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Előszó

 A kisüzemi mezőgazdaság az egész világon problémákkal szembesül. Ezek a 
méretnövelés felé kényszerítik a termelőket, így egyre keves             ebben egyre több 
földet művelnek. A világ számos országában vannak gazdálkodók, akik felismerték, hogy 
a felmerülő problémákkal eredményesen vehetik fel a harcot egymással összefogva. Az 
együttműködések számos formát ölthetnek, de a legelterjedtebb, a legtöbb országban 
jogilag is stabil háttérrel rendelkező szövetkezeti forma. 

 Jelen tanulmányunkban elsőként szeretnénk nagy vonalakban áttekinteni a 
mezőgazdaságban leggyakoribb együttműködési formákat, kiemelve a szövetkezeteket. 
Nem célunk mindenre kiterjedő részletes tudást adni, hiszen jelenleg is bőséges irodalom 
foglalkozik a témával, inkább csak egy általános képet szeretnénk nyújtani az érdeklődők 
számára. Mivel Kelet-Európa számos országában alacsony a gazdák közötti együttműködési 
hajlandóság, a területen jártas szakemberek tapasztalatai alapján próbáljuk megállapítani 
ennek okait. Ezen felül nem titkolt célunk az együttműködési hajlandóság növelése, 
aminek érdekében olyan „jó gyakorlatokat” mutatunk be, amelyek követendő példával 
szolgálnak, vagy új ötletek alapját képezhetik. Tanulságképpen megfogalmazunk néhány 
ajánlást is, amelyeket a siker érdekében érdemes átgondolni és figyelembe venni, mielőtt 
az érintettek úgy döntenének, hogy együttműködésbe kezdenek.

Király András 

NAK Nonprofit Kft.

Köszönetnyilvánítás

 Szeretnénk köszönetet mondani Kovácsné Kelemen Máriának, Seprenyiné Erdei 
Gizellának, Tóth Mónikának, valamint Székely Erikának, akik munkájukkal és támogatásukkal 

lehetővé tették a kiadvány létrejöttét.

Szintén hálával tartozunk partnereinknek: Starkmacher – Németország, Luke – Finnország, 
Terre di Loppiano – Olaszország és Hordaland Megye Kormányzója – Norvégia, akiknek 

munkatársai munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak kiadványunk anyagához.

Ugyancsak köszönetet mondunk Kispál Ferencnek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Csongrád megyei elnökének, hogy támogatta munkánkat.
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“A haszonszerzésre túlságosan koncentráló kapitalizmus és a haszonszerzésre képtelen 
szocializmus között van egy működőképes forma, ez a szövetkezet.”

Károlyi Sándor gróf (1831- 1906), a hazai szövetkezés atyja

A szövetkezés kialakulása

A szövetkezés múltja egészen a középkorig nyúlik vissza, ugyanis már ekkoriban is 
létrejöttek Európa különböző pontjain olyan együttműködések, amelyeket a tagok azonos 
érdekei hívtak életre. Ezek legismertebb formája a céh volt. A céhek ugyan egy szűkebb 
iparűző csoport szakmai érdekvédelmi szervezetei voltak, mégis az összetartozás, 
összetartás, összefogás volt a fő lényegük, amely abban is megnyilvánult, hogy a 
szakmai feladatok mellett más tevékenységeket is végeztek, például a városfalak, bástyák 
gondozását, védelmét, vagy a templomok oltárainak gondozását, idős vagy beteg tagok 
ellátását.

Az első szövetkezetnek azonban a kutatók az 1844-ben az angliai Rochdale-ben alapított 
szervezetet tekintik. Ebben a szervezetben nem a profittermelés volt a fő cél, hanem 
a tagok segítése, a közös munka összehangolása. Az alapítók lefektették a Rochdale-i 
alapelveket, amelyek szerint a szövetkezetüket működtették. Ezek az alapelvek képezték 
a modern szövetkezeti mozgalom alapját is.  Innentől kezdve tömegesen alapultak egymás 
után a szövetkezetek Európa és Észak-Amerika minden részén. 

1934-ben a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Londonban 7 alapelvet fogadott el, 
ezek az úgynevezett Rochdale-i alapelvek, amelyek alapján eldönthető egy szervezetről, 
hogy szövetkezet-e vagy sem.

1937-ben Párizsban újabb kongresszust tartottak, itt kötelező és fakultatív elveket hoztak 
létre. Kötelező elvként határoztak meg a nyitott tagság elvét, a demokratikus igazgatás 
elvét, a visszatérítést a vásárlás arányában, a korlátozott tőkekamat elvét. Fakultatív elv a 
politikai és vallási semlegesség, a készpénzre történő eladás, a szövetkezeti továbbképzés, 
az önkéntes szövetkezés elve és a piaci árusítás elve.

1966-ban a bécsi kongresszuson két új elvet fogadtak el: a  közös szolgáltatások 
biztosításának elvét és a nemzetközi együttműködést a szövetkezetek között.

1995-ben Manchesterben tartott szövetkezeti konferencián összefoglalták és 
újrafogalmazták az első szövetkezet megalapítása óta létrehozott alapelveket, 
megfogalmazták a szövetkezet definícióját.

1. fejezet
Összefoglaló a gazdák 

közötti együttműködés 
európai történetéről, jogi 

szabályozásáról és aktuális 
helyzetéről
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Schulze-Delitzsch által 1850-ben alapított kölcsönös hitelegylethez nyúlnak vissza. Más 
kölcsönös hitelegylet alapításához hasonlóan, ezek létrehozásának célja a kisiparosok 
és kiskereskedők tevékenységének segítése, sajátos igényeinek kielégítése volt. 1858-
ban már több mint 30 előleg-egyesület működött Németországban. A mezőgazdaság és 
a vidéki élet sajátosságaihoz igazodó, falun működő hitelszövetkezet létrehozása pedig 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen nevéhez kötődik. Az első Raiffeisen szövetkezetet 1862-ben, 
Anhausenben alapult, 1871-ben pedig már 77 Raiffeisen által alapított hitelszövetkezet 
működött a Rajna vidékén. Mindkét típus esetében hamarosan központi szövetkezeti 
bankot hoztak létre az alap szövetkezetek finanszírozásának összehangolására.

Az Európai Unió tagállamainak élelmiszergazdaságában kiemelkedő szerepet játszik 
a szövetkezetek másik nagy csoportja: a beszerző, a fogyasztási, az értékesítő és a 
feldolgozó szövetkezetek.

A beszerző, értékesítő és a feldolgozó szövetkezetek egyik legjobb példája. Dániában 
a XIX. század utolsó évtizedében a gazdálkodók érdekeik védelme érdekében elsőként 
mezőgazdasági egyesületeket alapítottak, amelyekben főként a nagygazdák érdekei 
érvényesültek, a kisparasztok érdekei nem igazán. A dán mezőgazdaságot világhírűvé 
emelő szövetkezetek elterjedését a Grundtwig püspök által kezdeményezett népfőiskolai 
mozgalom készítette elő, melynek hatására az 1860-as évektől, elindulhatott a nagy 
közösségi elkötelezettséget igénylő szövetkezeti mozgalom.

A szövetkezetek jelentették a garanciát a kisgazdaságok jövedelmező működése számára. 
A szövetkezetek létrehozásának célja elsősorban a termeléshez szükséges anyagok közös 
beszerzése és termékeik közös feldolgozása, értékesítése volt. Az életképes szövetkezetek 
létrejötte és fejlődése tette lehetővé a dán mezőgazdasági termékeknek a korabeli zárt 
angol piacra való betörését. 

A dán szövetkezeti mozgalom elindulása a tejfeldolgozáshoz és -értékesítéshez köthető. 
A tejszövetkezeti tagság feltétele az volt, hogy a termelő a saját szükségletén felüli 
tejmennyiséget teljes egészében a szövetkezetnek adja át, tíz éven keresztül. A tagság 
tíz év után megújítható volt. A szükséges tőkét teljes egészében a helyi takarékpénztár 
hitelezte ugyancsak tíz évre. A szövetkezet tagjai teljes és egyetemleges felelősséggel 
tartoztak a szövetkezet vagyontárgyaiért és a felvett hitelért is. A szövetkezetek eredményes 
működésének igen fontos tényezője volt, hogy kezdettől fogva arra törekedtek, hogy a 
lehető legjobb szakembereket alkalmazzák. A nyereség egy részét általában fejlesztésre 
fordították, illetve tartalékolták, a többit pedig a beszállított tejmennyiség arányában 
felosztották. Az esetleges veszteségeket szintén ilyen arányban viselték a tagok.

Mivel a tejszövetkezetek sikeresek voltak, a dán gazdák egy másik csoportja, a baconsertés 
tenyésztők is szövetkezeteket hoztak létre a közös feldolgozás céljából a tejszövetkezetek 
mintájára. A baconszövetkezetek gyárakat létesítettek a sertések feldolgozására. 
Előfordult azonban, hogy értékesítési nehézségekre hivatkozva, a húsüzem megtagadta a 
sertések átvételét, annak ellenére, hogy a gazdák kötelesek voltak a szövetkezetnek eladni 
az állatokat, ha az igényt tartott rá. Ennek a konfliktusnak a kiküszöbölésére bevezették 

7 alapelv:

• önkéntesség és nyitott tagság elve

• demokratikus tagi ellenőrzés

• tagok gazdasági részvétele

• autonómia és függetlenség

• oktatás, képzés

• szövetkezetek közötti együttműködés

• közösség iránti elkötelezettség

6 szövetkezeti érték:

• önsegély

• egyenlőség

• egyéni felelősség

• demokrácia

• igazságosság

• szolidaritás

A szövetkezet meghatározása: A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik 
önként egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat 
közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák.

A szövetkezetek fő típusai és a hozzájuk hasonló gazdasági együttműködési formák 
Európában

A szövetkezetek eredetileg a mezőgazdasági termelők és a kisiparosok megsegítésére 
alakultak ki. 

A hitel- és takarékszövetkezetek, számuk és tagságuk alapján, a világon a legelterjedtebb 
szövetkezeti formát jelentik. A szövetkezeti bankok gyökerei a Németországban 
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függetlensége megőrzése céljából tevékenységét egyre inkább kiterjesztette a termelési 
szférára is. Élelmiszeripari vállalatokat, a péküzemeket, a húsfeldolgozókat, sörfőzdéket 
alapítottak, amelyek közül a kisebbek az egyes szövetkezetek irányítása alatt álltak, 
míg a nagyobbak közvetlenül a Szövetkezeti Szövetség és Nagykereskedelmi Társaság 
felügyeletével működtek. Az 1980-as évek közepén a szervezeti felépítés már nem volt 
alkalmas a sokféle tevékenység irányítására, ezért több üzleti és szolgáltató egységet 
hoztak létre, amelyek vezetik a vállalatokat, a szövetség pedig üzletpolitikai, stratégiai és 
vagyonkezelő szervként működik.

A mezőgazdaságban Európa számos országában meghatározó szerepet játszanak a 
különböző szolgáltató és termelési szövetkezetek.

Franciaországban az első mezőgazdasági szövetkezetek a XIX. század második felében 
születtek. A mozgalom történetében különösen fontos volt az 1906. évi Ruault-törvény, 
mely meghatározta a szövetkezés alapelveit, valamint lehetővé tette a szövetkezetek 
számára az állami finanszírozás igénybevételét. A szövetkezetek ma meghatározó súlyt 
képviselnek a francia élelmiszergazdaságban, összehangolják az alapanyag ellátást és a 
feldolgozást, értékesítést is. 

A mezőgazdasági szövetkezetek elterjedt formája a mezőgazdasági géphasználati 
szövetkezet. Az első mezőgazdasági géphasználati szövetkezetek (Coopératives d’ 
Utilisation de Matériel Agricole – CUMA) a második világháború után alakultak a 
Marshall-terv idején, az 1947-es szövetkezeti törvényt követően. A mezőgazdasági 
termelés növelésére és modernizálására irányuló erőfeszítések elősegítették számuk 
gyarapodását, és ez a folyamat napjainkban is tart. Céljuk a gépek, berendezések, 
épületállomány vagy szolgáltatások közös hasznosítása a jövedelmezőség javítása 
érdekében. A tagok természetes és jogi személyek lehetnek, ha gazdaságuk vagy 
székhelyük a szövetkezet működési területére esik. A minimális taglétszám 4, felső határ 
nincs. A szövetkezet tulajdonában álló gépek használatát a szövetkezet menedzsmentje 
szervezi. A gépbeszerzési és az üzemeltetési költségeket a tagok általában az igénybevétel 
arányában fizetik, időszakos vagy éves periódusokban. A gépek tagok által ki nem 
használt üzemidejében a szövetkezet kívülállóknak is nyújthat szolgáltatást, de maximum 
az üzleti forgalom 20%-áig. A szövetkezetek különféle adókedvezményeket, képzési 
és beruházási támogatásokat tudnak igénybe venni. Az egyes szövetkezetek megyei, 
regionális és országos szövetségekbe tömörülnek. Az átlagos szövetkezeti méret 18 tag, 
és minden 3. francia gazdát a géphasználati szövetkezetek szolgálnak ki. A géphasználati 
szövetkezetek feladata és egyben fontos előnye is a gazdák modern gépparkkal történő 
ellátása, a költséghatékonyság elérése, valamint környezetvédelmi és vidékfejlesztési 
szempontból is előnyös a működésük.

Ausztriában és Németországban elterjedt együttműködési forma a gépkörök létesítése. 
Ezek jogilag nem szövetkezetek, inkább az egyesületekhez állnak közelebb, működési 
céljukat és tevékenységüket tekintve azonban hasonlítanak a francia géphasználati 
szövetkezetekre. A gépkör nem rendelkezik gépparkkal, hanem a tagok a saját tulajdonú 
gépeiket osztják meg egymással, így nem kell mindenkinek rendelkeznie minden 

a kétoldalú kötelezettséget, így már a gyárak is kötelesek voltak átvenni a megfelelő 
minőségű árut. Ennek eredményeképpen azonban felmerült az igény a piackutatás 
fejlesztésére.

A tojás- és vágóbaromfi szövetkezeteknél az a gyakorlat terjedt el, hogy a termelők a 
szövetkezettel kötött éves szerződés alapján termelnek, illetve szállítják az árut. Más 
területen, mint a vágómarhánál, valamint a termelőknek takarmánnyal, műtrágyával és 
vetőmaggal való ellátásában nincs semmilyen irányú kötelezettségvállalás. Ezeken a 
területeken a mezőgazdasági termelő alkalmanként dönt arról, hogy igénybe veszi-e a 
szövetkezet szolgáltatását vagy sem.

A tej- és baconelőállító szövetkezetek később másodlagos szövetkezeteket alapítottak 
konzervgyárak, gépgyárak, csomagolóüzemek létesítése céljából. Ezek a másodlagos 
szövetkezetek szervezték és finanszírozták az érdekvédelmi szervezetek működését, a 
tanácsadó hálózatot, a minőségellenőrzést és az oktatási feladatokat.

A fogyasztási szövetkezetek a széttagolt fogyasztóközönség számára jelentenek megoldást, 
például a vidéki települések széttagoltsága, a heterogén és kisebb tételekben jelentkező 
kereslet nehéz kiismerhetősége következtében megemelkedő tranzakciós költségek miatt. 
A fogyasztási cikkek közös beszerzésével a fajlagos költségek csökkenthetők, a nagy 
tételben történő beszerzés miatt kedvezmények érhetők el. A fogyasztási szövetkezet egy 
bizonyos mérethatár felett akkora tőkével és vásárlóközönséggel rendelkezik, hogy képes 
a termeltetésre is, ez esetben pedig közvetlenül tudja befolyásolni a termékek minőségét 
is.

Angliában a XVII. században kibontakozó ipari forradalom hatására a városi népesség 
gyors növekedése a kereskedelem fejlesztésének igényét is magával hozta. A boltok 
kapacitása és mennyisége azonban nem tudott olyan gyorsan növekedni, mint a vásárlóerő, 
ezért gyakorivá vált a rossz minőségű és drága árukínálat, a mérlegelési csalás. A már 
korábban említett rochdale-i szövetkezet ennek a folyamatnak is köszönhette létrejöttét, 
valamint az alapítók termelőeszköz igényét is hivatott volt kielégíteni, így nem csak a 
beszerző, hanem a fogyasztási szövetkezetek úttörőjének is szokták tekinteni.

A fogyasztási szövetkezetek érdekvédelmi szervezetei közül az Egyesült Királyságban 
központi szerepet játszik a Szövetkezeti Nagykereskedelmi Társaság, amelyet 
a kiskereskedelmi szövetkezetek 1863-ban abból a célból hoztak létre, hogy az 
árubeszerzési ügynökségként segítse tevékenységüket. Azóta a tevékenysége kibővült 
ipari, mezőgazdasági termeléssel, pénzügyi, biztosítási, utazási, szállodai és egyéb 
tanácsadói szolgáltatásokkal. A társaság tulajdonosa a szövetkezeti központi banknak és 
a szövetkezeti biztosító társaságnak is.

A svédországi fogyasztási szövetkezeti mozgalom a másik legrégibb, legjobban kiépült, 
amely a brithez hasonló eszmei alapokon nyugszik. A mozgalom által kiépített termelési 
tevékenység nemcsak a fogyasztási szövetkezeti tevékenységet szolgálta. A Svéd 
Szövetkezeti Szövetség és Nagykereskedelmi Társaság az 1920-as évektől a minőség 
és az ár befolyásolására, a kartellek és monopóliumok uralmának megtörésére, továbbá 
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A GAEC-ekhez hasonló felépítésű és működésű szervezetek a Közösen Gazdálkodó 
Mezőgazdasági Társaságok (Société Civile d’Exploitation Agricole – SCEA). A GAEC-
hez képest az eltérés annyi, hogy a maximális taglétszám nincs korlátozva, a tagok 
felelőssége korlátlan, a munkában való személyes részvétel nem kötelező, a munkát 
végzők díjazására nincs előírás és a társaságnak egy vagy több kinevezett vezetővel kell 
rendelkeznie, aki lehet kívülálló, vagy jogi személy is.

Gyakori szövetkezettípust képviselnek Európában a különböző szolgáltató szövetkezetek 
is. Talán a legelterjedtebbek közülük a lakásszövetkezetek. Ezek Európa egyes országaiban 
olyan nagy jelentőségűek, hogy a szövetkezeti rendszeren belül külön szektorként 
is nyilvántartják őket. Ezek célja tagjaikat megfizethető áron saját, vagy közösségi 
tulajdonban lévő lakáshoz juttatni és/vagy azok gazdaságos fenntartását biztosítani. 
Az építés és a fenntartás alapja a tagok pénzbeli, természetbeni, vagy munkavégzéssel 
történő személyes hozzájárulása. A lakásszövetkezetek egy része kifejezetten lakások 
fenntartására, a tagok közös képviseletére jön létre.

