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

Susovits Vera, Szabó Anita, Tóth 
Zsuzsanna 

Tanulmányút időpontja: 2014.04.02.-04.04 

Tanulmányút helyszíne:   

 
Ausztria, stájer Vulkanland 
(Feldbach, Auersbach, Kornberg, 
Hatzendorf, Riegersburg) 

 
 
 
Tanulmányút résztvevői: Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesület (7 fő), Vidékfejlesztési Minisztérium 
(5 fő), MNVH képviselői (7 fő), NAKVI képviselői (6 fő), MVH Zala Megyei Regionális Kirendeltség (3 
fő), UTIRO LEADER Egyesület (2 fő), Zala Zöldszíve Vidékfejlesztési Egyesület (3 fő), Vasi Őrtorony 
Egyesület (1 fő), Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület (2 fő), Szigetköz-Mosoni-sík LEADER 
Egyesület (3 fő), Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület (1 fő), Őrség Határok Nélkül Egyesület (2 fő), 
Sághegy LEADER Egyesület (3 fő), Zala Termálvölgye Egyesület (3fő), Göcsej-Hegyhát LEADER 
Egyesület (1 fő). 
 
2014.április 2.: 06.00 óra indulás Ausztriába autóbusszal.  Feldbach településre, ami Steiermark DK-i részén 
található délután 3 körül érkeztünk. A szálláshely elfoglalása után egyből megkezdtük a szakmai programot. 
 
Dr. Christian Krotschek térségfejlesztő előadást tartott a Vulkanland térség LEADER stratégiájáról. 
Vulkanland Ausztria egyik legelmaradottabb része volt egykor, magas volt az elvándorlás aránya, a 
térségben nem volt perspektíva, hiányzott az ipar, az embereket befelé fordulás, pesszimizmus jellemezte. 
Esettanulmányokkal rávilágítottak, mi jelentheti a fejlődést. A kiutat a kézművesség, gasztronómia és a 
életerő mutatta, mely hosszú távú stratégiájuk 3 alappillére is  lett. 
Megtudhattuk a térségről, hogy 79 települést, 104 ezer lakost, 5 járást érint 1200 km2-en. Most tart az 
önkormányzatok átszervezése, így a 79-ből csak 26 önkormányzat marad. A munkaszervezetük 5 fővel kft.-
ként működik, munkájukat több kisebb vállalkozás segíti. Dr. Christian Krotschek egy ilyen kisebb 
vállalkozásban dolgozik, feladata a vállalkozók fejlesztése. Elsődleges vidékfejlesztési eszköznek nem a 
forrás kihelyezést tekintik, hanem a lehetőségeket mutatják meg. Pl.: Energia projekt: Az évi 50 000 Euro 
összeget nem egy vállalkozónak helyezték ki, hanem ebből egy önellátó energia koncepciót dolgoztak ki, 
mellyel a lehetőségeket mutatták meg, az érdeklődést keltették fel. 



 

 
 

 
 

Reiner Opl, Gerald Gigler Stájer tartományi Hivatal térségfejlesztő munkatársai a tartományi szintű 
kapcsolatot mutatták be. A LEADER fejlődéstörténetét, az akciócsoportok számát és a 2014-20 –ra 
vonatkozó terveket láthattuk. Megtudhattuk, hogy csak a keret projekteket hagyják jóvá, azon túlmenően a 
HACS „intézkedéseiben” önállóságot kap. Átlag 10-12 keretprojektet hagynak jóvá HACS-onként. 
 
2014.április 3.: Kornberg Térség Háza 
 

 
 
Frau dr. Beatrix Lenz Stájer Vulkanland Fejlesztéséért Egyesület elnöke és Michael Fend LEADER 
menedzser fogadott bennünket. 
15 év nyugodt együttdolgozás és 20 évre előre tervezés a munkájuk alapja. Az egymás követő projekteket 
időben –térben összerendezik. Két projekt között az átfedés folyamatos, mikor az első projekt elszámolása, 
lecsengése kezdődik, akkor indítják az újabb projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közéleti támogatással tudnak jól dolgozni. Polgármestereket közös asztalhoz ültették, kommunikációt 
segítik közöttük. Fontosnak tartják a helyiek informálását: helyi újságokba cikkeket küldenek, saját 

egyes 
projektek 

térségi 
elfogadottság 



 

 
 

 
 

glosszájuk van hétről- hétre. Állandóan frissülő honlapjukon összevonva minden elérhető, de nem maguk 
által, hanem külső céggel frissítve. Elérhetőség: www.vulkanland.at 
 
Közvetve segítik a manufaktúrásokat: 
 utalványokat adnak ki, melyet helyi termékre lehet levásárolni  
 vendégeiknek ajándékkosarat helyiektől vásárolnak 
 előadásaikba a helyi termékeket mindig beleszövik 

 
Saját kiadványuk egy olyan könyv, amely 1100 képet, 5000 embert említ. Üzenete: egy átlagpolgár ezt 
lapozza, elhiszi ő is elérheti mindezt. 
 
