarha 
farmjának működésébe nyertünk betekintést. Robert előadásából kiderült, hogy feleségével 
nem lehet közös gyerekük, így még inkább örömmel fogadnak fiatalokat képzés keretében. 
Egy ilyen képzés során választották ki azt a fiatalembert, aki a gazdaságukat tovább viszi. 
Társulás után az őstermelő szerepkör átalakult és társas vállalkozóvá lettek feleségével, aki 
idő közben fóliasátorban zöldség termelésbe fogott. A pályázati lehetőségeket úgy 
használják ki, hogy megnézik melyik vállalkozási formával tudják a legjobb feltételeket 
elérni. A napszollár rendszer kiépítéséhez, melynek bekerülési értéke 1 millió EUR volt, a 
KFT-t választották pályázónak. Robert úgy számol, hogy az EON-nal kötött 20 éves 
megállapodás végén a támogatásnak köszönhetően 1 millió EUR-t keres a rendszer 
működése révén. A következő projekt is éppen ezért energetikai jellegű beruházás lesz, 
mely során biogáz feldolgozására kerül sor, amennyiben a régió 30%-os támogatását 70%-
ra emeli, mert magyarországi vállalkozásokhoz hasonlóan a franciaországi mezőgazdasági 
termelők is önerő hiányában vannak. A beruházások célja, hogy minél kevesebb energiát 
használjon fel a gazdaság, ill. többet termeljen, mint amit felhasznál. Dignac családi 
vállalkozó jelenleg 220 HA földterületen állítja elő a szarvasmarhák ellátásához szükséges 
takarmányt. A területek 4 különböző helyen vannak, de a gazda további területek 
bérbevételén gondolkodik, mivel szarvasmarha telepét illetve  az ellátandó jószágok számát 
növelni kívánja, és takarmányozás szempontjából önellátóvá kíván válni. A szarvasmarha 
állományban egyaránt megtalálhatóak a tejet adó és a húst adó marhák. Bár a 
pályázatoknál, egyéni kérelmek esetében nem szempont a munkahelyteremtés, a 
együttműködésen alapuló fejlesztéseknél már előírás és az egyéni kérelmek végső célja is a 
működési költségek csökkentése ezáltal a meglévő alkalmazottak bejelentése, fiatalok 
megtartása. A több lábon állás egyik kézzel fogható jele, „Alice kertje” projekt is. Robert 
felesége uniós források felhasználásával fólia sátrakat hozott létre, melyekben zöldségek 
termesztése történik. Az innen származó zöldségeket a gazdaság boltjában értékesítik. Az 
értékesítés különlegessége, hogy a hűtőkamrák ellenére a boltban nem található állandó 
árukészlet, sem zöldségek, sem hús tekintetében. Az árut csak akkor viszik a boltba, ha 
konkrét megrendelés érkezik illetve  hús esetében a szarvasmarha vágása előtt már 
meghirdetésre kerül az áru a helyi lakosság körében, így vágást csak akkor hajtanak végre, 
ha a szarvasmarha legtöbb részére már megrendelés érkezett, így veszteség gyakorlatilag 
nem keletkezik.   



    

 
                

 
 

Az ebéd elfogyasztása után Múzeum du Cloitre-t  Tulle városában, majd azután a helyi 
termékeket felsorakoztató Tourinform iroda tevékenységét ismerhettük meg.  

A Tourinform iroda szoros együttműködést ápol a helyi LEADER Akciócsoporttal, akikkel 
több közös projekt révén mutatják be a helyi termelők által előállított termékeket 
rendezvények, kiállítások keretében. A Tourinform iroda nagy hangsúlyt fektet a helyi 
termékek bemutatására és értékesítésére. 

  

Február 28.(péntek):  

A délelőtt Brive – Gaillard-ban néztünk körül, majd az ebéd elfogyasztása után indultunk 
haza.   

Március 1.(szombat): 15:00 Érkezés Budapestre.  

 
 

 
Kimle, 2014.február 22.- március 1. 

 
 

 

 
 

 
Az emlékeztetőt összeállította:                Szabó Anita 