Szintén gyakoriak a szövetkezeti biztosítók, amelyek különböző biztosítási 
szolgáltatásokat nyújtanak tagjaiknak, valamint főleg nyugat-Európában elterjedtek a 
szociális gyógyszertárak, amelyek szintén szövetkezeti formában üzemelnek.

Fontos megemlíteni a megújuló energia szövetkezeteket is, amelyek főleg Nyugat- 
és Észak-Európában elterjedtek, de egyre népszerűbbek az egész kontinensen. Ezek 
célja a tagok megfizethető árú megújuló energiával történő ellátása, a decentralizált 
energiatermelés és az energia előállítás helyén történő felhasználás és tárolás elősegítése.

A szövetkezetiség története és jelenlegi helyzete a projektpartner országok példáján 
át

Finnország

Finnországban a szövetkezetek története 1899-ben kezdődött, amikor megalakult a 
Pellervo – Finn Szövetkezetek Szövetsége. Ez után 1901-ben megszületett az első finn 
szövetkezeti törvény. Korábban mindössze néhány szövetkezet volt Finnországban, 
innentől kezdve viszont gyorsan nőtt a számuk. A Pellervo Society alapítója és első vezetője 
Dr. Hannes Gebhard volt, akit a finn szövetkezeti mozgalom atyjának is tekintenek. Az 
orosz uralom alatt Finnország gazdasága elmaradott volt, ezen próbált segíteni a szervezet, 
finanszírozást és elméleti tudást biztosítva a szövetkezetek alapításához.

Az első hivatalosan feljegyzett szövetkezetet 1900-ban Tamperében alapították gyári 
munkások. 1902-re már 15 fogyasztási szövetkezet és 28 tejszövetkezet működött az 

termelőeszközzel. A szövetkezetekhez hasonlóan a gépkörök is nyújthatnak mások 
számára szolgáltatást, sőt munkaerő kölcsönzéssel is foglalkoznak, főleg az idénymunkák 
területére fókuszálva. Az első gépkört 1958-ban a bajorországi Buchhofenben alapították, 
majd hamarosan Németország és Ausztria területén mindenütt elterjedt együttműködési 
formává vált. Ausztriában jelenleg 86 gépkör működik, amelyeket az Osztrák Gépkör 
(Maschinenring Österreich) fog össze. Összes árbevételük 2015-ben 308.26 millió euró 
volt, aminek fele szolgáltatásokból származott, harmadát adta a mezőgazdasági szektor, 
a többi pedig munkaerő kölcsönzésből folyt be. Németországban 260 gépkör működik, 
körülbelül 200 000 taggal, ezek 12 regionális szövetségbe tömörülnek, amelyeket pedig 
a Gépkörök Országos Szövetsége (BMR e.V. - Bundesverband der Maschinenringe) 
fog össze. A gépkörök egyesületi formában működnek, de általában rendelkeznek Kft. 
formájú leányvállalattal. A szövetség tagszervezetei 7,76 millió ha földterületet kezelnek, 
ami a teljes német mezőgazdasági terület 49%-a. A gépkörök és leányvállalataik összes 
árbevétele évente 1 milliárd euró feletti.

A termelési szövetkezetek sajátos formát képviselnek a mezőgazdaságban, ugyanis 
az eddig említett együttműködési formákban a tagok önálló termelői keretek között 
gazdálkodnak és csak bizonyos feladatokra hoznak létre szövetkezeteket, míg a termelési 
szövetkezetekben a tagok teljes gazdaságukat integrálják, és földjeiket közösen művelik 
a szövetkezet eszközeivel. A termelés az alapanyag beszerzéstől az értékesítésig közös 
keretek között zajlik. A tagokkal való elszámolás a szövetkezetbe vitt földek, gépek, 
illetve a szövetkezetben végzett munka figyelembevételével és arányosításával történik.

A volt szocialista országokban, így Kelet-Németországban is, a mezőgazdasági termelés 
a központilag létrehozott mezőgazdasági termelőszövetkezetekben zajlott, amelyekbe 
kötelező volt belépni a gazdáknak. Kelet-Németországban az egyesítést követően 
próbálkoztak a Tsz-ek családi gazdaságokká történő átalakításával, de ez nem járt 
sikerrel, a nagyüzemi termelést folytató Tsz-ek fennmaradtak, sőt a nyugat-németországi 
családi gazdaságok versenytársai lettek. A gazdálkodási méret itt jellemzően több száz, 
de gyakran több ezer hektár.

A szövetkezetek mellett a francia mezőgazdaság sajátos gazdasági együttműködési 
formáit alkotják a különféle csoportok és társaságok. A Közösen Gazdálkodó 
Mezőgazdasági Csoportok (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun – GAEC) 
számukat, ismertségüket tekintve a legjelentősebbek. Jogilag nem szövetkezetek, hanem 
egyesületek, de a szövetkezeti alapelvek részben érvényesülnek bennük. A csoport célja, 
hogy a mezőgazdasági munkákat közösen végezzék. A csoportban a közös munka a 
termelési tevékenység egészére kiterjedhet, vagy csak a munkafolyamatok egy részére, 
de a csoporton belül mindenkire ugyanaz vonatkozik. A társuló tagok csak nagykorú, 
a „gazda” követelményének megfelelő természetes személyek lehetnek. A tagok száma 
2 és 10 fő között lehet, házastársak ketten nem hozhatnak létre csoportot. A csoport 
vezetésében minden tagnak részt kell vállalnia, de meg kell bízni egy tagot a csoport 
képviseletével. A munkavégzési kötelezettség a GAEC egyik jellemzője, és minden 
tagra vonatkozik, amiért cserébe díjazásra jogosultak. Adózási, társadalombiztosítási és 
hitelezési szempontból a tagok egyéni gazdálkodónak minősülnek.
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Az első 1901-es szövetkezeti törvény után a másodikat 1954-ben, a harmadikat 2002-ben 
a legutóbbit pedig 2014-ben helyezték hatályba. A jelenleg hatályos törvény szerkezete 
egyszerűbb a korábbiaknál, a társasági törvény szerkezetét követi. Könnyebbé vált a 
szövetkezetalapítás, és a tőke gyűjtése is.

A Pellervo jelenleg főként az irányban tesz jelentős erőfeszítéseket, hogy a szövetkezeti 
alapelveket, és a szövetkezeti modellt már a közoktatásban és a felsőoktatásban is tanítsák, 
azért, hogy az emberek gondolkodásának szerves része legyen.

Németország

Németország szövetkezeti kultúrájának alapjait két korábban említett személy rakta le a 
XIX. század közepén: Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) és Hermann Schulze-
Delitzsch (1808–1883). Ekkoriban a német területeken is jelentős gazdasági nehézségekkel 
kellett szembenéznie az újonnan felszabadult jobbágyságból létrejövő parasztságnak és 
az ipari forradalom következtében háttérbe szoruló kisiparos rétegnek. Ehhez 1846-47 
telén még éhínség is társult, a rossz nyári termés következtében. 

Raiffeisen próbált segíteni a legjobban szenvedő vidéki parasztságnak, ezért 1847-ben 
Weyerbuschban létrehozta az Önálló Kenyér- és Gyümölcsbeszerzési Egyesületet (Verein 
für Selbstbeschaffung von Brod und Früchten). Ez után 1849-ben Flammersfeldben hozott 
létre segélyegyletet, majd 1854-ben Heddesdorfban jótékonysági egyesületet. Felismerte 
azonban, hogy ezek nem elég hatékonyak a lakosság megsegítésében, ezért 1862-ben 
Anhausenben megalapította az első hitelszövetkezetet, majd 1864-ben Heddersdorfban 
a következőt (Heddesdorfer Darlehnskassenverein). Az egyedülálló hitelszövetkezetek 
tőkével való ellátására 1872-ben Raiffeisen létrehozta az első vidéki központi bankot 
Neuwiedben. 

Ezzel egy időben, ám Raiffeisentől teljesen függetlenül a Delitzschi születésű jogász, 
Hermann Schulze a városi kisiparosok és munkások megsegítésére próbálta alkalmazni 
a szövetkezeti modellt. Először 1847-ben szervezett alapanyag beszerzési egyesületet az 
ácsoknak és cipészeknek, majd az első takarék és hitel egyesületet (Vorschussvereine) 
1850-ben, ami a mai Volksbank legrégebbi elődjének tekinthető. 1859-re már több mint 
200 ilyen bank működött, ezért Schulze-Delitzsch szövetkezeti központi irodát alapított 
számukra. Ezután több lokális központi irodát alapított, majd 1865-ben létrehozta a Német 
Szövetkezeti Bankot. Schulze-Delitzsch 1867-től a porosz parlament tagjaként jelentős 
szerepet vállalt a társasági törvény kialakításában, amit 1868-ban az egész Északnémet 
Konföderációra kiterjesztettek, majd később az egész Német Birodalomra. 1871-ben 
részt vett a hitelszövetkezeti törvény kialakításában is.

1889-ben létrejött az átfogó szövetkezeti törvény, amelynek módosított változata ma is 
hatályban van Németországban.

országban. Egy évvel később már 189 szövetkezet működött, köztük 24 hitelbank is. A 
Pellervo Society jóvoltából tanárok, mezőgazdasági szakemberek, tanult üzleti vezetők 
járták az országot. hogy tanácsaikkal segítsék az újonnan alakult szövetkezeteket. Ezen 
kívül a Pellervo kiadott egy lapot is, ami hamarosan ismerté vált Finnország szerte.

A szövetkezeti mozgalom komoly fejlődésen ment keresztül 1904 és 1917 között – az 
orosz uralom ellenére is. Négy jelentős nagykereskedelmi szövetkezet is meghatározóvá 
vált ebben az időben: az első a S.O.K., ami az ország legnagyobb fogyasztási szövetkezete. 
Második a Hankkija, ami egy mezőgazdasági nagykereskedelmi szövetkezet. Harmadik 
a Valio, egy tejtermék értékesítő szövetkezet, míg a negyedik a Labor, a finnországi svéd 
anyanyelvű gazdák beszerzési szövetkezete.

A S.O.K.-ot 1904-ben alapították 37 fogyasztási szövetkezet részvételével, a Pellervo 
kezdeményezésére. A szövetkezet folyamatosan növekedett 1916-ig, bár voltak belső 
ellentétek a szervezet vallási, politikai és nyelvi kérdésekben képviselt semleges politikája 
miatt. Ebben az évben a tagok közül többen kiléptek, mert nem tudták elérni, hogy a 
nagyobb szövetkezetek egynél több szavazatot kapjanak. A kilépők megalapították az 
O.T.K. nevű szövetkezeti szövetséget. A S.O.K. azonban tovább fejlődött.  Bővítette 
tevékenységi körét a gazdák számára szükséges vetőmagokkal, eszközökkel, gépekkel, 
valamint a gazdák termékeit is értékesítette. E mellett feldolgozóüzemeket is létesített 
(malmok, fűrészüzemek, kávépörkölő, stb.) és hitel valamint takarékbankokat is 
létrehozott. Saját laboratóriuma, jogi- és oktatási részlege létesült. Mára a csoport 
tevékenységi köre kiterjedt az autókereskedésekre, hotelek és éttermek üzemeltetésére is. 
A S.O.K. főleg a vidéki területeken piacvezető.

1940-ben négy regionális nagykereskedelmi szövetkezet egyesülésével létrejött a Kesko. 
A szövetkezet folyamatosan növelte piaci részesedését, majd elkezdte kiépíteni a K- 
élelmiszerbolt hálózatot ami ma meghatározó a finn kiskereskedelemben, és a S.O.K. 
élelmiszerbolt hálózatának fő konkurense.

A harmadik nagy kereskedelmi hálózat az Elanto, amit 1905-ben alapítottak, majd 2004-
ben egyesült a Hok nevű csoporttal, így innentől HOK-Elanto néven üzemel.

A szövetkezeti hitelbankok 1902-től kezdve alakultak az országban Dr. Gebhard 
irányításával, a német Raiffeisen szövetkezetek mintájára. 2016-ban 146 szövetkezeti 
bank volt a Pellervo tagjai között.

Mára a finn szövetkezeteknek majdnem 4 millió tagjuk van, ami az ország 5,4 milliós 
lakosságához képest igen tekintélyes szám. Minden egyes finn lakosra 2,1 szövetkezeti 
tagság jut átlagosan, de a gazdák között ez a szám még magasabb, 4,1, ők általában 4-5 
szövetkezetnek is tagjai. A szövetkezetek együttes forgalma 2011-ben elérte a 30 milliárd 
eurót. A finn szövetkezeti csoportok legtöbbször piacvezetők a működési területükön. 
A mezőgazdasági szövetkezetek piaci részesedése a tejágazatban 97%, a hús ágazatban 
pedig 80%. A fogyasztási szövetkezetek a napi fogyasztási cikkek piacának több mint 
45%-át birtokolják, míg a szintén szövetkezeti elven működő OP-Pohjola Group a 
legnagyobb pénzügyi csoport Finnországban. 
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A német szövetkezetek alapítását és működését több szervezet is segíti. Az egyik 
legnagyobb a DGRV, ami a lakásszövetkezeteken kívül az egész szövetkezeti hálózatot 
egyesíti, és könyvvizsgálattal, oktatással illetve egyéb támogató szolgáltatásokkal 
segíti tagszervezeteit. Említést érdemel a Genossenschafts Verband e.V., ami egy olyan 
egyesület, amely új szövetkezetek létesítését támogatja és a már meglévőeket is segíti.

Magyarország

Magyarországon az első szövetkezet mindössze 1 évvel a Rochdalei szövetkezet 
megalakulását követően, 1845-ben alakult, Ószombaton, a következő pedig egy évvel 
később Petrócon. Ezek hitelszövetkezetek voltak, az első fogyasztási szövetkezet pedig 
1863-ban létesült a fővárosban.  Az első szövetkezet megalakulása után viszont még 31 
évet kellett várni a szövetkezetek működésének jogi szabályozására, ugyanis ez csak 
1875-ben született meg. A hazai szövetkezetiség eddig tehát több, mint 140 évet ívelt át, 
amelyet az 1875-1946, illetve az 1947-1991 közötti és az 1992-től tartó korszakra szoktak 
osztani.

Először az 1875. évi XXXVII. tv. (kereskedelmi törvény) szabályozta a szövetkezeteket, 
gazdasági célú személyegyesülésként definiálva azt. Károlyi Sándor gróf, miután 
Franciaországban megismerkedett Le Play szociológus szociálpolitikai eszméivel, később 
pedig a német Raiffeisen típusú hitelszövetkezeteket, valamint a dániai szövetkezeti 
modellt tanulmányozta, az 1870-es évektől kezdődően szorgalmazta a fogyasztási- és 
hitelszövetkezetek alakulását. Kezdeményezésének a legnagyobb lendületet az 1885-
ös Nemzetközi Budapesti Agrárkongresszus adta, amelynek alkalmából magyarra 
fordították Friedrich Wilhelm Raiffeisen könyvét, az utóbb róla elnevezett szövetkezeti 
típusról. Raiffeisen egyébként személyes levélben üdvözölte Károlyi Sándort, valamint 
a kongresszus szervezőit és a meghívottakat. A kongresszus az ausztriai, cseh és lengyel 
szövetkezeti szervezők vallomása szerint is óriási lendületet adott a szövetkezeti 
mozgalomnak Közép-Európában.

1898-ban létrejött a legnagyobb taglétszámmal rendelkező Magyar Gazdaszövetség 
Hangya Fogyasztási, Értékesítő és Termelő Szövetkezete, amely mezőgazdasági és ipari 
termékek beszerzésével és értékesítésével foglalkozott. A Hangya (mint szövetkezeti 
szövetség) taglétszáma 1914-ben megközelítőleg 200 000 volt. 1902-ben a Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 284 Hangya tagszövetkezet működött, 241 keresztény szövetkezetet 
tartottak számon, 452 tejszövetkezetet alapítottak, a hitelszövetkezetek száma pedig 
ekkorra már 2085 volt. A Hangya tagszövetkezeteinek száma Magyarországon 1918-ra 
2140-re emelkedett, és összesen 658 000 tagot képviseltek.

 Míg a nyugat-európai szövetkezeti modellben a szövetkezeti központok létrehozóiknak, 
vagyis az alapszövetkezeteknek voltak alárendelve, Magyarországon a skandináv 
országokhoz hasonlóan előbb jöttek létre az országos központok, majd ezek szervezték 

1913-ra már több mint 2 millió német volt tagja hitelszövetkezeteknek. A törvény 
könyvvizsgálói ellenőrzést is előírt, így könyvvizsgáló szövetségek alakultak, amelyekben 
a hitelszövetkezetek tagsága az 1930-as évekre kötelezővé is vált. Ez a rendszer biztosította 
a hitelszövetkezetek további gazdasági fejlődését.

1972-ben a német szövetkezeti szervezetek egyesültek és egységesültek. A szövetkezeti 
bankok, beszerzési- és szolgáltató szövetkezetek, valamint a kis mérető ipari szövetkezetek 
alkották az első, lokális szintet. Ezek ágazatonként központi szervezeteket hoztak létre, 
amelyek regionális szinten működnek. Ide tartoznak a központi bankok, áru- és szolgáltató 
központok, valamint a szövetkezeti adatfeldolgozó központok is, amelyek az elsődleges 
szövetkezetek támogatására jöttek létre. A harmadik, országos szint szintén lefedi az 
összes ágazatot. Mivel a struktúra alulról felfelé épülve alakult ki, nem központosított 
működésű, hanem mindent igyekeznek a lehető legalacsonyabb szinten megoldani a 
szubszidiaritás elvét követve.

Az 1950-es évektől kezdődően elindult egy általános koncentráció, így az elsődleges 
szövetkezetek száma az 1950-es 26000-ről 5400-ra csökkent napjainkig (ezen belül a 
szövetkezeti bankok száma 12000-ről alig több mint 1000-re csökkent). A racionalizálás 
következtében a működési költségek csökkentek, a szolgáltatási színvonal viszont nőtt, 
így ma már Németországban minden negyedik ember, több mint 18 millió fő tagja 
valamilyen szövetkezetnek.

Ahogy a korábbiakban már szó volt róla, Németországban fontos mezőgazdasági 
együttműködési forma a gépkör. Ezeket az 1950-es évek óta alapítják, és bár jogilag 
nem szövetkezetek, mégis a szövetkezeti alapelveket követve működnek. A gépkörökre 
is jellemző a szövetkezetekhez hasonló háromszintű szerveződés: lokális, regionális, és 
országos szintekkel. Jelentőségüket mutatja, hogy a teljes német mezőgazdasági terület 
majdnem felét gépkörök művelik.

A szövetkezetek még a gépköröknél is nagyobb jelentőséggel bírnak a német 
mezőgazdaságban. Gyakorlatilag minden német gazdálkodó tagja legalább egy 
szövetkezetnek. A teljes tejtermelés és feldolgozás 66%-a szövetkezeteken belül történik, 
a gabonakereskedelem 50%-a, a zöldség-gyümölcs értékesítés 45%-a szövetkezeteken 
keresztül megy, a húsmarhaforgalmazásnak és a szőlőtermelésnek és feldolgozásnak 
pedig harmadát végzik szövetkezetek. A keletnémet területeknek körülbelül harmadát 
művelik szövetkezeti formában.

