
Zalaegerszeg csatlakozik a Zalai Borturisztikai Klaszterhez 

A Zalai Borturisztika Klaszter létrehozásának gondolata 2012 tavaszán született meg néhány 

zalai gasztronómiai és borászati szakember fejében. Pál János gasztronómiai szakember 

szervezőmunkájának köszönhetően 2012 őszén a klaszter 9 taggal megalakult.  

A klaszter jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a működéséhez szükséges 

integrátori szerepet, a működéshez kapcsolódó szervezési és menedzselési feladatokat, a 

közgyűlések előkészítésével, a döntések végrehajtásával, valamint az éves beszámoló 

elkészítésével összefüggő feladatokat a Gasztro Zala Nonprofit Kft, mint Klaszter 

Menedzsment szervezet látja el. A klaszter fővédnöke Manninger Jenő, országgyűlési 

képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke.  

A klaszter célja, hogy Zala megyét borturisztikai és gasztronómiai szempontból országosan és 

nemzetközi szinten is megismertesse, ehhez kapcsolódóan felhívja a figyelmet a vidék 

hagyományőrző tradícióra, valamint a zalai és a göcseji táj szépségeire. Ezekre alapozva 

tervezik Zalaegerszegről kiinduló gasztronómiai attrakciókkal tűzdelt komplex turisztikai 

ajánlatok, programcsomagok kidolgozását, amelyek a környékre látogató turisták számára 

vonzóak lehetnek és a vendégéjszakák számának növelését szolgálják.   

A klaszter kezdeményezése nagymértékben hozzájárulhat a megye és a város turisztikai 

népszerűsítéséhez, a környék imázsának kialakításához, turisztikai vonzerejének növeléséhez.  

 

A Zalai Borturisztikai Klaszter alapítói: 

·        Zalai Borút Egyesület 

·        Cezar Winery Kft. 

·        Bussay Szőlő és Bortermelő Kft. 

·        László Pince, Varga László 

·        Gasztro Zala Nonprofit Kft. 

·        Bogár Júlia 

·        Süslecz Árpád 

·        Bezerics Kereskedőház Kft. 

·        KKV Management Group Kft-8946 Baktüttös Rákóczy út 115. 

  

 

 



A Zalai Borturisztikai Klaszter céljai és tevékenységei: 

·        A Zalai Borvidék népszerűsítése,  

·        A helyi borkultúra fellendítése, a kulturált borfogyasztás terjesztése, 

·        A Zala megyén belül működő a Klaszterhez Tagként csatlakozó bor ágazati és 

turisztikai vállalkozások, szervezetek önkéntes együttműködési hálózatának 

kialakítása, a szereplők közötti partnerségen alapuló együttműködés és tevékenységek 

megvalósítása, összehangolása, koordinálása, 

·        A zalai borturizmus fellendítése a bortermelők bevonásával, 

·        A zalai borkultúrához tartozó hagyományok ápolása és teremtése, 

·        Helyi rendezvények koordinálása, azon a Borvidék egységének bemutatása, 

·        Országos rendezvényeken való népszerűsítés, széleskörű promóció, 

·        Borismereti estek, borklubok, borkóstolók tartása, 

·        Pályázati lehetőségek felkutatása, 

·        Információ megosztás, 

·        Honlapon való megjelenés és megosztás, 

·        Borászoknak tapasztalatcserék szervezése, 

·        További tagok megszólítása, felkutatása, 

·        Egyéb helyi kézműves termékek népszerűsítése, 

·        Egyéb, későbbiekben bejegyzett tevékenységek. 

 

A Zalai Borturisztika Klaszter tevékenysége és céljai nagymértékben találkoznak 

Zalaegerszeg önkormányzatának azirányú törekvésével, hogy a turizmust az elkövetkezendő 

időszakban kiemelt gazdasági ágazatként kezelje. A turizmus fejlesztésére, annak irányára 

jelenleg készül egy átfogó turisztikai koncepció, amelynek a göcseji és zalai hagyományok és 

a gasztronómiai elemek kiemelt részét képezik. Fontosnak ítéljük, hogy Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata is csatlakozzon a Zala Megyei Borturisztikai Klaszterhez. A 

csatlakozás az együttműködési megállapodás aláírásával történik meg. 

A csatlakozásra vonatkozó előterjesztést ezen a héten tárgyalják az egyes szakbizottságok, a 

végső döntést pedig április 11-én mondja ki városunk képviselőtestülete. 

 


