
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1 
 

 

A helyi felhívás címe: 

Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni/országos 

ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-1-17 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Fehér Csaba Endre 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1002581268 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Fehér Csaba Endre 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

8392 Zalavár, Csillag u. 66/ 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 
Biogabonák termesztési és feldolgozási feltételeinek 
javítása 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2018.10.02. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2020.04.30. 

Elnyert támogatási összeg: 
9 999 994 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
Zalavár, Csillag u. 066. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és 

legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse. 
 



 

  

 

3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1. 
 
Projekt célja(i): 
Kisléptékű, ámde életképes biogabona termesztés, termelési és feldolgozási hátterének 
kialakítása. A meglévő 9 termék további 19 termékkel való bővítése, a feldolgozottság 
fokának emelésével. 
 
Projekt célcsoportja(i): A térségben élő lakosság, mint tudatos vásárlók, valamint a helyi 
vendéglátásban, étkeztetésben, kikkereskedelemben résztvevők. 
 
Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
Beruházásként beszerzésre került: PÖTTINGER VITASEM 302 "mechanikus gabona,- 
aprómagvető gép", A700-as típusú gabonamalom, 700-as típusú lisztszita gép, A700 MSM S2 
típusú, szitával kombinált gabonamalom, 250 típusú hántológép 
 
A projekt során arculattervezésre is sor került: Gyürkice tanya; „Szedte, vetette, termelgette, 
vegyszerrel nem kezelgette” szlogennel 
logo mellékelve 

 
Projekt eredményei: 
A fejlesztés által létrejött termékkör: 

1. Tönköly hántolatlan szem (búzafűnek) 
2. Tönköly hántolt szem (csíráztatni, házimalomban történő otthoni őrléshez) 
3. Tönköly félbarna finomliszt 
4. Tönköly teljes kiőrlésű középfinomliszt  
5. Tönköly teljes kiőrlésű kenyérliszt 
6. Tönköly korpa 
7. Tönkebúza hántolatlan szem (búzafűnek) 
8. Tönkebúza hántolt szem (csíráztatni, házimalomban történő otthoni őrléshez) 
9. Tönkebúza félbarna finomliszt 
10. Tönkebúza teljes kiőrlésű középfinomliszt  
11. Tönkebúza teljes kiőrlésű kenyérliszt 
12. Tönkebúza korpa 
13. Tönkebúza dara 
14. Alakor hántolt szem (házimalomban történő otthoni őrléshez) 
15. Alakor finomliszt 
16. Alakor teljes kiőrlésű középfinomliszt  
17. Alakorteljes kiőrlésű kenyérliszt 
18. Alakor korpa 
19. Bánkúti búza szem(csíráztatni, házimalomban történő otthoni őrléshez) 
20. Bánkúti búza félbarna finomliszt 
21. Bánkúti búza teljes kiőrlésű középfinomliszt  



 

  

 

22. Bánkúti búza teljes kiőrlésű kenyérliszt 
23. Bánkúti búza korpa 
24. Bánkúti búzadara 
25. Hántolt árpa(árpagyöngy) köretnek, kásának, otthoni őrléshez 
26. Árpateljes kiőrlésű kenyérliszt 
27. Rozs tisztított szem (házimalomban történő otthoni őrléshez) 
28. Rozs teljes kiőrlésű kenyérliszt 

 
 
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 
 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 
vállalt érték: 0 
megvalósult érték: 0 
 
Támogatott projekt által fejlesztett helyi termék száma: 
vállalt érték: 28 
megvalósult érték: 28 

 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
 
A projekt általi beruházást és a termékek népszerűsítése különböző térségi rendezvényeken 
valósult meg. 
 
Esemény: Majorbéli kisállat- és terménybemutató 
Időpont: 2019. 09.14. 
Helyszín: MMgMK Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 
8360 Keszthely, Bercsényi M. utca 65-67. 
fotó, plakát mellékelve 

 
Esemény: "Mitől jobb a bio" előadás, Vonyarcvashegyi Kertbarát Klub szervezésében 
beszélgetés a gazdaság fejlődéséről, a bio minősítés feltételrendszeréről, a több lábon állás 
és a biogazdálkodás előnyeiről és nehézségeiről.(Állattenyésztésről, tejtermékekről, 
gabonatermesztésről és feldolgozásról, gyümölcs- és  szálastakarmány termesztésről.)   
Időpont: 2020. január 14, 18 órakor 
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár, Vonyarcvashegy 
8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 6. 
fotó, plakát mellékelve 
 
 
 
 
 



 

  

 

Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén 

elérhetősége: 

A projekt népszerűsítése helyi médiában: 

https://www.zaol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/annyit-vegyunk-el-amivel-a-jovot-meg-nem-

kockaztatjuk-4127520/   

https://tvkeszthely.hu/hirek/6410-az-oszre-hangolodtak-a-majormuzeumban?fbclid=IwAR1Amr-

buSRyGOJ4CATh90_gFdKDlOVd956letPn5kWkDKqG6fxRo5-COH8   

 

 
Helység, dátum: Zalavár, 2020.04.30 
 
 
Képviselő neve: Fehér Csaba Endre 
 
 
  



 

  

 

 



 

  

 

  



 

  

 
  

  



 

  

 

 

  

  



 

  

 
  

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 