Az utóbbi időben Németországban már nem csak a hagyományos ágazatokban létesülnek 
szövetkezetek, hanem egyre több jelenik meg az oktatás és egészségügy területén, valamint 
az olyan fejlődő szektorokban, mint a környezetvédelem, hulladéklerakás, hulladék 
újrahasznosítás, IT ágazat, könyvelés, laboratóriumi vizsgálatok, minőségbiztosítás, 
megújuló energia termelés vagy éppen adatfeldolgozás. 2006 és 2015 között csak 
energiatermelő szövetkezetből 812-t alapítottak, köztük sok távfűtési szövetkezetet. 
Ezek 65%-a biogáz üzemet üzemeltet energiaforrásként. Az elektromos áramot termelő 
szövetkezetek alapítása a szigorodó szabályozás miatt lassult az utóbbi évben. A német 
szövetkezeteknek jelenleg 80,6%-a a mezőgazdasági szektorba tartozik, ennek ellenére 
azonban a mezőgazdasági vállalkozásoknak csak 10%-a szövetkezet.
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A szövetkezetek száma Magyarországon a rendszerváltást követően enyhén emelkedett, 
1996-ban elérte a 8362-t, innentől kezdve azonban folyamatosan csökkent 2011-ig, amikor 
már csak 2976 volt, majd újra emelkedni kezdett, 2015.12.31-én 4577 volt a számuk. 
Ezen belül a mezőgazdasági szövetkezetek száma 2000-ig szinte állandó, 2100 fölötti 
volt, sőt enyhén emelkedett is, de innentől kezdve egyre gyorsuló ütemben fogynak, 2015 
év végére már csak 763-at tartottak nyilván.  A szövetkezetek számának utóbbi évekre 
jellemző növekedése gyakorlatilag teljes mértékben a szociális szövetkezeteknek tudható 
be, amelyek 2006 óta létesíthetők, de 2012-ig nem terjedtek el számottevően, 2013-tól 
kezdve viszont az EU-s támogatásoknak köszönhetően megugrott a számuk és napjainkra 
már több mint 2000 van belőlük országszerte.

Olaszország

Olaszországban a szövetkezetiség története szintén a XIX. század közepéig nyúlik vissza, 
ám itt a szövetkezetek elterjedése nem egyetlen szektorhoz kötődik, mint sok nyugat-
európai ország esetében. Az első olasz szövetkezetnek a torinói munkások által 1854-
ben alapított fogyasztási szövetkezetet tekintik. Az első dolgozói szövetkezetet 1856-ban 
a savonai Altarében alapították üvegipari munkások, az első szövetkezeti bank pedig 
Lodiban alakult 1864-ben. Az első vidéki szövetkezeti bank megalapításához viszont még 
majdnem húsz év kellett; Leone Wollemborg 1883-ban alapította meg a Padova melletti 
Loreggiában. Ezt köveetően 1884-ben Nullo Baldini alapította az első mezőgazdasági 
szövetkezetet Ravennában.

Az olasz szövetkezetek eltérő ideológiai háttérrel rendelkeztek, ami máig fontos tényező 
a működésük szempontjából. Időben az első Giuseppe Mazzini liberális alapelveinek 
hatása volt, amelynek következtében „baráti társaságok” jöttek létre, amelyek gyakran 
alapítottak szövetkezeteket. A szövetkezeti mozgalom a kezdetektől fogva speciális – ám 
sokszor konfliktusokkal teli – kapcsolatot ápol a szocializmussal. A XIX. század végén 
az Olaszországi Szövetkezetek Szövetségét a szocialista eszmék uralták. A szervezet 
1893-ban Nemzeti Szövetkezeti Ligára változtatta a nevét. XIII. Leó pápának az új 
szociális-gazdasági helyzettel kapcsoaltos keresztény elveket tükröző, Rerum Novarum 
című enciklikája nagy mértékben elősegítette az olasz szövetkezeti mozgalom fejlődését, 
megjelentek a katolikus indíttatású szövetkezetek. Nagy sikerrel alakultak és fejlődtek 
a vidéki hitelszövetkezetek, majd a tejszövetkezetek, bortermelő szövetkezetek és a 
fogyasztási szövetkezetek is.

A XX. század első 15 évében a szövetkezetek virágkorukat élték, az 1902-es 2000-ről 1914-
re 7500-ra nőtt a számuk, amihez még további néhányezer városi és vidéki szövetkezeti 
bank társult. 1904 és 1911 között több fontos törvény is született Olaszországban, amelyek 
lehetővé tették a konzorciumok létrehozását, így segítve a szövetkezeteket fontos állami 
megrendelésekhez. 1913-ban Luigi Luzzatti megalapította a Nemzeti Szövetkezeti 
Hitelintézetet, ami már az alapítástól segítette a szövetkezeti bankok alapítását.

maguk alá az alapszövetkezeteket. Az összes szövetkezetet egyesítő Magyarországi 
Szövetkezetek Szövetsége (MSZSZ) viszont csak viszonylag későn, 1904-ben alapult 
meg. Az MSZSZ képviselte Magyarországot a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségében, 
jó kapcsolatot ápolt a Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel, valamint svájci, finn, 
lengyel és dán szövetkezetekkel is.

Fontos megemlíteni, hogy az eredeti jogi szabályozás nagymértékben hiányosnak 
bizonyult, rengeteg volt a visszaélés, ezért többszöri próbálkozás után létrejött az 1898. 
évi XXIII. Törvénycikk. Előkészítője dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár volt, aki korábban 
egy teljesen önálló törvénytervezetet készített, azonban azt a szakmai viták során túl 
szigorúnak ítélték, így végül csak a benne foglaltak egy része emelkedett jogerőre a 
kereskedelmi törvény új törvénycikke formájában. Ez a törvénycikk is tartalmazott 
hiányosságokat, de jelentős előrelépés volt a korábbiakhoz képest.

E nagy jelentőséggel bíró, erős szövetkezeti mozgalmakat 1947-ben az új szövetkezeti 
törvény (A szövetkezetekről szóló 1947. évi XI. törvény) szerint fokozatosan kezdték 
állami ellenőrzés alá vonni. A kibontakozó szocialista diktatúra a szövetkezeti mozgalmak 
államosítását és az erőszakos szövetkezetesítést tűzte ki célul, így a 60-as évekre 
gyakorlatilag a mezőgazdasági földterületek csaknem egésze termelőszövetkezetek 
kezelésébe került, a tagok a korábbi saját földjükön a szövetkezet javára végeztek 
munkát. Az iparosokat hasonló módon szövetkezetekbe kényszerítették, a kereskedelmet 
szintén államilag felügyelt értékesítési szövetkezetek bonyolították. A szocializmus 
alatt ugyan a szövetkezetek nagy része állami felügyelettel vagy állami irányítással 
működött, mégis bizonyos tekintetben fejlődött a szövetkezeti mozgalom. 1968-ban 
megalakult a Szövetkezeti Kutató Intézet, amely az alapításától fogva jelentős, és egyre 
bővülő szakkönyvtárat tart fent a szövetkezetekkel kapcsolatos magyar és nemzetközi 
szakirodalom területén, valamint tudományos és kutatási tevékenységet végez, illetve 
a nemzetközi és külföldi szövetkezeti szervezetekkel és szakkönyvtárakkal is élénk 
kapcsolatot ápol. A rendszerváltás után az intézet sokat veszített súlyából, könyvtára 
viszont továbbra is működik, valamint rendszeres kiadványaiban továbbra is megjelennek 
a szövetkezetekkel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények. 

Az erőszakos szövetkezetesítés rossz emlékeket hagyott a gazdálkodókban, akik a 
rendszerváltás után már nem akartak szövetkezetekben maradni, így tömegesen léptek ki, 
és ez által a mezőgazdasági szövetkezetek nagy része felszámolás alá került.

Mire ez a folyamat a végéhez közeledett hazánkban, az Európai Unió megalkotta a Termelői 
Értékesítő Szervezetek fogalmát (2200/1996/EK tanácsi rendelet). Jogi személynek 
azonban sem az EU sem a magyar állam nem tekinti a TÉSz-eket, ezért szövetkezeti 
vagy Kft., illetve részvénytársaság formában jöttek létre. Főként a szövetkezeti forma 
volt gyakori Magyarországon, azonban ezek közül sok felbomlott, több esetben jelentős 
veszteséget produkálva a tagoknak. Az utóbbi években a Kft. kereteiben működő 
TÉSz-ek váltak gyakoribbá, de a termelők nagy részének bizalmát elveszítette ez az 
együttműködési forma is, társasági formától függetlenül. Ezen az sem változtat, hogy az 
EU-ban a támogatások jelentős része csak TÉSz-eken keresztül vehető igénybe.
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A ’70-es években a gazdasági nehézségek ellenére a szövetkezeti mozgalom stabilan 
működöt, megjelentek a turizmussal, szociális szolgáltatásokkal és oktatással foglalkozó 
szövetkezetek is. Az 1980-as években kormányzati támogatással, speciális szövetkezetek 
alapításával próbálták megoldani a munkanélküliség problémáját, ami főleg a fiatalokat 
és a déli országrész lakóit sújtotta. Az első szociális szövetkezetet 1983-ban Bresciában 
alapították, majd 1985-ben megtartották a szociális szövetkezetek első országos gyűlését 
Assisiben.

A szövetkezetek alulfinanszírozottsága már hosszú ideje problémát jelentett a szektorban. 
Maguk a szövetkezetek részvénytársaságok alapításával próbálták orvosolni a problémát, 
amelyek hozzáférnek a pénzpiacokhoz. A másik lehetőség a törvényi szabályozás 
módosítása volt, amelyre 1992-ben került sor az 59. törvény formájában. Ekkor bevezették 
a tagok többszörös szavazati jogának intézményét, illetve azt, hogy az éves profit 3%-át 
egy szolidaritási alapba kell befizetni, amiből a szövetkezeteket segítik. Ez után 2002-ben 
módosult a törvényi szabályozás, ekkor csökkentették az adókedvezményeket, viszont 
hangsúlyosabbá tették a szövetkezetek kölcsönös természetét.

A szövetkezetek népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az hogy 2015. december 31-
én a Kereskedelmi Kamara 79487 aktív szövetkezetet tartott nyilván Olaszországban, és ez 
a szám az utóbbi években folyamatosan nőtt. Az agrárszövetkeztek száma mintegy 5100, 
az összes árbevételük 34,3 milliárd euro (2012), ami a teljes olasz agrár-élelmiszeripari 
termelés 24%-a volt.

Norvégia

Norvégiában az első szövetkezetek az 1850-es években alakultak a rochdalei szövetkezet 
mintájára. Az első igazi norvég szövetkezetnek az 1856-ban Rausjødalenben alapított 
tejszövetkezetet tekintik. Norvégiában az emberek közötti együttműködésnek és egymás 
segítésének nagy hagyománya volt ez előtt is, így nem volt kérdés, hogy a szövetkezetek 
gyorsan fognak terjedni. Norvégiában a négy fő szövetkezeti szektort a mezőgazdaság, a 
halászat, a fogyasztási szövetkezetek és a lakásszövetkezetek képezik. 

1906-ra számos fogyasztási szövetkezet jött létre, amelyek létrehoztak egy központi 
szervezetet, amelyet ma COOP NKL BA néven ismernek. A mezőgazdaságban és a 
halászatban az 1920-as és 1930-as években nőtt meg nagymértékben a szövetkezetek 
szerepe, az ekkoriban jelentkező túltermelés és árcsökkenés hatására. A lakásszövetkezetek 
a II. világháború után kezdtek ugrásszerűen fejlődni az újjáépítés és a városokba költöző 
lakosság nagy lakásigényének hatására.

Habár már a XX. század legelején felmerült az igény a jogi szabályozásra, ennek 
létrejöttét mégis maga a szövetkezeti szektor akadályozta meg. 1900-ban készült el az 
első szövetkezeti törvénytervezet, ám ezt a parlament elutasította. Ez után 1922-ben 
bizottságot hoztak létre, ami 1925-re elkészített egy új tervezetet, de ezt ismét nem 

Az első világháború kitörésével előtérbe kerültek a fogyasztási szövetkezetek, ugyanis 
a kormányzat ezeken keresztül könnyebben féken tudta tartani az árak elszabadulását. 
Az ilyen okból adódó kivételezett helyzetet még a katolikus és a szocialista 
indíttatású szövetkezetek is élvezték. A többi szövetkezeti ágazat szintén fejlődött, az 
agrárágazat hitelezését miniszteri rendelet segítette, míg az ipari szövetkezeteket az 
állami hadimegrendelések serkentették. Az állam és a szövetkezeti szektor közötti 
együttműködések szükségszerűvé tették a szövetkezeti szövetségek létrehozását, ami 
jobb koordinációhoz és jobb érdekképviselethez is vezetett.

A Ligán belül három országos szövetség alakult egy-egy a mezőgazdaság, a fogyasztás és 
a termelés területén. A katolikus szövetkezetek szintén ágazati szövetségeket hoztak létre, 
amelyek 1919-ben létrehozták az Olasz Szövetkezeti Konföderációt.

Az 1920-as években a szövetkezetek megerősödése félelemmel töltötte el az olasz 
középosztályt, főképp a bolt- és földtulajdonosokat, és ennek következtében a sajtó 
egyre erősebben támadta a szövetkezeti mozgalmat. A csökkenő árak és bérek, az egyre 
kevesebb állami megrendelés és a háború utáni átszerveződés mind negatívan hatottak a 
szövetkezeti mozgalomra. Mindemellett az erősödő fasizmus is a riválisai bázisát látta a 
szövetkezeti mozgalomban, ezért Mussolini és pártja egyre inkább támadta azt. Miután 
viszont a fasiszta párt hatalomra került, megváltoztatta a taktikáját és a szövetkezeteket 
valamint szakszervezeteket a tömegek irányításának eszközeként használta. Megszüntette 
a Konföderációt és a Ligát is, viszont létrehozta a Szövetkezetek Nemzeti Fasiszta 
Szervezetét.

Bár egyes szövetkezeti szektorok így is tudtak fejlődni (pl. mezőgazdasági és dolgozói 
szövetkezetek), a többi (pl. a vidéki szövetkezeti bankok) nagymértékben leépült.

A második világháború és a fasizmus bukása után a szövetkezeti mozgalom újjáépülése 
kezdődött a korábbi ellenálló szervezetek segítségével. Két eltérő irányú folyamat zajlott 
le: az egyik a szövetkezetek saját indíttatásból történő szövetségekbe tömörülése, a 
másik a politikusok és szövetkezeti vezetők által támogatott intézményes tömörülés. A 
Konföderáció és a Liga újraalakult, valamint új szövetségek jöttek létre az ideológiai 
alapelvek mentén (A.G.C.I. - General Alliance of Italian Cooperatives, U.N.C.I. - National 
Union of Italian Cooperatives). Az új alkotmányba belefoglalták a szövetkezetiség 
szociális funkcióit, és mint ilyen annak segítését. Az 1947-ben kiadott úgynevezett Basevi 
törvény deklarálta a szolidaritást és a demokratikus alapelveket, új alapot teremtve a 
szövetkezeti fejlődés számára.

Az 1950-es és ’60-as évek gazdasági fellendülését a szövetkezetek is kihasználták, 
számukban, méretükben és szerkezetükben is fejlődtek, modernizálódtak. A 
mezőgazdaságban a termelő-, feldolgozó- és szolgáltató szövetkezetek között egyre 
sokrétűbb kapcsolatok alakultak ki. A fogyasztási szövetkezeteknek kialakult a területi 
alapú szerveződése, és a kisebb boltokat felváltották a szupermarketek. A vidéki 
szövetkezeti bankok újraszerveződtek, létrejött a Federcasse. A korábbi kis méretű 
kölcsönös biztosítók fejlődésnek indultak, 1963-ban megalapították az Unipol-t.
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Kiemelendő, hogy a szövetkezetek száma 2009 és 2016 között 12%-kal nőtt, mialatt a 
tagság 14%-kal bővült.

Európán belül az Európai Unióban található a szövetkezetek és a tagok többsége: mintegy 
131 000 szövetkezetnek több mint 127,6 millió tagja és 4,36 millió munkavállalója van. 
Az EU szövetkezeteinek éves árbevétele meghaladja a 992 milliárd Eurót. 2009 és 2016 
között 16%-kal nőtt a taglétszám, ami azt jelenti, hogy az európai növekedést gyakorlatilag 
teljesen az EU adta.

Az országonkénti számokat tekintve a legtöbb, közel 40 000 szövetkezet Olaszországban 
található, őket Törökország követi mintegy 34 000 szervezettel, majd Franciaország 22 
500, Spanyolország pedig 22 000 szövetkezettel.

A tagságot tekintve Franciaország vezeti a listát több mint 26 millió fővel, majd Németország 
következik 22 millió taggal, míg Hollandiában közel 17 millió, Nagy Britanniában közel 
15 millió, Olaszországban pedig 12,6 millió szövetkezeti tag él. A tagok számát a teljes 
lakossághoz viszonyítva Hollandia vezet, ahol gyakorlatilag mindenki tagja legalább 
egy szövetkezetnek, Finnországban a lakosság több, mint háromnegyede rendelkezik 
szövetkezeti tagsággal, Cipruson a lakosság 60%-a, Norvégiában és Svédországban 45%-
a, míg Franciaországban az emberek 40%-a tagja szövetkezetnek.

A szövetkezetek a legtöbb alkalmazottat Franciaországban és Olaszországban 
foglalkoztatják (több mint 1 millió fő mindkét ország esetén), majd Németország, 
Lengyelország és Spanyolország következik 860 000, 300 000 illetve 290 000 fővel. Az 
alkalmazottak számát a lakossághoz viszonyítva Olaszország, Franciaország, Finnország 
és Németország vezetik a listát 4,5%, 4%, 3,5%, és 2%-os értékkel.

 

Szektor szinten az ipari és szolgáltató szövetkezetek a leggyakoribbak, ezek teszik ki az 
összes európai szövetkezet 36,6%-át, ezt követik a mezőgazdasági szövetkezetek 30,4%-
kal, és a lakás szövetkeztek 22,2%-kal.

A tagságot vizsgálva viszont ettől gyökeresen eltérő képet kapunk: a tagok 43,6%-
a a szövetkezeti bankokhoz tartozik, 27% a fogyasztási szövetkezeti tag, míg 12% 
a biztosítási szövetkezetek tagja. A dolgozókat tekintve jóval kiegyenlítettebbek a 
szektorok. A munkavállalók 27,5%-a dolgozik ipari és szolgáltató szövetkezetekben, 
24%-a a kereskedelemben, 18,2%-a szövetkezeti bankokban, 14,2% a mezőgazdaságban, 
míg 13% a fogyasztási szövetkezetekben. Az éves árbevétel alapján a mezőgazdasági 
szövetkezetek vezetnek 39,3%-kal, ezt követi a kereskedelem 30%-kal és a fogyasztási 
szövetkezetek 11,6%-kal, majd az ipar és szolgáltatás 9,7%-kal.