Megalakították az Életerő és Egészség Fórumát: 81 tag 273 rendezvény 
 
A következő megemlített projektek egy keretprojekt részei, mindegyiket külön kiadvány - füzet is 
tartalmazza: 
Ökológia témakörben:  
Életkertek: 26 db kertet nyitottak meg a turisták számára. Amatőr kertészek különböző kertjeit (bonsai, 
rózsakert, fűszerkert..stb) látogathatja meg  évi 20 ezer vendég. 
 
Vulkan vidéki gabonakör: 37 termelő 760 t gabonát állít elő. Közösségi malmot építettek, ahol a helyi búzát 
őrlik, így az értékesítésre kerülő liszt is Vulkanland-i csomagolásban kerül a polcokra, hogy a vásárlók 
tudják helyben termelt jó minőségű terméket vesznek, ezzel is támogatva  a helyi gazdákat. 6 pékség már 
csak ezt a lisztet veszi. 

Vulkánok nyomában: Vulkaland-i  térséget behálózó túraútvonal 

Talajmegállapodás 

Erdőmegállapodás 

Biotermelők chartája 

Gazdasági témakör: 
Sertés tartók: „…mert a származás számít” szlogennel, 150 vállalkozás foglalkozik sertéstenyésztéssel. 

Innovációs díj: Adott év újításait gyűjtik össze. 3 kategóriában osztanak díjat 

 kézművesség 

 kulinária 

 életerő 

Díjazottak sajtó megjelenésben és 3000 EUR díjban részesülnek. 
 
Mesterkultúra könyv 
 
Honlap 
 



 

 
 

 
 

 Frau dr. Beatrix Lenz és Michael Fend fogadtak bennünket 
 
 
 
Második napunk délutánján az elméleti előadások után, a gyakorlati megvalósulást láthattunk egy családi 
vállalkozónál. 
 
Feldbach Krenn Tejfeldolgozó Udvar 
Generációkon keresztül a tejtermeléssel és feldolgozással foglalkozó családi gazdaságot látogattunk meg. 
Christian Krenn, felesége és fia is itt dolgozik, sőt a családnak 5 fő részmunkaidős alkalmazottja is van. 60 
fejős tehénnek és a szaporulatnak Ő maguk termesztik a takarmányt és a napi 800 liter tejet fel is dolgozzák. 
Hétköznapokon friss tejet, kakaót visznek a környék általános iskoláiba, boltokba a maradék tejből többféle 
ízesítésű joghurtot állítanak elő.  
Hétvégén, hogy a dolgozók és a család is tudjon pihenni, a friss tejből túrót készítenek, amely szintén több 
ízesítésben kapható. Semmi ne vesszen kárba, a melléktermékként képződött savót gyümölcs hozzáadásával 
palackozva értekesítik. A napi ingadozásokat, pedig a sajt előállítással küszöbölik ki. Sajtokból készítenek 
friss fehér lágy sajtokat, illetve két-három hónapos érlelésű félkemény sajtokat. Gazdaság különlegessége a 
„Hexen” sajt, ami dió ízre emlékeztető boszorkányfű ízesítéssel készülő lágy sajt.  
 



 

 
 

 
 

                     

  
                                    
     
Auersbach Vulcano Sonka manufaktúra 
14 évvel ezelőtt házigazdáink belefogtak, a levegőn szárított sonka előállításába. 2000-ben 8 emberrel 
kezdődött meg a működésük és ma már 30 embert foglalkoztatnak.  
Minden terméknek alapja a kiváló alapanyag. Ezt a fajta kiválasztásával és a megfelelő takarmányozással 
érik el. Ők saját maguk 3000 db sertést tartanak és 3 gazda további 6000 db-ot tenyészt évente számukra. 
Egyedülálló, hogy a takarmányozás révén, a levegőn szárítás folyamatában, olyan szakaszt is be tudnak 

építeni, amikor a levegő hőmérséklete 24 0C.  A sertések hátsó combját használják kizárólag a sonka 
előállításhoz, a többi részből más termékeket állítanak elő, illetve feldolgozatlan formában értékesítik.  
Az eljárás során a combokat besózzák és minimális zöld fűszert adnak hozzá, majd 2-3 hónap száraz sóban 
állás után, felakasztják, és 15 hónapig szárítják szigorú technológiai előírások alapján. Végeredményként 
egy kiváló terméket kapnak, ahogy nagyon kedves kalauzunk mondta, csak a finom húst-ízt érezzük. 
1,5 évvel ezelőtt 21. századi látogató központot adtak át, ahol évente 28 000 látogatónak tudják bemutatni, a 
sonkakészítés „művészetét”. 
 