A mezőgazdaságban több mint 51 000 szövetkezeti vállalkozás működik, amelyekbe 
a hagyományos mezőgazdasági szövetkezeteken kívül a francia mezőgazdasági 
géphasználati szövetkezetek (CUMA) és az ezekhez hasonló lengyel szervezetek is 
beletartoznak. Ezek tagsága (a többszörös tagságokkal együtt) mintegy 9,6 millió fő, a 
dolgozói létszám több mint 675 000, míg az éves árbevétel 374 milliárd Euro.

fogadták el. 1936-ban ismét bizottságot állítottak, amelynek törvénytervezetét egy év 
múlva szintén elutasították. 1953-ban ismét létrehoztak egy bizottságot, amelynek ezúttal 
már csak a fogyasztási szövetkezetek szabályozását kellett volna előkészíteni, ám ez sem 
sikerült. A lakástakarék szövetkezeteket és a lakásszövetkezetek jogi szabályozására 
1960-ban két külön törvényt fogadtak el, ezeket 2003-ban új törvényekre cserélték.

1999-ben ismét bizottságot állítottak egy átfogó szövetkezeti törvény előkészítésére, 
ám ezt először a Norvég Szövetkezeti Ügyek Állandó Bizottsága – ami a négy nagy 
szektor tagjainak állandó fóruma – nem igazán támogatta, mondván, hogy 150 éven át 
jól működött a norvég szövetkezeti rendszer átfogó szabályozás nélkül is. A bizottság 
kimutatta, hogy 2000-ben az összes újonnan alapított vállalkozásnak mindössze 0,4%-a 
tartozott a szövetkezetek közé, ami nagymértékben a nem egyértelmű jogi szabályozás 
miatt alakult így. Az ezt követő években a szövetkezeti szektor hozzáállása nagymértékben 
javult. 

A bizottság végül elkészített egy tervezetet, ami a Szövetkezetek Nemzetközi 
Szövetségének 1995-ös Manchesteri konferenciáján lefektetett elvekkel összhangban van, 
ezen felül pedig megfelelően megengedő, elég nagy szabadságot biztosít a szövetkezetek 
számára. Ezt a tervezetet végül a norvég parlament 2007-ben elfogadta, így létrejött 
Norvégia első általános érvényű szövetkezeti törvénye.

Ma a mezőgazdasági szektorban 15 nagy szövetkezet működik, amelyeknek összesen 
körülbelül 60000 tagja és 15000 alkalmazottja van. A szektor éves bevétele mintegy 4.6 
milliárd Euró. A halászati szektorban 6 nagy szövetkezet működik, amelyek különleges 
jogokkal rendelkeznek az elsődleges értékesítésben, taglétszámuk mintegy 13000 fő. 
Több mint 200 fogyasztási szövetkezet is működik jelenleg az országban, amelyek 1300 
üzletet üzemeltetnek. A taglétszámuk mintegy 900000 fő, alkalmazottaik létszáma 18000. 
Az általuk létrehozott Coop NKL BA a Coop Nordic Csoport tagja, ami Skandináviában 
az élelmiszer kereskedelem legjelentősebb szereplője. Ezen kívül számos más ágazatban 
(egészségügy, kultúra, szolgáltatások) vannak kisebb szövetkezetek az országban.

A szövetkezetek helyzete Európában, és az együttműködés hiányosságai

Az európai szövetkezeteket a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségén belül a 
Cooperatives Europe képviseli. Az általuk 2016-ban kiadott, The Power of Cooperation 
című jelentés szerint Európa lakosságának több, mint 17%-a, mintegy 141 502 512 fő 
tagja valamilyen szövetkezetnek. Még ha a többszörös tagságokat ebből levonjuk, akkor 
is igen figyelemreméltó számú tagságról beszélhetünk.

A szövetkezetek száma a kontinensen több mint 176 000, a szövetkezeti alkalmazottak 
száma meghaladja a 4,7 milliót, míg az éves árbevétel 1000 milliárd Euro feletti. 
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Összegezve elmondható, hogy a szövetkezetek eloszlása és népszerűsége országonként 
és régiónként eltérő.

Megfigyelhető, hogy Lengyelországot kivéve Kelet-Közép-Európában, valamint a 
Balkánon a szövetkezetek népszerűsége alacsony. Mind a szövetkezetek számában, mind 
a tagságban jelentős lemaradás tapasztalható a Nyugat és Észak-Európai országokhoz 
képest. Ennek okai részben a korábbi szocialista berendezkedésre vezethetőek vissza, 
de a rendszerváltások utáni kormányok sem tettek meg mindent az együttműködések 
népszerűsítése érdekében.

Az olyan új típusú szövetkezetek, mint a megújuló energia szövetkezetek, az egészségügyi, 
és gyógyszerészeti szövetkezetek, oktatással, környezetvédelemmel, hulladék 
újrahasznosítással, IT szolgáltatásokkal, adatfeldolgozással foglalkozó szövetkezetek 
még csak néhány helyen jelentek meg. Ezek némelyike, mint például a megújuló energia 
szövetkezetek, már több országban népszerűek, de a legtöbb még nem igazán elterjedt. 
Kelet-Közép-Európában ezek a szövetkezeti típusok szinte teljesen ismeretlenek.

Kívánatos lenne az új szövetkezeti típusokkal kapcsolatos eddigi ismeretek átadása, 
de a szövetkezeti szempontból kevésbé fejlett Kelet-Európai országokban e mellett 
a szövetkezeti mozgalom alapelveinek, működésének és előnyeinek szélesebb körű 
népszerűsítése is fontos feladat.
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Jelenleg az Európai Unió 28 tagországából 26-ban (különböző tartalommal) törvényi 
szinten szabályozzák a szövetkezeteket, Cipruson és Máltán nincs ilyen külön törvény.

Az Európai Unió, az ENSZ, valamint az ILO egységesen igyekszik erkölcsi és politikai 
támogatást biztosítani a szövetkezetek megalakulásához, működéséhez és fejlődéséhez, 
ezért a szövetkezetek támogatását előtérbe állító állásfoglalásokat tettek közzé. Ezek 
közé sorolható a Római Szerződés (1957); A szövetkezetek szerepe az új társadalmi, 
gazdasági irányzatok fényében (az ENSZ 49. Közgyűlésének 49/155. határozata, 1994); 
A szövetkezetek helyzete és szerepe az új gazdasági és szociális irányzatok fényében (az 
ENSZ főtitkárának A/54/57 szám alatt az ENSZ 54. Közgyűlésének benyújtott jelentése, 
1999); Szövetkezetek a vállalkozóbarát Európában (az Európai Unió Tanácsának 
állásfoglalása (2001)); A szövetkezetek szerepe a társadalmi fejlődésben (az ENSZ 56. 
Közgyűlés 88. Plenáris Ülés határozata, (2001)); Ajánlás a szövetkezés előmozdításáról 
(a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal R. 193. Ajánlása az Európai Unió tagországai 
kormányainak (2002)); A szövetkezeti társaságok támogatása Európában (az Európai Unió 
Bizottságának Közleménye az EU Tanácsnak, Parlamentjének, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2003)); A szövetkezeti társaságok támogatása 
Európában (az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottságának Állásfoglalása (2005)).

Jogi szabályozást tekintve ide tartozik az “Európai Szövetkezet” (SCE) szervezeti 
formáról intézkedő Európai Tanács 1435/2003 EK rendelete, illetve a munkavállalói 
részvételről elfogadott 2003/72/EK irányelv, valamint a zöldség-gyümölcs piac szervezési 
rendszerének módosításáról szóló 1182/2007/EK rendelet és a termelői együttműködés 
hivatalos elismeréséről, és az ehhez illeszkedő támogatásról intézkedő 1580/2007/ EB 
rendelet. Fontosak még a 2200/96/EK, illetőleg a 2201/2007/EK, valamint a 1182/2007/
EK rendelethez kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokat előíró Európai Tanács 
1234/2007/EK rendelete és az EU Bizottság 1580/2007/EK rendelete. Ezek a rendeletek 
képezik az “Európai Szövetkezet”, valamint a termelői értékesítési szerveződések nemzeti 
szabályozásának alapját.

Az európai szövetkezet (SCE) az európai - és nem a nemzeti - jog szabályozása alá esik, 
akárcsak az európai részvénytársaság vagy az európai egyesület. A nemzeti szabályok 
szerint alapított szövetkezetek vagy egyéb jogalanyok tehát egy olyan európai szövetkezeti 
formát hozhatnak létre, amelyek működését közvetlenül egy uniós rendelet szabályozza. 
Az újonnan alapított szövetkezet székhelye az unión belül szabadon megválasztható 
anélkül, hogy a meglévőt meg kellene szüntetni.

Az európai szövetkezet alapvető célja a tagok szociális tevékenységének fejlesztése, 
szükségleteik kielégítése. Európai szövetkezetet legalább 30 ezer euró (most több mint 8 
millió forint) jegyzett tőkével lehet alapítani. Amennyiben a tagok felelőssége korlátozott, 
úgy az európai szövetkezet nevében használni kell a “korlátolt felelősségű” kifejezést.

Az európai szövetkezet állhat egységes és nem egységes irányítás alatt. Az előbbi esetben 
5-11 tagú igazgatótanács irányít, az utóbbiban pedig legalább 3 tagú igazgatóság látja el az 
ügyvezetést, de 50 fős tagságnál kisebb szövetkezetnél elég ügyvezető elnököt választani.

2. fejezet
A szövetkezés jogi 

szabályozása az Európai 
Unióban
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Jogi háttér Németországban

Németországban a szövetkezetek alapítását és működését az RGBI. S. 55 (1889. 10. 01.) 
Szövetkezeti törvény (Genossenschaftsgesetz) szabályozza, amelyet a BGBI. I S. 2230 
(2006.10.16.) megújított, illetve a BGBI. I S. 1142 (2016.05.10.) módosított.

A szövetkezet az alapszabály alapítók általi aláírásával jön létre, de akkor válik hivatalossá, 
ha bejegyzik a szövetkezeti jegyzékbe. A minimális taglétszám 3 fő, akik lehetnek természetes 
vagy jogi személyek. Alapításkor hozzájárulás fizetése nem kötelező, de regisztrációs díjat kell 
fizetni, amit az alapítóknak kell biztosítaniuk.

Az alapszabály tartalma:

-a szövetkezet neve

-székhelye

-tevékenységi köre

-annak szabályozása, hogy a szövetkezet tagjai fizetésképtelenség esetén pótbefizetésre korlátla-
nul kötelezhetőek, egy adott összeghatárig kötelezhetőek, vagy egyáltalán nem kötelezhetőek

-a taggyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályozása

-a szövetkezet hirdetményeinek formájára illetve nyilvános közzétételére vonatkozó rendelkezé-
sek

-az egyes tagok hozzájárulásának mértéke, a befizetés ideje

-az esetleges veszteségek fedezésére szolgáló alap létrehozásának szabályozása

A szövetkezet döntéshozó szerve a közgyűlés, amely megválasztja az igazgatóságot, és a szövet-
kezet méretétől függően, ha szükséges (20 tag fölött), a felügyelőbizottságot. Az igazgatóság két 
tagból áll, de az alapszabályban ettől nagyobb létszámot is meghatározhatnak, illetve amennyi-
ben a tagság nem több 20 főnél, akkor elegendő egy fő igazgatót választani.

A törvény lehetőséget biztosít rá, hogy az alapszabályban engedélyezhessék személyes részvé-
telt nem vállaló befektető tagok csatlakozását is, de ezek sosem lehetnek többségben a taggyű-
lésben.

A könyvvizsgálatot független, engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló szövetség végzi, amelyhez 
a szövetkezetnek csatlakoznia kell.

Jogi háttér Magyarországon

A szövetkezetek alapítását és működését jelenleg Magyarországon a Ptk. (2013. évi V. 
törvény) és a Szövetkezeti törvény (2006. évi X. törvény) szabályozza.

A törvény részletesen szabályozza a munkavállalók bevonását az európai szövetkezet 
döntéshozatali rendjébe. Már az alapítást megelőzően - az alapítók munkavállalóiból 
- különleges tárgyalótestületet kell létrehozni. A működés során pedig képviseleti 
testület működhet. Ennek létrehozása nem kötelező, mivel a törvény részletesen leírja a 
szövetkezet vezetősége és a munkavállalók közti konfliktus feloldásának szabályait.

Jogi háttér Finnországban

Finnországban a szövetkezetek alapítását és működését jelenleg a 421/2013. számú 
Szövetkezeti törvény szabályozza.

Szövetkezetet természetes és jogi személyek alapíthatnak. Az új törvény értelmében 
már akár 1 személy is alapíthat szövetkezetet. A szövetkezetet be kell jegyeztetni a 
cégjegyzékbe 3 hónapon belül, és csak a bejegyzés után kezdheti meg a tevékenységét.

A szövetkezetalapítás az alapító okirat összes alapító tag általi aláírásával jön létre. Az 
alapító okirat tartalmazza:

-a szövetkezet nevét

-a székhely közigazgatási egységét

-az alapítás dátumát

-az alapítók adatait

-az alapítók részesedési arányát

-a tulajdonrészek értékét

-a hozzájárulás fizetési idejét

-az igazgatóság névsorát

A szövetkezet tagjainak döntéshozó szerve a közgyűlés, amely igazgatóságot az pedig 
vezérigazgatót választ. A közgyűlés működését a szövetkezeti törvény szabályozza. A 
közgyűlés határozza meg, hogy az igazgatóság és az vezérigazgató milyen döntési jogkört 
kap a napi működés biztosítása érdekében. A közgyűlés ezen kívül felügyelőbizottságot 
és könyvvizsgálókat nevez ki, valamint kijelölhet tanácsadó testületet is.

A rendes közgyűlést évente kell tartani, rendkívüli közgyűlést az igazgatóság, és a 
felügyelőbizottság hívhat össze, illetve a tagok több mint tizede vagy a könyvvizsgálók 
írásbeli kérésére kell összehívni.
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Szintén az alapszabályban meg kell határozni a tagok személyes közreműködésének 
lehetséges módjait, valamint a szövetkezet működésével kapcsolatos főbb szabályokat. A 
vagyoni hozzájárulás mértéke törvényileg nem meghatározott, de valamekkora pénzbeli 
vagy nem pénzbeli felajánlás kötelező.

A szövetkezet tagjainak döntéshozó szerve a közgyűlés, amit évente legalább egyszer 
össze kell hívni. A tagok gyakorolhatják döntési jogkörüket küldöttek útján is, ez esetben 
ennek módját az alapszabályban kell rögzíteni. A közgyűlés egy elnökből és legalább 
további két tagból álló igazgatóságot választ. 15 főnél kisebb szövetkezetben egy igazgató 
elnök kijelölése is elegendő.

A szövetkezet közgyűlése ezen kívül független könyvvizsgálót és legalább 3 fős 
felügyelőbizottságot kell, hogy válasszon.

A szövetkezeti törvény működési célja szerint különböző szövetkezeteket határoz meg. 
Ezek egyike az agrárgazdasági szövetkezet amely „…a mező- vagy erdőgazdasági, 
valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet.”

Az agrárgazdasági szövetkezetnek a nevében - az elsődleges tevékenységének megfelelően 
- a „mezőgazdasági”, az „erdőgazdasági”, illetve az „élelmiszeripari” kifejezést fel kell 
tüntetnie.

A 2006-os szövetkezeti törvény határozta meg a szociális szövetkezet fogalmát. Ezt a 
formát főképp a korábbi állami finanszírozású közmunkaprogramok kiváltására hozták 
létre, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű rászorulók egymást és saját magukat segítve, 
valamint önkormányzati támogatással visszajussanak a munkaerőpiacra, miközben többé-
kevésbé piaci alapon működő formában valódi termelő munkát végeznek. A szociális 
szövetkezetek nagy része szintén főképp mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységet 
végez.

A Ptk. lehetőséget biztosít egy szövetkezetektől eltérő együttműködési formára is, ez az 
egyesülés.

„Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és 
gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére 
alapított, jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját 
nyereségre nem törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok egyetemlegesen 
kötelesek helytállni.

Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös 
gazdálkodási tevékenységet (kiegészítő gazdálkodási tevékenység) is végezhet.” 

 „A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság 
és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek 
kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége 
a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban 
meghatározott személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a 
tag nem köteles helytállni.

A szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra 
irányulhat.”

A jogszabályok alapján szövetkezetet legalább 7 természetes és jogi személy alapíthat, 
mivel egy személy maximális vagyoni hozzájárulása 15% lehet, illetve nem természetes 
személyek (a szövetkezetek kivételével) a taglétszám maximum 20%-áig vehetnek részt 
a szövetkezetben, együttes vagyoni hozzájárulásuk maximum a tőke harmada lehet.

A szövetkezet az alapszabály alapítók általi aláírásával jön létre, amelyet be kell jegyezni 
a cégjegyzékbe.

Az alapszabályban szerepelnie kell:

-a szövetkezet nevének

-székhelyének

-tevékenységi körének

-a létesítők nevének és címének (székhelyének)

-a vagyoni hozzájárulás mértékének és teljesítésének módjának és idejének

-az első vezető tisztségviselő személyének

-a tag személyes közreműködésének lehetséges módjainak

-a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködésének meghatározásának

-a közösségi alapra vonatkozó szabályoknak

-a természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik számára nyújtandó szolgáltatások 
formáit, odaítélésének feltételeit, eljárási rendjének

-a szövetkezet szerveinek és azok hatáskörének

-a tagokra és tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okoknak

-valamint a közgyűlés összehívásának módjának, a szavazati jog gyakorlásának 
feltételeinek és módjának.
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megelőzése talajgenerátorok üzemeltetése révén, ezen kívül tagjainak ingyenes formában 
meteorológiai prognózist biztosít az agrotechnológiai eljárások tervezéséhez. Jelenleg több 
mint ezer tagja van, köztük önkormányzatok, cégek, magánszemélyek, hegyközségek is.

Jogi háttér Olaszországban

Olaszországban a szövetkezetekkel kapcsolatos jogi szabályozást a polgári törvénykönyv 
2511-2548 szakasza (Civil code 2003, Item. VI art. 2511-2548 - Delle società cooperative 
e delle mutue assicuratrici) tartalmazza.

Szövetkezetet legalább három természetes vagy jogi személy alapíthat. A szövetkezet 
az alapszabály aláírásával jön létre, amelyet közjegyzőhöz kell benyújtani, a közjegyző 
pedig továbbítja a cégjegyzéket vezető hivatalhoz. A szövetkezet a cégjegyzékbe történő 
bejegyzéssel lesz hivatalos jogi személy.

Az alapszabály tartalmazza:

-az alapítók adatait

-a szövetkezet nevét

-a szövetkezet székhelyét, telephelyeit

-társadalmi cél megjelölését

-a jegyzett tőke arányát a tagok között, a megfizetés módját, és ha részjegyekre oszlik, 
akkor azok névértékét

-a nem pénzbeli hozzájárulások értékét

-a tagok belépésének feltételeit, a hozzájárulás mértékét és módját

-a tagok kilépésének vagy kizárásának feltételeit

-a nyereség elosztásának szabályait

-a közgyűlés összehívásának módját, ha eltér a törvényben meghatározottól

-a menedzsment felépítését, az igazgatók számát és hatáskörét, jelezve, hogy melyikük a 
társaság hivatalos képviselője

-a felügyelőbizottság tagjainak számát

-az első igazgatók és felügyelőbizottsági tagok kinevezését.

Az egyesülés társasági szerződés aláírásával jön létre. A tagok száma minimum 2. A tagok 
nem kötelesek vagyoni hozzájárulást nyújtani, viszont felelnek a szervezet vagyonán 
felüli kötelezettségeiért. A szervezet döntéshozó szerve a taggyűlés, amelyben minden tag 
egyenlő szavazattal bír, kivéve, ha a társasági szerződésben ettől eltérően rendelkeztek, 
de ebben az esetben sem lehet egy tag szavazati aránya 50% feletti. A taggyűlés igazgatót 
vagy 3 tagból álló igazgatóságot jelöl ki az ügyvezetési feladatokra és az egyesülés 
képviseletére. Felügyelőbizottságot és könyvvizsgálót nem kötelező kinevezni.

„A tagok ellenszolgáltatás nélkül jogosultak az egyesülés által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételére; a más részére végzett gazdálkodási tevékenység adózott eredményéből 
részesülnek.

(2) A mellékszolgáltatásért a tagokat külön díjazás illetheti meg.

(3) A gazdálkodási tevékenység során keletkezett adózott eredmény felosztása a vagyoni 
hozzájárulás arányában történik; egyébként a nyereség a tagok között egyenlő arányban 
oszlik meg.”

Egyesüléseket főleg az egy szakterületen tevékenykedő vállalatok hoztak létre 
eddig Magyarországon, azzal a céllal, hogy a tagokat illetve a tagok érdekeit 
képviselje nemzetközi szakmai szervezetekben, hazai jogalkotásban, szakhatóságok, 
önkormányzatok, minisztériumok felé, de néhány esetben a szövetkezetekhez hasonlóan 
működnek.

Néhány működő példa egyesülésekre:

Köztisztasági Egyesülés - Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató szervezeteket 
és e tevékenységhez kapcsolódó gyártó,- forgalmazó cégeket tömörítő szervezet. www.
koztegy.hu

Sütőipari Egyesülés – Magyarországi sütőipari nagyvállalatok hozták létre szakmai 
érdekképviseleti szervezetként, valamint a szakmai ismeretek lakosság számár a történő 
elérhetővé tétele céljából, valamint a cégek közötti kommunikációt, együttműködést  
javítandó.

Volán Egyesülés – A hazai távolsági buszközlekedést bonyolító  Volán társaságok 
hozták létre jármű és alkatrészbeszerzés, szervizszolgáltatások, engedélyek, okmányok 
ügyintézése, minőségirányítási feladatok és egyéb irodai szolgáltatások lebonyolítása 
céljából.

CECED Magyarország – Háztartási gép gyártók hozták létre, mint érdekképviseleti 
szervezetet, de bármilyen más elektronikai készüléket gyártó vagy forgalmazó cég 
csatlakozhat.

NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés – 1991-ben alakult Baranya, 
Somogy és Tolna megye mezőgazdasági nagyüzemeinek, valamint két biztosítónak és 
az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a bevonásával. Célja a jégesők okozta károk 
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-a hozzájárulás fizetésének határidejét

-a tag kilépésekor visszafizetésre kerül-e a hozzájárulás

-a nyereség felhasználásának módját

-az igazgatóság maximális és minimális létszámát

-az éves közgyűlésen milyen témákat kell napirendre tűzni

Hozzájárulást nem kötelező megállapítani, de ha az alapító okiratban meghatároznak 
ilyet, akkor az lehet pénzbeli vagy tárgyi hozzájárulás is. A hozzájárulás lehet egyszeri 
összeg, vagy éves díj.

A szövetkezetet az alapító okirat aláírását követő három hónapon belül be kell jegyeztetni 
az Üzleti Vállalkozások Nyilvántartásába.

A szövetkezet fő döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen minden tag részt vehet 
személyesen, vagy meghatalmazott útján. A tagok tanácsadót is hívhatnak magukkal 
az ülésre, aki hozzájuk hasonlóan felszólalhat. 100 főnél nagyobb szövetkezeteknél az 
alapító okirat előírhat küldöttek útján történő részvételt is, küldött viszont csak a tagok 
közül választható, maximum négy éves ciklusokra. Közgyűlést évente kell összehívni, a 
lezárt üzleti évet követő fél éven belül. Az éves ülésen kívül eseti ülést is összehívhat az 
igazgatóság. Ennek összehívását a tagok legalább tizede, vagy a könyvvizsgáló is kérheti 
írásban.

A közgyűlés legalább 2 tagú igazgatóságot választ. Az igazgatóság kinevez egy általános 
igazgatót. A közgyűlés kinevezhet felügyelőbizottságot is, de ez nem kötelező. Szintén a 
közgyűlés választja a könyvvizsgálót, vagy könyvvizsgálókat és azok helyetteseit.

 A hozzájárulás mértéke nincs megszabva, hozzájárulás nyújtható pénzbeli vagy 
tárgyi formában is.

 A szövetkezet döntéshozó szerve a közgyűlés, ahol a természetes személy tagok, 
és a jogi személy tagok képviselői vesznek részt. Nagyobb szövetkezeteknél területi 
gyűléseket tartanak, amelyeken küldötteket választanak a tagok közgyűlésben történő 
képviseletére. A közgyűlésben alapvetően minden tag egy szavazattal rendelkezik, 
de ha a tag egy szövetkezet, akkor maximum öt szavazata is lehet, de összesen nem 
lehet több mint a szavazatok tizede, az összes ilyen tag szavazatainak száma pedig 
maximum az összes szavazat harmada lehet. A közgyűlés választja meg az igazgatóságot, 
amelynek tagjai többségben szövetkezeti tagok kell, hogy legyenek, kisebbségben 
lehetnek kívülállók is. Az igazgatókat maximum három éves ciklusokra választhatják, 
az alapszabályban lefektetettek szerint. Az igazgatóság egy elnököt választ maguk közül, 
aki a szövetkezet hivatalos képviselője lesz, ezen kívül pedig az ő feladata az igazgatóság 
ülésének összehívása, a napirend kitűzése és a többi igazgató tájékoztatása a témákban

Jogi háttér Norvégiában

Norvégiában a szövetkezetek alapítását a LOV-2007-06-29-81. számú szövetkezeti 
törvény szabályozza.

A szövetkezet alapítása az alapító okirat minden alapító tag általi aláírásával jön létre. 
Szövetkezetet legalább két természetes vagy jogi személy alapíthat. Létezik együttes 
tagság is, amely azt jelenti, hogy több természetes vagy jogi személy együttesen vesz 
részt a szövetkezetben, mint egy tag. Ez esetben a tagjegyzékben minden együttes tagot 
fel kell tüntetni, megjelölve, hogy melyikük jogosult a tag képviseletére. 

Az alapító okirat tartalmazza:

-a szövetkezet nevét

-székhelyét

-tevékenységi körét

-a tagok adatait

-a tagok által fizetendő hozzájárulás mértékét (ha van ilyen)
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Acsay Lajos

Zöldség-gyümölcs nagykereskedő

A vállalkozás bemutatása

2000 óta üzemelünk Kft. formában, de terveink között szerepel, hogy ha a termelési 
tevékenységet is el tudjuk indítani, akkor szövetkezetet hozunk létre és azt TÉSZ-ként is 
elismertetjük.

Jelenlegi tevékenységünk kereskedelem és egyfajta integrációszervezés. A fajtaválasztékot 
a hozzánk beszállító gazdákkal együtt alakítjuk ki. Három évvel ezelőtt a legnagyobb 
beszállítóinkkal eldöntöttük, hogy milyen fajtákkal dolgozzanak. Közel 300 beszállító 
partnerrel állunk kapcsolatban, és mintegy 40 féle zöldséget és gyümölcsöt forgalmazunk. 
A beszállítás nagy részét 3-4 termelő biztosítja termékcsoportonként, ők az árumennyiség 
40-50%-át adják.  Ők teszik lehetővé a minőségi, jól időzített egységes áru szállítását. A 
vállalkozás központja Mórahalmon van, de rendelkezünk egy telephellyel Veszprémben 
is. Kizárólag magyar terméket forgalmaznak, az áru a szedéstő számítva 48 órán belül a 
pultra kerül.

Tapasztalatok az új típusú szövetkezetekről

Az új típusú szövetkezetek jelentős része nem olyan szándékkal alakult ami ennek a 
gazdasági formának az elvi alapjainak megfelel. Sokszor 1-2 személy önös érdekből hozta 
létre őket, és a tőke nagy része is náluk koncentrálódott. A kereskedelmet is eltorzította a 
TÉSZ-ek működése, mert a forgalom után kaptak állami támogatást, ezért sokszor áron 
alul is értékesítettek, csakhogy növeljék a bevételt. Így a multik és a TÉSZ-ek egymást 
erősítve nyomták le az árakat. 

A vállalkozás üzleti modellje

A céghez jellemzően kistermelők szállítják be az árut. Náluk rendszeresen ellenőrizzük a 
minőséget, ami egy nagyon fontos bizalomépítő tényező is. A termelők önbizalma nagyon 
alacsony szinten van, ezt próbáljuk növelni a hónap termelője cím létrehozásával is.

Fontos lenne az exportpiacok felé nyitni, de a termelők erre nincsenek felkészülve, a 
tőkehiány miatt bankgaranciára volna szükség.

A termelőknek nem szabjuk meg, hogy mennyit termeljenek, de folyamatosan egyeztetünk, 
így tudjuk összehangolni a keresletet és a kínálatot.

Az együttműködésbe vetett bizalom erősítése

Bíznak a gazdák együttműködésében, szeretne létrehozni egy olyan termelőszövetkezetet, 

3. fejezet
Interjúk a mezőgazdasági 

szektor szakértőivel és 
kutatóival
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A támogatásokat jelentős mértékben visszaosztották a tagjaiknak.

Előfordul, hogy egy nagy termelő rányomja a bélyegét az együttműködésre, feszítő erők 
lépnek fel a tagságon belül.

Az is előfordul, hogy egy nagy inputanyag-beszállító szervez egy BÉSZ a kereskedelmi 
partnereinek, de ez nem egy valódi, fejlődő képes modell.

A gépköröket a kormányzat nem vállalta fel.

A sikerese működés, vagy a sikertelenség okait miben látja?

A sikeresség, de a sikertelenség sem forma függő.

A tisztességes vezetők, és a szakmaiság a döntő.

Lehetnek egyéb tényezők, pl. a növénybiztosítóknál túl szűkre szabta a jogszabály a 
jogosultságokat, ezzel gyakorlatilag ellehetetlenülnek.

Milyen feltételekkel lehetne az együttműködésre a bizalmat erősíteni?

A jogbiztonság erősítésével. Komoly jogsértéseknek sincs következménye. Ezen 
változtatni kell.

Dr. Bobvos Pál

Jogász, korábban több szövetkezetnél is ellátott jogi szakértői feladatot

A szövetkezetek helyzete a rendszerváltás után:

A rendszerváltás előtt a szövetkezetek csak névlegesen voltak szövetkezetek, működésüket 
tekintve vállalatnak lehet őket tekinteni. Az 1990 évi I. törvény azonban megteremti a 
hagyományos szövetkezeti elveken alapuló együttműködések jogi keretét, amelyekben 
nem a szervezet érdekei az elsődlegesek, hanem a tagoké. Ezzel párhuzamosan az 1990. 
évi II. törvény elindítja a korábbi szövetkezeti rendszer lebontását, a „vagyonnevesítés” 
bevezetésével. Ennek során a termelő eszközöket, szövetkezeti telephelyeket kisszámú, 

amiben a termelést a gazdák együtt végzik és a hangsúly a minőségen van. Az értékesítést 
a Kft. végezné továbbra is, övé a márkanév, ami már működik.

A vállalkozás csak olyan árut vásárol fel amire már megvan a vevő – először eladnak 
azután vesznek.

Szeretnének a feldolgozás és az export irányába fejlődni.

Bagi Ádám

Agrár Munkaadói Szövetség

A rendszerváltás utáni jogi szabályozás milyen hatással volt az új típusú szövetkezetek 
alakulására, működésük eredményességére?

A régi szövetkezetek többségében végelszámolással megszűntek, vagy vagyonkezelőként 
még megmaradtak. Alakultak ugyanakkor Kft.-k, és Rt.-k

A szövetkezeti modell leépült.

A rendszerváltáskor a szemlélet a vagyon érdekeltséget nem tükrözte, csak a foglalkoztatási 
irdeketséget.

Jelentős számban alakultak TÉSZek. Sok megszűnt, vagy beolvadt más TÉSZ-be. Milyen 
okokat lát?

-A hozzáértés hiánya

-Erőltetett, túl sok beruházás

-Korrupció

A TÉSZ-től eltérő küldetésű együttműködések (szövetkezetek) kisebb számú létrejöttét 
mi lehetet az oka?

Sokan csak a támogatások miatt jöttek létre.
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A nagyszámú TÉSZ-ként működő szövetkezet egy részének alapítása eleve nem piaci 
igények miatt történt, hanem az állami források elnyerése céljából. Volt ahol egy 
településen 3-4 TÉSZ is alakult kezdetben. Ezek a szervezetek, illetve az adósságcsapdába 
kerülő kisebb szövetkezetek idővel beolvadtak a nagyobb szövetkezetekbe, amelyek 
bírták vállalni a hitelek finanszírozását, illetve a fenntartási költségeket.

Probléma volt az is, hogy a beszállított áruk minősége sokszor nem volt megfelelő, 
de ennek ellenére baráti alapon vagy kenőpénzért átvették, vagy magasabb minőségi 
kategóriába sorolva vették át, mint amiben kellett volna. Az a szemlélet is jellemző volt 
a tagokra, hogy alacsony piaci árak, vagy túltermelés esetén a TÉSZ-nek akarták eladni 
az árut, de ha magasabb áron tudtak eladni a nagybani piacon, vagy más csatornákon 
keresztül, akkor nem vitték az árut a TÉSZ-nek. 

A szövetkezetek megszűnésének oka volt a megfelelő menedzsment hiánya is. A tagok 
nem akarták megfizetni a vezetőket, így viszont a tapasztaltabbak továbbáltak, új képzett 
vezetőt pedig nem tudtak felvenni. Egyes szövetkezetek felbomlásának oka volt a túl 
nagy heterogenitás is. A különböző méretű gazdaságok eltérő anyagi helyzetben voltak, 
eltérő lehetőségekkel és eltérő célokkal, így nem tudtak a szövetkezetben megfelelően 
együttműködni. Ezt a problémát kisebb alapszövetkezetek és őket összefogó másodlagos 
szövetkezetek létrehozásával lehetett volna áthidalni.

Megoldási kísérletek és további lehetőségek:

Az utóbbi években megjelent megoldás az együttműködésnek az a formája, amikor az 
alapítók gazdasági társaságot (többnyire Kft.-t) hoznak létre, és ezzel szerzik meg a TÉSZ 
minősítést. Ez a működési forma egyébként jogilag csak kis mértékben különbözik a 
szövetkezeti formájú TÉSZ-ektől, mivel – ahogy korábban említettük – a jogi szabályozás 
egyre kisebb különbséget tesz a Kft.-k és a szövetkezetek között. Ezek a vállalkozások 
talán kiküszöbölik a túl nagyra növő és heterogén tagságú szövetkezetek problémáit is.

Az integrációk kialakulásának jogi háttere mellett egyébként a gazdasági kényszer is 
adott, ennek ellenére kisszámú együttműködés jön létre, mert a belső késztetés továbbra 
is hiányzik a gazdákból.

A szövetkezettől eltérő jogi formák (egyesület, egyesülés) nem alkalmasak a profitorientált 
együttműködésre, azok csak külső forrás bevonása esetén tudnak működni.

Az együttműködési hajlandóság növeléséhez új eszközökre, új megközelítésre van 
szükség. Nincsen olyan történelmi időszak Magyarországon, ahová vissza lehetne nyúlni, 
hogy akkor volt a szövetkezetiség aranykora. Főként külföldi példákat és tapasztalatokat 
kellene alapul venni a megoldás keresésében.

általában korábbi vezető pozíciót betöltő személy szerezte meg. A szövetkezetet gyakran 
gazdasági társasággá alakították és így folytatták a termelést, a többi helyen pedig 
ténylegesen felosztották a megszerzett vagyont, és a szövetkezet megszűnt.

A nagy számú szövetkezet formájú TÉSZ alapításának háttere:

Az új típusú szövetkezetek gazdasági indíttatásból jöttek létre, egyrészt a közös 
érdekérvényesítés miatt, másrészt az állami támogatások, pályázati pénzek kihasználása 
céljából. A termelés területén nem volt hiány, így nem arra jöttek létre a szövetkezetek, 
hanem főként az értékesítésre, hiszen ez az oldal volt a problémásabb. A felismerés és az 
együttműködés célja is jó volt alapvetően. A szervezést olyan információval rendelkező 
személyek kezdték meg, akik nemzetközi példákat látva, vagy a jogi szabályozás 
ismeretében, esetleg a gazdasági folyamatokat helyesen értelmezve szerettek volna 
versenyképesek maradni. Ilyen tekintetben a szövetkezés alulról indulónak tekinthető és 
összhangban volt a szövetkezeti alapelvekkel.

2013-ban ismét változott a szövetkezés jogi háttere. Megfigyelhető, hogy egyre csökken 
a különbség a gazdasági társaságok és a szövetkezetek között. Az olyan hagyományos 
alapelvek és értékek is kezdenek lazulni, mint az egy tag – egy szavazat elve, vagy a 
személyes közreműködés szükségessége. Egyre több kérdést az alapítók hatáskörébe 
utal, akik az alapszabályban határozzák meg, hogy azokkal kapcsolatban hogyan 
szeretnének eljárni. Fontos azonban, hogy jelenleg is a profit legalább 50%-át a személyes 
közreműködés arányában kell elosztani.

Az új típusú szövetkezetek problémái:

Magyarországon alapvetően nem volt jellemző az emberekre a szövetkezési hajlandóság 
– ennek lehet, hogy történelmi okai vannak – de a szocializmus alatt még azokból is 
kitörlődött ez a képesség, akik előtte próbálkoztak szövetkezetek létrehozásával.