 

 
 

 
 

       

 
      
 
 
    
3. nap Tájházak a Vulkánok nyomvonalán 
Utolsó nap délelőttjén megismerkedhettünk a Vulkanland stratégia egy fő, de nem legfőbb irányával, a falusi 
turizmussal. Az emberek megélhetését a térségben leginkább a kézműves tevékenység, az agrárágazat és 
kulináris vendéglátás jelenti, kevésbé a turizmus. Jó példát láthattunk viszont arra, hogy összefogással, 
kommunikációval hogyan lehet fejlődni, előrébb lépni, akár kismértékű fejlesztési forrás bevonásával is.  
Kezdetben 8 parasztház tulajdonos gondolta, hogy meglévő öreg ingatlanját a turizmus szolgálatába állítja. 
Felújították az épületeket, majd várták a vendégeket, de a várt eredmény ennek hatására nem született meg. 
Beszélgetni kezdtek egymással, melyik turistát mi érdekelte, mi hiányzik még, hogy több éjszakára 
maradjanak a vendégek. Rájöttek, a fejlődést a belső értékek kibontakozásában kell keresni. Az egyes 
szálláshelyeket aztán a kézművességre, az életerőre és a falusias életformára építették és jól szervezett, 
minőségi marketing eszközökkel hirdették. Példaként említeném: környező hegyek, utak legendájával 
mutatják be a szállást és nem a felszereltség az első; reggelire a kávé kivételével csak saját helyi terméket 
kínálnak, narancs dzsúsz helyett almalét adnak; Vulkanland - tejet, - sonkát, - dzsemet tesznek az asztalra. A 
térség egységes megjelenését, térségi tervező által készített saját márkájú ruhát, ékszert stb.  használnak, 
saját védjegyükkel a Vulkanland logóval, melyet a pincértől kezdve az utazási iroda dolgozója is szívesen 
visel.  
LEADER- Életkert projekt keretében bevonták a kerttulajdonosokat, ma már több mint 26, nem kertész 
végzettségű kertbarát mutatja meg saját portáját különböző kategóriában: rózsa-, gyógynövény -, bonsai -
,művészet-, virág kert stb. A 112 rendezvény, 20 000 látogató beszédes számok.  
A házi manufaktúra projekt arra irányult, hogy megértessék a vásárlókkal nem „bűn” ha valaki helyi 
terméket vesz, onnan rendel, hiszen az munkát teremt.  



 

 
 

 
 

   Szálláshelynek felújított parasztház 
 

   „Aludj a nagymama ágyában” projekt 

     Saját térségi viselet 
Tapasztalataikat folyamatosan jegyzik, megosszák egymással. „Stammtisch”-t, azaz törzsasztal 
dialektusokat megtartják, ahol leülnek egymással és nem a konkurenciát, az irigységet látják, hanem  
egymást ösztönözve hosszútávon terveznek. Mára már 31 falusi vendéglátó tartozik körükbe. 

 



 

 
 

 
 

Beszélgetéseink során az volt a benyomásunk, hogy a hatásra koncentrálnak inkább, nem az eredményre. 
Visszafogottság jellemzi elképzeléseiket, fontos a másik fejlődése is. „Meg lehet elégedni a kicsivel is, ami a 
megélhetéshez szükséges, nem kell mindig nagyobbra vágyni”, „Az élethosszig tartó tanulás a figyelembe 
rejlik, nem kell mindig újat tanulni, hanem a meglévőt kell észrevenni” - mondják. 
 
A tanulmányút során végig Győrffy Gábor, volt NFÜ –s régiós stratégiai igazgató segített bennünket a 
megértésben, tolmácsolásban. Visszatérő látogatóként tudta számunkra már átadni tapasztalatait és 
párhuzamot vonni a magyar és az ottani sajátosságok között. 
 
Jó alkalom volt a három nap egy teljesen más megközelítésben látni a LEADER módszert. Reméljük, minél 
több jó gyakorlatot tudunk a következő időszakra adaptálni. 
Ezúton köszönjük Alpokalja Ikva-mente LEADER Egyesületnek, hogy a tanulmányutat megszervezte és a 
vidékfejlesztési szereplőket összefogta. 
 
Beszámolót összeállította: Susovits Vera, Szabó Anita, Tóth Zsuzsanna 
 
2014. április 4. 
 
Támogatóink: 
http://www.darno-hus.hu/index.php 
http://lipotipekseg.hu/ 
http://szigetkozturizmus.hu/ 
http://www.chococard.hu/ 
http://www.mnvh.eu/ 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    