A szövetkezetek létrejötte mindig a tőke hiányára vezethető vissza. Ez Magyarországon 
is így volt. Ráadásul a ’90-es évek első felében a TÉSZ formában létrejött szövetkezetek 
számára rendelkezésre álló pályázatok még magas, 80-90% támogatást nyújtottak, 
ezzel segítve őket. Azonban még a 10-20% önerőt sem tudták vagy akarták a tagok 
biztosítani, ezért erre hitelt kellett felvenni. Ekkoriban a hitelkamatok nagyon magasak, 
akár 30% felettiek is voltak, amit nehéz volt kitermelni. Mindennek következtében a 
szövetkezetek kényszerpályán mozogtak, a menedzsmentnek kellett döntéseket hoznia a 
külső kényszerítő erőknek megfelelően, így a tagok szava nem érvényesült.

Voltak TÉSZ-ek, amelyek a nagy támogatási intenzitás ellenére megfontoltan fejlesztettek, 
így nem kerültek kritikus mértékű adósságcsapdába, voltak azonban olyanok, amelyek 
túlvállalták a fejlesztéseket, és létrejövő hitelállományt nem tudták kezelni, így csődbe 
mentek.
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Szintén jelentős probléma volt, hogy ezek a szövetkezetek nem alulról jövő 
kezdeményezésre létesültek, hanem állami, önkormányzati hatásra. Ebből is következett, 
hogy sok politikai kapcsolatuk volt, nagy politikai hatás érvényesült a működésük során. 
Sok TÉSZ környezetében gazdasági társaságok jelentek meg, amelyek a menedzsmenthez 
voltak köthetőek, és ezek fiktív számlázásokkal forgalmat generáltak, amely egyrészt 
a TÉSZ-t juttatták több állami támogatáshoz, másrészt pedig a cégek tulajdonosainak 
termeltek bevételt valós teljesítmény nélkül.

Probléma volt az is, hogy a szövetkezetek esetében a tagokban nem tudatosul 
Magyarországon, hogy a vállalatnak ők a tulajdonosai, ezért nem megfelelően viszonyulnak 
hozzá. Sokszor még a menedzsment tagjai sem voltak tisztában a saját felelősségükkel.

A fentiek összességeként a TÉSZ-ek jelentős hányada csődbe ment és megszűnt.

A gazdák közötti együttműködésekre vonatkozó tanulságok:

-Az együttműködésnek alulról kell szerveződnie.

-A sikeres működéshez korrekt vezetésre van szükség.

-A tagoknak a sajátjuknak kell, hogy érezzék a szövetkezetet.

-A kereskedelemre kell, a termelésre viszont nem szabad létrehozni szövetkezetet.

-A piackutatást meg kell erősíteni.

-Független törvényességi felügyeletre, szakmai ellenőrzésre volna szükség.

-A másodosztályú áru nem határozhatja meg a piacot.

-A menedzsment tagjainak maguknak is termelőknek kellene lenniük, de e mellett 
megfelelő vezetői ismeretekkel is kellene rendelkezniük.

Huszta Roland

A Mórakert TÉSZ korábbi ügyvezető igazgatója

A ’90-es évek végén a zöldség-gyümölcs ágazatban sorra alakultak a TÉSZ-ek - amelyek 
nagyrészt szövetkezeti formában működtek - majd kb. 10 év elteltével nagyon sok 
megszűnt.

Az okok részben a vezetőség szaktudásának hiányában keresendőek. Egyrészt a stratégiai 
tervezés hiánya, másrészt a pénzügyi gazdálkodási ismeretek, harmadrészt pedig a vezetői 
szaktudás hiánya vezetett ehhez a helyzethez.

Dr. Ecseki Erzsébet

Ügyvéd, korábban a megyeházán mezőgazdasági szövetkezetek ügyeivel foglalkozott, 
1990 óta saját irodája van.

A gazdálkodók közötti együttműködések társadalmi háttere:

Magyarországon a jogérvényesítés és a jogbiztonság deficitje alapvetően meghatározza 
az emberek hozzáállását és így a gazdálkodók közötti együttműködéseket is.

A rendszerváltást követően a parasztság nem tudta átlátni a szektor teljes vertikumát. 
A mezőgazdasági szövetkezeti vezetők viszont felismerték, hogy az 1992. évi I. és II. 
törvény következtében meg tudják szerezni a szövetkezeti vagyon döntő többségét. A 
privatizáció során így főleg a korábbi szövetkezeti vezetők kezébe vándoroltak a földek 
és a termelőeszközök is. A rendszerváltás előtti TSz-ek sokszor nem szűntek meg, hanem 
gazdasági társasággá alakultak és néhány tulajdonos kezébe kerültek, koncentrálódtak.

Ennek következményeképpen egy általános bizalmi válság alakult ki. Ez mind a 
politikusokkal szemben, mind pedig a gazdákban egymással illetve a vagyonhoz jutó 
korábbi vezetőkkel szemben fennáll.

Egy másik fontos tényező volt a rendszerváltás után a gazdálkodókra jellemző 
szaktudásbeli hiányosság. 

A kettő összessége így ahhoz vezetett, hogy a régi szokások, a régi rendszerek 
megmerevedtek, és az új helyzethez való alkalmazkodás nem történt meg.

A rendszerváltás után az sem volt egyértelmű, hogy egyáltalán mire szövetkezzenek a 
gazdálkodók.

A kisgazdálkodói szektor jellemzője, hogy a hatékonyság nagyon gyenge, illetve az a 
sajátosság is, hogy a termelők megpróbálnak minél láthatatlanabbak lenni a hatóságok 
előtt. Minden lehetőséget kihasználnak, hogy a járulékok egy részét el tudják kerülni, és 
ezzel összefüggésben adatokat sem szolgáltatnak semmilyen irányba.

Ez a jelenség egyébként azzal is összefügg, hogy Magyarországon a járulékterhek nagyon 
magasak és differenciálatlanok, a kistermelők pedig ezt nem tudják érvényesíteni az 
árakban.

A rendszerváltás után alakult új típusú szövetkezetek problémái:

A mezőgazdaság az orosz piac elvesztése után nem tudott új piacokat nyerni. A TÉSZ-
ek termékei ma sincsenek jelen az áruházláncok polcain, ezen felül pedig kereskedelmi 
láncokat, sőt sokszor saját boltot sem üzemeltetnek. Ehhez társul a magyarországi 
feldolgozóipar hiánya, ami szintén fontos felvevőpiac volt a rendszerváltás előtt.
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kétkezi munkásokig. Ezen kívül az is probléma, hogy generációváltásra volna szükség, 
de az utánpótlás nem biztosított.

A lemaradás oka főként a szaktudásbeli hiányosságokban van, és ez nem a mezőgazdasági 
szaktudást jelenti, hanem a közgazdaságit. A feketegazdaság jelenléte a szektorban fontos 
hátráltató tényező, mint azt korábban említettük, hiszen gátolja a nagybani értékesítést.

Az együttműködések iránti bizalmatlanság főleg a vezetők iránti bizalom megingására 
vezethető vissza. Jó menedzsmentet viszont csak úgy lehet fenntartani, ha megfizetik. Amíg 
erre nem hajlandóak a gazdák, addig nem lesznek megbízható és hozzáértő szövetkezeti 
vezetőik. Az együttműködés hiánya és a bizalmatlanság ezen kívül a kereskedelemben is 
megjelenik, ugyanis a különböző beszállítók egymás alá ígérnek, így végül pedig saját 
magukat is rossz helyzetbe hozzák.

Az együttműködés a gazdák között akkor lenne elérhető, ha nem lenne közvetlen beszállítás 
az áruházláncokhoz. Ekkor ugyanis kénytelenek lennének a termelők összefogni.

Dr. Kis Krisztián

Egyetemi oktató

A szövetkezetek helyzete a rendszerváltáskor

A szocializmus alatt kényszer volt a szövetkezés, ezért az emberek alapvetően idegenkednek 
tőle. Míg Nyugat-Európában a közös agrárpolitika már a ’70-es évektől sokat lendített 
a gazdaság helyzetén, és a gazdálkodók együttműködési hajlandóságát is elősegítette. 
Magyarországon ezzel szemben a szocializmusra visszavezethetően sem a megfelelő 
bizalom nincs meg, sem az elmélyült szakmai ismeretek, sem pedig az érdekeltség.

Alulról építkezve lehet csak együttműködést építeni, felülről kezdeményezett rendszer 
nem fog működni.

Sok jó kezdeményezés volt, ezek egy része ma is működik (Kavar a Nagyi Klub – Földeák, 
Tartó Szövetkezet – Sándorfalva), mások megszűntek, vagy nem működnek megfelelően.

Az új és régi típusú szövetkezetek megszűnése:

A szocialista szövetkezetek fennmaradásának eleve nem volt alapja a rendszerváltás 
után, néhány közülük átalakult formában tudott fennmaradni. Nem volt meg a társadalmi 
hátterük és az emberi viszonyok sem, amelyek lehetővé tették volna a működést.

További probléma volt ekkoriban a gazdasági válság következtében fellépő devizaválság. 
A szövetkezetek beruházásaikhoz kezdetben 75%-os támogatásra tudtak pályázni, de 
ekkoriban már ez a támogatási intenzitás csökkent, így a fejlesztésekhez egyre több 
hitelre volt szükség. 

A forint/euro, forint/dollár, forint/frank árfolyamok hihetetlen mértékben elszabadultak, 
aminek következtében a korábban alacsony kamatú devizában felvett hitelek forintban 
számított értéke, és így törlesztő részlete is jelentősen megugrott.

Mindehhez társult az is, hogy Magyarország 2004-ben lépett be az Unióba, aminek 
következtében a védővámok fokozatosan megszűntek, a multinacionális hipermarket 
láncok egyre jobban terjedtek, az áru jelentős részét viszont importálták, így jelentős 
mértékű lett a zöldség-gyümölcs ágazatban a konkurencia. Ez egyrészt szűkítette a 
piacokat, másrészt csökkentette az árakat is, amelyek a válság miatt tovább csökkentek.

Fontos tényező az is, hogy a magyar mezőgazdaságban „hagyományosan” jelentős a 
feketegazdaság aránya: 40-50%. A gazdák, ha lehet, számla nélkül intézik az adásvételt, 
ráadásul több fajta adókedvezmény is van, amelyek a szövetkezetekre nem vonatkoznak, 
ennek következtében a szövetkezet versenyhátrányba kerül a gazdákkal szemben.

A szövetkezetek beruházásai túl nagy volumenűek voltak, a nagymértékű amortizáció 
eltolta a mérleget.

A TÉSZ-ek nagy hányada megszűnt a fenti folyamatok következtében, ami ágazati szinten 
is jelentős negatív hatást fejtett ki. Bizalmi válság alakult ki részben a gazdák oldaláról, 
így képtelenek egymással összefogni, másrészt pedig a bankok oldaláról is csökkent a 
hitelezési hajlandóság, így források tűntek el az ágazatból.

A hazai szakpolitikában is a TÉSZ-ekre alapoztak, így hiány keletkezett ezen a területen 
is. Technológiai megtorpanás is történt a TÉSZ-ek megszűnését követően.

Ezen felül az egyik legsúlyosabb következmény a gazdák részéről a piacvesztés volt, 
amely egyrészt a kis gazdasági méret miatti nem megfelelő alkupozíció következménye, 
másrészt pedig abból adódott, hogy a nagy szereplők eltűnésének hatására az importőrök 
megerősödtek, és import áruval szereztek piacot a gazdáktól.

Az utóbbi néhány évben a TÉSZ-ek gazdaságszervező tevékenységét egyes területeken, 
pl. szaporítóanyagok terén az arra specializált cégek átvették, de más területeken továbbra 
sem pótolta őket semmi.

A magyar zöldség-gyümölcs szektort összehasonlítva a többi európai országéval, látható, 
hogy nem vagyunk versenyképesek. Egyik nagy probléma, hogy komoly mértékű a 
hatékonyság hiánya. Ez főként szervezési eredetű probléma, kevésbé technológiai jellegű. 
Másik gond, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a munkaerőhiány, a vezetői szinttől a 
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Kormányos Sándor

A Hungaro-Coop-Csengele szövetkezet korábbi vezetője

A vállalkozás jellemzői:

Csengelén alapították a szövetkezetet 2003-ban, 127 taggal, profiljuk zöldség-gyümölcs 
forgalmazás volt.

A gyakorlatban szinte kizárólag a Vetter Hungary Kft.-nek adták el az árut. 160 millió Ft 
volt a legnagyobb árbevételük, az eladási árat gyakorlatilag 100%-ban a vevőknek adták, 
a TÉSZ-eknek járó támogatást fordították a működésre.

Ez a modell nem működött, a támogatás nem fedezte a működési költségeket, ezért 
megszűntették a céget és elszámoltak a tagokkal.

A működés problémái:

A tagi fegyelem hiánya volt a legfőbb gond, a tagok jelentős hányada nem vitte be az árut 
a szövetkezetbe, vagy csak egy részét vitte be.

Hiányzott a szerves fejlődés, ezért nem alakult ki a tagok között a bizalom és az 
együttműködési készség.

Tanulságok, lehetőségek:

Az együttműködéseket lépcsőzetesen kell felépíteni, szükség van a fejlődésre. Először 
például csak a beszerzést kell összehangolni, és amikor már ismerik egymást a gazdák, 
akkor lehet bővíteni a profilt tanácsadással, vagy értékesítéssel.

A gazdák egy része már nem ragaszkodik a hagyományos piaci értékesítéshez, sokan 
inkább más csatornákat preferálnak, amelyek kiszámíthatóbbak, ezért van létjogosultsága 
a szövetkezeteknek is.

Vannak olyan alternatív együttműködési modellek, amelyek jól működnek és ezért a 
szövetkezetek alapítására nincs akkora kényszerítő erő. Ilyen modell például, amikor egy 
nagyobb termelő a saját áruja mellé több kisebb termelőtől felvásárolja a terméket és így 
egy nagyobb volumennel jobb piaci pozícióban tud értékesíteni.

A fejlődés az összetettség mértékének a növekedése. Ilyen tekintetben Magyarországon 
nagyon el vagyunk maradva, hiszen itt még az elsődleges szövetkezetek sem stabilizálódtak. 
Nyugat-Európában már másodlagos, harmadlagos szövetkezetek működnek évtizedek 
óta.

Ha jól szervezett társadalmi együttműködési hálózat alakul ki, akkor az ebben részt 
nem vevő egyének nem játszanak nagy szerepet, ha viszont ez a háló meggyengül vagy 
hiányzik, akkor a társadalom egészének érdekeit figyelmen kívül hagyók egyéni érdekei 
érvényesülnek, az ilyen személyek felértékelődnek, megnő a súlyuk a társadalomban. 
Magyarországon most ez figyelhető meg.

Fontos tényező a szakértelem hiánya. Ez sok szövetkezet és egyéb együttműködés bukását 
okozta, ahol viszont meg volt a megfelelő tudás, az az együttműködés sikeres lett. A 
rendszerváltás után a kevés tapasztalat is gond volt, hiszen a szocializmus alatt felülről 
irányítottak mindent, és a szövetkezetek irányítását egy szűk kör végezte.

A működő együttműködések sikerének tényezői:

Vannak esetek, amikor egy adott személy a siker kulcsa. Ő az aki összetartja az 
együttműködő feleket, vagy ötleteivel, szakértelmével előre viszi az együttműködést. 
Ha ők piaci szinten is képesek eredményesen tevékenykedni, akkor az együttműködés 
sikeres lesz.

A másik lehetőség, ha a társadalmi kapcsolatok szerteágazósága lehetővé teszi, hogy a 
megfelelő tudással rendelkező emberek működjenek együtt. Ez esetben az együttműködő 
felek együttesen biztosítják a szükséges humánerőforrást.

Fontos tényező, hogy volt-e előzménye az együttműködésnek.

Az együttműködések népszerűségének növelése:

Szükség lenne az azonos szakmában érdekelt szereplők közötti szorosabb együttműködésre. 
Az oktatási intézményeknek, a gazdálkodóknak és a kormányzati valamint nem 
kormányzati nonprofit szereplőknek fel kell venni egymással a kapcsolatot és közös 
munkával elősegíteni az együttműködések létrejöttét valamint sikeres működését.

Nagyon fontos lenne az információátadás az érdekeltek részére. Az oktatási intézmények 
és kutatóhelyek felől tudástranszfernek kellene létrejönni a gazdaság szereplői felé. 
Kiadványokkal, csere utak, előadások szervezésével, kooperatív képzések beindításával 
lehetne a legtöbbet tenni.

Fontos lenne az oktatásban a legjobb elérhető technológiák oktatása, hogy ne elavult 
tudást adjanak át az oktatók.
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-A megalakulásukkor nem volt elég árualapja a TÉSZ-eknek. A heterogén áruval nem 
tudtak erre a piacra belépni. Ny-Európában nagyjából azonos kaliberű termelők vannak, 
nálunk nagyon heterogén a termelői kör. Ha csak kicsik állnak össze, nincs árualap. 

-A magyar zöldség-gyümölcs ágazat értékesítésben a fekete-szürke gazdaság 30-50%, 
időszakonként ennél is több. Ez rontja a jogszabályok szerint működő TÉSZ-ek piacát.

-Nagy az ágazatban az ÁFA, 27%. Ha ezt a feketegazdaság számla nélkül adja ugyanazon 
az áron, akkor a 27%-ból 9%-ot osztanak a termelőnek, 9%-ot a felvásárlónak, 9% jut a 
kereskedőnek, és ÁFA nem kerül befizetésre. Vagy alacsonyabb áron tudnak értékesíteni 
számla nélkül, piacot nyerve. 

-Az 5 milliárd Ft árbevételt elérő Mórakert bebukásának alapja az volt, hogy olyan üzleti 
tervet készítettek, mely 3-4-szeres árualap befogadására képes fogadó létesítmények, 
hűtőházak építését irányozta elő. A termelői háttér nem volt erre felkészülve, a hitelek 
ketyegtek. 5 milliárdos bevételre 130 millió Ft amortizáció jutott. Az életben maradt 
Dél-kertész esetében 4 milliárd bevételre 40 millió Ft amortizáció esett. Az utóbbinál a 
fejlesztések a meglévő, és nem a tervezett igényre lettek tervezve. Ezen felül a Mórakert 
a termelést nem akarta integrálni. 

-Mórakert esetében az új belépők egyre többet fizettek az üzletrészükért, 50 000 Ft-ről 700 
000-800 000, majd 1 000 000 Ft-ot, azzal a meggondolással, hogy a régi tagok vállalták 
a kockázatot ahhoz, hogy idáig eljutottak, a Dél-kertész esetében a későbbi belépők is 
ugyanannyit fizettek. A beszállított mennyiség a lényeg, mert voltak inaktív tagok is, akik 
először beadták a pénzüket, de már nem hoztak be árut. 

-Magyarországon zömében szövetkezeti formában jöttek létre a TÉSZ-ek. Itt a kicsiknek 
is van szavazata. Volt, aki átalakult Kft.-vé, vagy Rt.-vé. Itt már a kicsik döntési helyzete 
visszaszorult, az irányítás egy szűk körhöz került.

-Problémaként jelentkezett a gazdaságpolitikai környezet. Nem volt olyan kormányzat 
Magyarországon, aki nem nyúlt volna hozzá a Szövetkezetekhez. Míg a Kft-k, Rt-ék 
uniós irányelvek szerint alakultak, így biztonságosabb gazdálkodást jelentenek. A zöldség 
–gyümölcs ágazatban azonban több a családi gazdaság, ezért a szövetkezeti forma jobb 
lenne, mert így nekik is van beleszólásuk a TÉSz működésébe. Egy gabona ágazatban, 
jobb a Kft, Rt forma. 

Az életben maradt TÉSZ-ek jellemzői:

-Jellemzően azok a TÉSZ-ek maradtak meg, amelyek nem csak az értékesítést, hanem a 
termelést is integrálták, szaktanácsadással, hitellel segítik a termelőket. 

-Rájöttek arra, hogy piacképes fajták termelésével és érési sorrend kialakításával 
folyamatos árualapot tudnak biztosítani. 

-Lehetőleg biológiai növényvédelmet alkalmaznak, így exportképes árut állítanak elő

Ledó Ferenc

A Szentesi DélKerTÉSZ szövetkezet vezetője

A szövetkezetek helyzete a rendszerváltás után:

A rendszerváltást követően egyedi megoldások születtek. A termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok nagy része felbomlott, a termelő eszközök sem maradtak egyben. Sokan 
kiléptek a háztájiból és megpróbáltak egyedül értékesíteni. 2000-ig ez aránylag jól is 
működött kisebb túltermelésekkel. 2000 után, készülve a 2004-es EU-s csatlakozásra, 
bevezették a vámmentességet az EU országaiból, sőt Észak-Afrikából jövő árukra is. 
Olyankor is jött be import áru Magyarországra, amikor az ország meg tudta volna termelni 
saját szükségletére a zöldség-gyümölcsöt. Volt, hogy a szentesi termelők felvitték az árut 
a Budapesti Nagybani Piacra, de nem tudták eladni, túltermelés keletkezett. Ezért az 
Unió elkezdte támogatni a szövetkezeteket, vagy integrációkat. 2002-2004-ben kiemelt 
támogatást kaptak a TÉSZ-ek, a tagi árbevétel 12%-ának megfelelő összeget.

Így a TÉSZ-ek országa lettünk. Több mint 100 TÉSZ volt ekkor Magyarországon. 
Körülbelül tíz év elteltével, 2015. április 30-ra számuk azonban 51 db-ra csökkent.

Mi vezetett a TÉSZ-ek megszűnéséhez?

-Mindenki kapott támogatást, aki teljesítette a nem túl magas elvárásokat, így egy 
településen akár több integráció is létrejött ismerősökből, baráti társaságokból. Ezek nem 
dolgoztak össze, egymás konkurensei lettek.

- Ny-Európában a TÉSZ mozgalom előbb indult, ahol a termelési háttér rendben volt, 
csak a logisztika hiányzott. Nálunk nem volt elegendő árualap. 

-Az alapítók tőkeszegény kistermelők voltak. A termelők között nagy méret és 
jövedelmezőségi különbségek voltak.

-Nem ismerték fel, hogy minél fejlettebb egy ország, annál inkább az áruházláncokban 
vásárolnak az emberek (Skandináviában már 90%-ban, Németországban 75%-ban). Az 
áruházláncokhoz minőségbiztosítást, nyomon-követhetőséget kell bevezetni. 

-Vezetőknek személyes kapcsolataik alapján megbízhatónak ítélt kollegájukat választottak: 
Ők lehet, hogy kisebb gazdasági méretben tudtak ugyan gazdálkodni, de nem értettek 
az áruházláncok igényeinek kielégítéséhez, nagy árualap, egyenletes minőség, pontos 
szállítás követelményeinek betartásához. 

-Az áruházláncokban egy vagy két hétre előre kell az árban megegyezni. A beszállítónak 
már tudnia kell, hogy a partnerei hogyan ütemezik a beszállítást. Az áruházlánc nem 
foglalkozik kis tételekkel, kistermelőkkel, akik nem tudnak folyamatosan árut szolgáltatni. 
Az áruházláncokhoz való beszállítás előnyei: értékesítési biztonság, jó ár, de a feladathoz 
fel kell nőni. Míg a szabad piacon napról-napra ingadozik az ár az áruházláncban 1-2 
hétre azonos, kiszámítható. Jobban jártak volna vele. 
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A TÉSZ legfontosabb termékei: Paprikafélék (Tölteni való, Hegyes erős, Kápia típusú, 
kaliforniai) az árbevétel 70%-a, hajtatási paradicsom (fürtös, bogyós) 20%, hajtatott 
káposztafélék (kínai kel, fejeskáposzta, karfiol) 3%, kígyóuborka 2%, görögdinnye 4%.

A tagok területi adatait tekintve 32 ha üvegház, 170 ha fólia, 5 ha síkfólia, 200 ha 
szántóföldi zöldség és 35 ha gyümölcs áll rendelkezésre a termeléshez. Az üvegházakban, 
fóliákban tagjaik biológiai növényvédelmet alkalmaznak. Komplex, környezetkímélő, 
vegyszertakarékos, integrált növényvédelmet dolgoztak ki minden növényi kultúrára.

A tagok évente (január 20-ig) éves termékértékesítési szerződést kötnek a szövetkezettel. 
Mivel a hajtatott növények zöme (paprika, paradicsom, uborka) több hónapon keresztül 
szedhető, ezért egy Szerződési mellékletben, havi bontásban is jelezni kell a tagoknak 
a beszállítandó mennyiséget. Hetente egyszer (péntek 12 óráig) jelezni kell, hogy a 
következő héten, mely napon kb. milyen mennyiséget szállítanak.

TÉSZ Áruházukban tagjaik kedvezményes hitelre (100 napos kamatmentes fizetési 
határidő) tudják megvásárolni a termeléshez szükséges input anyagokat (palánta, biológiai 
anyag, műtrágya, kertészeti segédanyagok), melynek értéke 2013-ben 360 millió Ft volt.

A termelők felé a kifizetett ár hetente 2-szer kerül megállapításra, a kifizetés pedig 21 
napon belül történik. A DélKerTÉSZ szövetkezet nonprofit módon gazdálkodik, mindent 
visszaosztanak a termelőknek, ez minőségi felár formájában történik az év végén. 
Akinek biológiai növényvédelme van, az dupla minőségi felárat kap, így érdekük ennek 
bevezetése. 

Legnagyobb vevőik áruházláncok (65%), export (20%), kiskereskedők (10%), egyéb 
(5%).

Legfontosabb export cikkük a tölteni való paprika és kápia paprika, amelyeket 
Németországba, Csehországba, Ausztriába és Szlovákiába exportálnak. A hajtatott 
káposztafélék közül fejes káposzta, kínai kel tartozik az exportált áruk közé, melyeket főleg 
a skandináv országokban, míg a görögdinnyét elsősorban Németországban értékesítik.

A szövetkezet megalakulása után a legfontosabb feladat az volt, hogy a régi és új vevőknek 
bebizonyítsák, hogy a szervezet a minőségben, a szállítás pontosságában, az áru teljes 
körű nyomonkövethetőségében már versenyképes az európai versenytársakkal.

A szövetkezet műszaki feltételeit tekintve a 4,5 hektár nagyságú telephelyen 3000 m2 
hűtőtároló és 2500 m2 csomagoló csarnok helyezkedik el.

2013-as adatok alapján a DélKerTÉSZ 125 fő alkalmazottat és 80-150 fő alkalmi munkást 
foglalkoztat.

Megalakulásuk óta rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi szakkiállításokon és 
vásárokon (pl. Berlin Fruit Logistica, Hortus Hungaricus Szigetszentmiklós, Farmer 
Expo Debrecen stb.). 2003-2013 között forgalmukat háromszorosára növelték.

A DélKerTÉSZ-nek a 2014-2018-as időszakra van jóváhagyott működési programja, 
amely egyúttal meg is határozza a fejlődés irányát. Céljaik között a következők 

-E mellett természetesen odafigyelnek a minőségre, hiszen túltermelési időszakban csak 
a megfelelő minőségű áru adható el. 

-Ennek érdekében minőségbiztosítási rendszereket vezettek be, pl.: Globalgup, HACCP.

-Azon tagokat, akik nem teljesítettek kizárták, ily módon tudták tagjaikat megbízhatóságra 
nevelni. 

-Időre teljesítenek, mert csúszás esetén 10-20 vagy 30%-os kötbért kapnak az 
áruházláncoktól. 

-A megbízhatóságért cserébe biztos fizetési feltételeket biztosítanak a tagoknak, ezzel 
pedig elérik azt is, hogy nem viszik máshova az első osztályú árut.

-Nem tervezték túl a beruházásaikat.

-Nem foglalkoznak mindenféle növénnyel, inkább egy szűk termékskálával próbálnak 
meg a piaci szegmens dobogósai lenni.

-Folyamatos költségelemzést végeztek, és a tagjaikat arra ösztönzik, hogy megfelelő 
gazdasági méretet kell kialakítani.

-Hűtőkapacitást építettek ki a friss áru tárolásának érdekében.

-A termelőknek annyi nyereséget kell biztosítani, hogy tudjanak fejleszteni is.

Egy ilyen életben maradt és jól működő TÉSZ Szentesen a Délalföldi Kertészek 
Szövetkezete, rövid nevén: DélKerTÉSZ.

A DélKerTÉSZ jellemzői:

2002. november 7.-én 230 fővel alakult, a TÉSZ elismerést 2004 áprilisában kapta 
meg. 2004-től az országban elsőként a Szövetkezet tagjainak 95%-a Globalgap 
minőségbiztosítással, csomagoló telepeik pedig HACCP minősítéssel rendelkeznek. 
2006-ban bevezették a vonalkódos nyomonkövetési rendszert, mely azóta is biztosítja a 
termőhelytől az áruházlánc polcáig a teljes nyomonkövethetőséget. A minőségbiztosítási 
rendszerük külső auditálását évek óta DNV Kft-vel (Det Norske Veritas Magyarország 
Kft.) végeztetik el. Jelenleg hajtatott termékeik 95%-a Globalgap minősítéssel rendelkezik 
(hajtatott paprika, paradicsom, kígyóuborka, káposztafélék), valamint alma, dinnye félék. 

2013. december 31-én a TÉSZ-nek 485 tagja volt, melynek döntő többsége egyéni vagy 
családi gazdálkodó. A tagi áru értékének több mint 50%-át az Árpád-Agrár cégcsoport 
adja. Az Árpád cégcsoport kertészete Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató 
vállalkozása. A nagy múltú szentesi Árpád-Agrár Zrt. nem csak hazánkban, hanem Európa 
más tájain is ismertté vált az elmúlt több mint fél évszázad alatt. Jelenleg az Árpád-Agrár 
Zrt. mellett a kertészeti ágazathoz az Árpád Masterplant Kft. és a Szentesi  Paradicsom 
Kft. vállalkozások tartoznak. A szentesi DélKerTÉSZ tevékenységére alapozva történik 
a zöldségfélék értékesítése, amelynek az Árpád-Agrár Zrt. nem csak alapítója, hanem 
legnagyobb beszállítója is.
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A tagság jelentős része rokonokból, barátokból áll, és csak néhány új tagot vesznek fel, 
nem törekszenek nagy taglétszámra.

A cég tevékenysége

A cég fő profilja először zöldségfélék kereskedelme volt, de később kibővült 
gyümölcsfélékkel is. A termékskála így is csak 7-8 terméket tartalmaz.

A felvásárolt áru nagy részét a tagok termelik, de más termelőktől is rendszeresen 
vásárolnak.

Az áruk jelentős részét Nyugat- és Észak-Európába exportálják, csak kis része jut hazai 
piacra.

Az áru jelentős részét áruházláncoknak értékesítik, partnereik között vannak Németország 
vezető áruházláncai is. Az ilyen partnerekkel történő üzletelés nem egyszerű, hiszen az 
európai beszállítóktól a szokásos minőségirányítási rendszereken felül (ISO, Eurepgap, 
Globalgap) megkövetelik a saját minőségirányítási követelményeik betartását is, 
miközben olyan dél-amerikai beszállítókkal versenyeztetik őket, akiken a legalapvetőbb 
környezetvédelmi, egészségügyi vagy szociális követelményeket sem kérik számon.

Az értékesítésen kívül a TÉSZ összehangolja az inputanyag beszerzést, növényvédelmi 
szaktanácsadást nyújt a tagoknak, termesztéstechnológiai és fajtaválasztással kapcsolatos 
szakértői támogatást biztosít, segít a tagoknak pályázatot írni, valamint igény esetén a 
tagok könyvelését és munkaügyi adminisztrációját is elvégzik. E mellett a TÉSZ gépekkel 
is rendelkezik, amelyeket a tagok kölcsönözhetnek.

A TÉSZ rendszeresen megjelenik szakmai kiállításokon, vásárokon is.

A vállalat ezen felül technológiai kutatás-fejlesztési projektekben is részt vesz, 
melynek során együttműködik több egyetem kertészeti és mérnöki karaival is. Ezek az 
együttműködések azonban korlátozottak, ugyanis a felmerülő kihívásokat a Nyugat-
európai és Észak-amerikai kutatóhelyek is ugyanúgy megoldják, róluk pedig a kínaiak 
lemásolják és elérhető áron piacra dobják a technológiát.

A tagok bizalmának fenntartása:

A céggel kapcsolatos döntések nagy részét 6-8 meghatározó tag hozza meg. A többiek 
elfogadják a döntéseiket, mert egyrészt bebizonyosodott, hogy jól irányítják a céget, 
másrészt pedig a tagok egy része nem tud és/vagy nem is akar részt venni a döntéshozatalban.

szerepelnek: termelés szervezésének fejlesztése, termékek minőségének fejlesztése, 
szaktanácsadás javítása, termék alap homogenitásának fokozása, kereskedelem, promóció 
és kommunikációs tevékenységek javítása, technológiai fejlesztések és kutatások, 
képzések, környezetvédelem fokozása, krízis megelőzés és kezelés és a tervezett 
beruházások megvalósítása.

Továbbra is fennálló problémák:

-A nonprofit TÉSZ kiemelt ellenőrzési célpontja a NAV-nak, nem érti az adóhivatal, hogy 
miért nincs nyereség.

-A Dél-KerTÉSZ jelenleg nem tud pályázni a feldolgozás terén. Árbevételüket, és 
létszámukat tekintve elég nagyok, viszont, ha a nyereségüket fordítják a fejlesztésekre, 
és nem osztják vissza a tagoknak, akkor azok nem tudják a termelésüket bővíteni. Nincs 
akkora nyereségük, hogy hűtőházat is tudjanak belőle építeni. 

-A jelenlegi termelőknek kiírt pályázatok a szinten tartásra elég forrást biztosítanának, de 
nem elég a továbblépéshez.

-Most kegyelmi állapot az alacsony kamat, a pályázatok helyett marad a hitel.

-Nem lettek kielemezve a TÉSZ-ek bukásának okai. 

-Össze van nálunk keverve a szociális szféra az árutermelői szférával. a szociális szférához 
mérjük a támogatást. Teljesen külön kellene kezelni.

-Az őstermelői kategória adókedvezményeit rendezni kellene, a szürke, fekete gazdasághoz 
ez is hozzájárul.

-15-30 éves elkötelezettség kell a fóliaházak, ültetvények telepítéséhez; az ilyen hosszú 
távú tervezéshez szükséges kiszámítható gazdasági környezet nem áll rendelkezésre.

Egy alföldi TÉSZ vezetője

aki politikai és társadalmi tisztségei miatt névtelenséget kért

A vállalat létrejötte

Egy korábban már üzemelő TÉSZ tagjai néhány éve úgy határoztak, hogy egy eddigitől 
eltérő profilú együttműködést hoznak létre, így megalakították a szövetkezetet, ami 
hamarosan megkapta a hivatalos TÉSZ minősítést. A szövetkezet néhány év elteltével 
Kft-vé alakult és azóta ebben a formában üzemel.
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Rácz József

A Mórakert Szövetkezet, az első Magyarországon elismert TÉSZ korábbi ügyvezető 
igazgatója, jelenleg zöldség-gyümölcs nagy és kiskereskedő.

Az új típusú szövetkezetek, TÉSZ-ek válsága:

A ’90-es években alapított TÉSZ-ek a 2000-es évek végére sorra csődbe mentek. Ennek 
okát a különböző problémák egyszerre történő fellépésében látja leginkább.

a legfőbb tényezők a következők voltak:

-A TÉSZ-ek nagy mennyiségű beruházási hitellel rendelkeztek. A 2008-ban kezdődő 
válság hatására a banki kamatok megemelkedtek. A bankok nemhogy segítettek volna, 
még ki is vonták a forrásokat a szektorból, így a finanszírozás egyre nagyobb problémává 
vált.

-Magyarországon a szektoron belül nagyon nagy a fekete és szürkegazdaság aránya. 
Mivel a TÉSZ-ek a támogatást forgalom alapján kapták, illetve mert sokkal szigorúbban 
ellenőrizték őket, ők nem tudtak veketén tevékenykedni, így viszont a nagyon magas 
áfakulcs miatt versenyhátrányba kerültek az áfát nem fizető feketézőkkel szemben.

-A hipermarketláncok a vételárból visszatérítéseket kértek különböző jogcímeken (pl.: 
polcpénz) ami akár az áru értékének 23%-át is kitette.

-A vezetőség sok esetben híján volt a szakmai tapasztalatoknak, mert korábban 
Magyarországon nem is volt lehetőségük ilyenre szert tenni.

-A politikai érdekek, összefonódások sokszor felülírták a szakmai érdekeket.

-A termelők fegyelmezetlensége nagy probléma volt, sokan csak akkor szállítottak be, 
ha az volt az érdekük, egyébként pedig a piacra vitték az árut, vagy másnak adták el. Ezt 
a nagyobb termelők szerint az 1 tag - 1szavazat elv megváltoztatásával lehetett volna 
orvosolni.

A TÉSZ-ek utáni űr betöltése:

A TÉSZ-ek megszűnése jelentős ágazati válságot, hiányt hagyott maga mögött. A 
termelők egy része a működés évei alatt megtanult együtt dolgozni a rendszerrel, és 
rájött, hogy milyen előnyökkel jár az ilyen típusú együttműködés. Ők technológiában 
is alkalmazkodtak a TÉSZ-ek kiszolgálásához. Felismerték, hogy egyedül nem tudnak 
beszállítani nagyobb üzletláncokhoz. 

Mindezek eredményeképpen a hasonló érdekű gazdálkodók, figyelembe véve a személyes 
kapcsolatokat is, elkezdtek együttműködni. Több ilyen alulról szerveződő együttműködés 
a TÉSZ elismerést is megszerezte (Trivega, Pannon Paprika).

A bizalom fenntartásának fontos eleme, hogy a menedzsment tagjai is termelők, akik a 
saját terményeiket is a TÉSZ-nek adják el.

A tagfelvételnél eleve fontos a személyes ismeretség, ezért csak hasonló gondolkodású 
tagokat vesznek fel.

A kis taglétszám eleve növeli a bizalmat.

Minden év elején meghatározzák, hogy az adott évben körülbelül mennyi működési kiadás 
várható, és ezt valamint némi fejlesztési tartalékot elosztják a várható árumennyiségre, 
és az eladási árakból csak az így kapott összeget vonják le, a fennmaradó részt minden 
esetben megkapja a termelő, akkor is, ha a vártnál jobb áron tudja eladni a TÉSZ az árut. 
A tagok tudják, hogy a vállalkozás nem törekszik a saját profitra.

A tagok felismerték, hogy az együttműködés előnyös és megfelelő szabályok betartása 
mellett a versenyképességet növeli.

Sok esetben a pénzügyi befektetők megjelenése teszi tönkre a vállalkozásokat, ezért ők 
ilyeneket nem vesznek fel tagnak.

Fontosabb problémák, amelyekkel szembe kell nézni a vállalkozásnak:

A legsúlyosabb gond a munkaerőhiány. Sokan Nyugat-Európába mentek dolgozni, illetve 
a közmunka is sok munkaerőt elvon a szektorból. Csehország, Szlovákia, Románia, 
Bulgária is munkaerőhiánnyal küzd, innen sem várható utánpótlás.

A méretbeli növekedést is a munkaerőhiány gátolja.

A munkaerőmegtartás a mezőgazdaságban nehéz a szezonalitás miatt.

A bürokrácia és a sok adminisztratív kötelezettség szintén nagy terhet ró a szektorra, 
ennek csökkentése nagyon fontos lenne.

A mezőgazdaságban hiányzik Magyarországon az átfogó és szakmailag megalapozott 
ágazati stratégia. Ez az egész ország versenyképességét rontja. 

A fejlődés lehetőségei:

Főként a technológiai fejlesztések irányában tesznek lépéseket, ezzel lehet csökkenteni a 
munkaerőhiányt.

Fontos az új termesztési és feldolgozási technológiák adaptálása, hogy a versenyképesség 
biztosítva legyen.
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Ennek és a további együttműködési formák hiányának is többek között az is oka volt, 
hogy a kereskedők szándékosan próbálták lazítani a gazdák közötti együttműködést. A 
közösség nem tudta kivédeni ezt, így az egyéni érdekek felülkerekedtek a közös érdekeken.

A TÉSZ-ektől eltérő együttműködések kis számának az az oka, hogy a támogatásokat a 
TÉSZ-ek kapták, így szinte csak ilyenek alakultak.

Az együttműködések sikerének kulcsa a közös gazdasági érdek, és a nem túl nagy 
kötöttség.

Pl. a gazdák egy csoportja megvásárolta az Alföldtej feldolgozóüzemét, és az így üzemelő 
vállalkozás mindig jobb áron vásárol tejet a termelőktől, mint a többi feldolgozó cég, 
ezért érdekük az együttműködés fenntartása.

A bizalmat olyan együttműködések létrehozásával lehetne erősíteni, ami stabil árakat 
eredményez, pl. a német árakhoz való indexálással.

Fontos lenne a képzések, csapatépítők szervezése a szemléletformálás miatt. Ezeket akár 
kötelező jelleggel lehetne tartani.

A korábbi szövetkezetek fennmaradását a tagok elhatározása és érdeke tette lehetővé. 
A gazdasági forma sokszor megváltozott, de csak Csongrád megyében 12 cég működik 
továbbra is a rendszerváltás előtti alapokon.

A kisgazdaságoknál nagy gond a generációváltás elmaradása, a nagyobbaknál erre meg van 
a lehetőség, ezek jó részét átveszik a gyerekek, de itt is gond van a szakmai ismeretekkel. 
A nagyobb gazdaságok egy része keresi az innovációt, a fejlesztés lehetőségét.

A MOSZ és a TESZÖV szolgáltatásai alapvetően szakmai szolgáltatások, de tájékoztatást 
is nyújtanak a tagoknak a jogszabályi változásokról, gazdasági elemzésekről, 
kötelezettségekről, valamint szakmai rendezvényekről.

Az ilyen együttműködések mellett a másik irány a kereskedők részéről indult meg, akik 
megpróbálták összefogni a termelőket, és egy stabil beszállítói hálózatot alakítani ki 
belőlük.

A Prémium Kert Kft.-nek kb. 100 beszállítója van, eredetileg ők hozták létre a Kert-Ész 
Klub Magyarországot, amely egy szakmai szervezet, rendszeresen szerveznek találkozókat, 
ezeken sokszor színvonalas előadások hangzanak el, kerekasztal beszélgetések történnek.

Az újraszerveződés tanulságai:

Bár az új szövetkezetek nagy része tönkrement és ez egy negatív élmény volt a 
gazdálkodóknak, ám ez egyben egy tisztító folyamat is volt, amelynek során megszűntek 
azok a vállalkozások, amelyekben még a régi szocialista mentalitás uralkodott, hogy 
mindenki csak kivenni akart a cégből, hozzáadni nem.

Az új szervezetek gazdasági alapon működnek, nincs politikai indíttatás, alulról 
szerveződnek, kisebb méretűek, hasonló gondolkodású és érdekű emberek összefogásai, 
ezért nem olyan heterogének, mint a korábbi TÉSz-ek.

Stadler Ferenc

A Mezőgazdasági Termelők Csongrád megyei Érdekvédelmi Szövetségének (Csongrád 
megyei TESZÖV) titkára.

A rendszerváltás után a szövetkezetek egy része átalakult formában tovább működött. 
Ezek létrehozták a TESZÖV nevű érdekvédelmi szervezetet, ami megyei szinten működik, 
ezeket pedig országos szinten a MOSZ fogja össze.

A Csongrád megyei TESZÖV tagjai létrehoztak egy beszerzési és értékesítési szövetkezetet 
Mezőcity néven. Ennek 99 tagja van. akik jellemzően 100-200 ha birtokméretű 
gazdálkodók. A szövetkezet kiszolgáló funkciót lát el, beszerzéssel foglalkozik főként. A 
tagok számára áram, földgáz, gázolaj, kenőolaj beszerzést végez. A nagy volumen miatt 
kedvezményeket tud elérni, gázolajat például a nagykereskedelmi ár alatt 5 Ft-al vásárol. 
Nagy konkurenciát jelentenek az olyan gazdasági társaságok, amelyek gépértékesítéssel, 
és egyre gyakrabban más kiegészítő feladatokkal foglalkoznak.

Nagy probléma volt, hogy a rendszerváltás után Magyarországon nem tudtak létrejönni 
az osztrák és német példához hasonló gépkörök.

A rendszerváltás után alakult TÉSZ-ek nagy része megszűnt.
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Mentor/”barát” program - Norvégia

A mentor program egy olyan kezdeményezés, amely keretében induló gazdálkodókat 
képeznek, miközben friss tudást, inspirációt, és a gazdálkodással kapcsolatos segítséget 
kapnak

E projekt révén a gazdatársadalom elégedettebb lesz a munkájával, növekszik szakértelme, 
közelebbi kapcsolat alakul ki a kutatói szektorral és növekszik az együttműködési 
hajlandóság.

A program szorosan együttműködik az érintett tanácsadó szervezetekkel is.

A projekt informális együttműködést kínál olyan feltételek mellett, amelyek során a 
résztvevők segítséget kapnak a mentoroktól / „barátoktól” és fontos hálózatépítés is 
lezajlik, ami segíti a gazdálkodók indulását. A mentorok értékelni fogják az új kollégákat 
a környéken, a javuló környezetet és a jövőbeli együttműködés lehetőségét a régióban.

A program az alábbi témákat öleli fel:

- erőforrás értékelés

- föld / épületek / gépek

- hálózati kapcsolatok egyesületekhez

- vízió

- egyeztetések a gazdaság működési tervéről

- tapasztalatok megosztása

- üres épületek fejlesztése

- élelmiszerismeret / növényismeret

- haszonállatok szaporítása

- marketing

- tanulmány / tanfolyam

A szakmai vezetést és információkat a mentorok, tanácsadók és élelmiszerbiztonsági 
hatóság mellett részben a Nortura és más vállalatok biztosítják.

Kurzusokat, találkozókat és más eseményeket szerveznek, hogy az induló gazdálkodókat 
segítsék.

4. fejezet
Jó és rossz példák
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Az együttműködés előnyei:

• Szinte a teljes befektetett tőke helyben marad

• Pozitív hatás a helyi erdőkre és a tájra nézve

• Munkahelyteremtő hatás

• A helyi energiaforrás használata biztonságot és függetlenséget biztosít egy 
esetleges energiaválság esetén is

• A fa égetése nem növeli a nettó szén-dioxid kibocsájtást

• A hamu a benne lévő tápelemekkel együtt visszajuttatható az erdőbe

A szövetkezetet Finnországban Vidékért Díjjal tüntették ki 2002-ben, valamint elnyerte 
Az Év Fűtéstervezője 2014 díjat is.

 

Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület

2011-ben kertész vállalkozók alapították az egyesületet. Ez nem sokkal azután következett 
be, hogy néhány nagyobb TÉSZ tönkrement, amely súlyos veszteséget jelentett az egész 
ágazat számára.

Alapításának célja az volt, hogy összefogja a dél-alföldi, főleg a Csongrád megyei, nagy 
termelési potenciállal rendelkező, a kertészetből megélni és családjukat eltartani kívánó 
termelőket, a klub által nyújtott szakmai háttér pedig megkönnyítse a gazdák életét, 
gazdasági döntéseiket és a kertészetek működését. A klubtagok azok, akiket nemcsak 
érdekel, hogy merre halad az ország kertészeti politikája, hanem lehetőségeik szerint 
tennének is azért, hogy a kertészeti ágazat kiérdemelje és meg is kapja végre a mindig 
emlegetett, kiemelt helyét. 

A klub tagjai nem csak a meghívott előadókat hallgatják meg a minden hónap második 
csütörtökén megtartott klubüléseken, hanem eszmét cserélnek saját tapasztalataikról, 
megvitatják az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseket, ezekben a kérdésekben közös 
véleményt fogalmaznak meg és egymásnak szakmai tanácsokat is adnak.

A klub jó kapcsolatot ápol a Vidékfejlesztési Minisztériummal is, ezért az üléseken 
rendszeresen részt vesz az Agrárpiaci Főosztály Termelői Szerveződések Osztály 
főosztályvezető-helyettese is, aki a tagok által az ágazati kérdésekben képviselt közös 
véleményt továbbítja a szaktárca döntéshozói felé.

Eno-i Energia Szövetkezet - Finnország

Az önkormányzat faapríték alapú energiatermeléssel kapcsolatos tapasztalataira 
alapozva, a gazdaságosság szempontjait tanulmányozva, a Finn Erdészeti Kutatóintézet 
támogatásával, 1999-ben 12 alapító taggal létrehoztak egy szövetkezetet. A szövetkezetnek 
jelenleg 54 tagja van, három távfűtő művet üzemeltetnek a Finnországi Karéliában.

A gyakorlati működés a Felső-Enoi Távfűtőműben indult meg, amelyet az önkormányzat 
épített 2000-ben. Itt a nyersanyag beszállítást és előkészítést azóta végzi a szövetkezet, 
2010 szeptemberében pedig meg is vették Joensuu várostól a fűtőművet. Az Uimaharjui 
Távfűtőmű, amelyet a szövetkezet építtetett, 2002 őszén készült el. 2004-ben megépült 
a 2 MW teljesítményű Alsó-Enoi Távfűtőmű és a hozzá kapcsolódó távfűtő hálózat. A 
távfűtő hálózatok teljes hossza mintegy 10 900 méter.

A koncepció a kölcsönösen előnyös helyzet megteremtése: a fogyasztók előnye az 
alacsonyabb fűtési költség, a szövetkezet tagjainak előnye a foglalkoztatáson és a 
növekvő erdészeti hasznon keresztül valósul meg (a ritkítás következtében magasabb 
minőségű, értékesebb faanyag jön létre, az energiatermelés pedig piacot teremt a ritkítási 
melléktermékek számára), a régió számára pedig az energiabiztonság növekedésén, a 
környezeti hatásokon és a helyi gazdaságon keresztül jelentkeznek az előnyök.

A fűtőművek hőenergiát biztosítanak iskolák, egészségügyi épületek, sportlétesítmények, 
áruházak, könyvtár, tűzoltóság, önkormányzati irodák, valamint lakóépületek számára is. 
A teljes fűtött légtér 292 000 m3.

A három fűtőmű együttes energiatermelése körülbelül 15400 MWh, amelynek 
előállításához hozzávetőlegesen 27 000 m3 faaprítékot használnak fel. A fűtőművek 
együttes energiatermelése körülbelül 800 családi ház éves energiaigényével egyezik meg.

A fa alapú hőenergia termelés előnyei:

• Olcsóbb energia a fogyasztók számára a fűtőolajhoz viszonyítva

• Körülbelül 2 millió liter olaj kiváltása évente

• Hozzávetőleg 2 000 000 € marad a helyi gazdaságban

• A szén-dioxid kibocsájtás mintegy 5 millió kilogrammal csökken évente

• 7-10 teljes munkaidős állásnak megfelelő munkahelyet teremt
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Évente maximum 3-4 új tagot vesznek fel, jelenleg 25 tagjuk van, nem szeretnének nagy 
taglétszámot. A tagok jelentős részét rokonok, barátok teszik ki.

A cég fő profilja a spárga és a paprika kereskedelme volt, de kibővült gyümölcsfélékkel 
is.

Jelenleg a hozzávetőleges éves forgalom a következők szerint alakul:

- 700 tonna spárga

- 1300 tonna étkezési paprika

- 1500 tonna görögdinnye

- 800 tonna alma

- 200 tonna szilva

- 150 tonna meggy

- 50 tonna cseresznye

- 30-40 tonna őszibarack

A felvásárolt áru nagy részét a tagok termelik, de más termelőktől is rendszeresen 
vásárolnak.

Az áruk jelentős részét feldolgozzák, csomagolják, majd exportálják, a célországok az 
alábbiak szerint oszlanak meg:

- 30% Németország

- 30% Skandináv országok

- 15% Ausztria

- 15% Lengyelország, Csehország, Szlovákia

- 10% Magyarország

Az áru jelentős részét áruházláncoknak értékesítik, partnereik között van a Lidl, a 
Kaufland és az EDEKA is. Az áruházláncok a beszállítóktól a szokásos minőségirányítási 
rendszereken felül (ISO, Eurepgap, Globalgap) megkövetelik a saját minőségirányítási 
követelményeik betartását is.

A Klub szervezi meg a Zsendülés elnevezésű szakmai konferenciát minden év márciusában.

Itt első kézből, döntéshozóktól, szakmai szervezetek és kereskedő cégek vezetőitől 
értesülhetnek a kertészeti ágazatot érintő aktuális kérdésekről

A neves előadók a gazdasági, munkaerő-piaci helyzetről, lehetőségekről beszélnek. 
Megismerhetnek sikeres hazai és külföldi kertészeteket, és a konferencia résztvevői az 
ország vezető kis-és nagykereskedelmi hálózatainak képviselőivel együtt gondolkodva, 
közösen tehetnek a kertészeti ágazat fellendítéséért. Az előadások nem csak az anyagi 
forrásokat, hanem a megoldási lehetőségeket is megmutatják a résztvevőknek.

A piac, a pályázatírás, az adózás, a hitellehetőségek és a piacra jutási lehetőségek 
témakörében elhangzó előadásokból a zöldség-és gyümölcstermesztők mellett a 
dísznövénykertészek, szőlészek, borászok is tanulhatnak

A kertészeti háttéripar képviselői is bemutatkoznak. A kiállítók a vetőmag forgalmazástól 
a fóliasátor és üvegház építésen, párásító és párahűtő berendezések telepítésén át a 
csomagolástechnikáig a termelés minden fázisában segítik szakértelmükkel a kertészek 
munkáját.

Az összefogás egy másik előnye, a vásárlókat is érinti. A Csongrád megyében élők saját 
megyéjükben megtermelt zöldség-gyümölcshöz jutnak rövid kereskedelmi csatornás 
értékesítés révén. Ezzel csökken a szállítási költség, a rövidebb szállítási útvonalon 
kevésbé romlik a minőség

Összességében elmondható, hogy ez a klub az együttműködést a szakmai ismeretek 
cseréjére, érdekképviseletre, helyezte. Kismértékben üzleti kapcsolat is fenn áll a tagok 
között. Fontos ismérve, hogy alulról jövő szerveződés, és egy-két konkrét szükséglet 
megválaszolására hivatott, ami reális célkitűzésnek számít. Az együttműködés a tagok 
számára gazdasági előnnyel jár.

For-TÉSZ Kft.

Egy néhány évvel korábban már üzemelő kiskőrösi TÉSZ tagja 2011-ben úgy gondolták, 
hogy a főként gyümölcs profilú szervezet mellett szükség lenne egy zöldség profilú 
együttműködésre is, így 12 alapító taggal megalakították a For-Tész Szövetkezetet, ami 
hamarosan megkapta a hivatalos TÉSZ minősítést. A szövetkezet 2015-től Kft.-vé alakult 
és For-TÉSZ Kft. néven üzemel.
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A palackok egységes arculattal jelennek meg; a fuxli logó azonos, a hat alapító palackjainak 
címkéit pedig ugyan az a művész tervezte. Így mindegyiken szerepel egy rókás kép, a 
palack hátoldalán pedig a hat borász egymás sillereit is ajánlja a fogyasztóknak.

Az ezt követő években fuxlit készítő borászok szintén követték ezt a megjelenést, 2012-
ben kilencen, 2013-ban tizenhárma, 2014-ben már tizennégyen készítettek fuxlit. A 
kezdeti lendület után visszaesett a fuxlik száma, 2015-ben tizenegy, 2016-ban pedig csak 
hat ilyen tétel készült. Úgy tűnik, hosszabb távon azoknak éri meg az együttműködésben 
részt venni, akik nagyobb részt nagy üzletláncoknak és borszaküzlet hálózatoknak 
értékesítik a termékeiket.

A fuxlikat az egységes dizájn mellett közös bemutatókon, kóstolókon népszerűsítik, és 
a hazai borfesztiválokon is megjelennek közös standokon. Az egyik hazai borszaküzlet 
polcain az azonos évben készített fuxlik egy válogatásba gyűjtve is kaphatók.

Junibor – Fiatal Borászok Egyesülete 

Az egyesületet 2009-ben alapították fiatal magyar borászok.

„A Junibor – Fiatal Borászok Egyesületét azzal a céllal alakítottuk, hogy egy olyan 
közösséget hozzunk létre, amely a jövő borászgenerációjának szakmai fejlődését biztosítja. 
A legfontosabb számunkra, hogy egymást segítsük és ezáltal egyre jobb és a fogyasztók 
által szerethető borokat készítsünk. A saját tanulásunk és továbbfejlődésünk mellett nem 
titkoltan azt is szeretnénk, hogyha a saját generációnkat meg tudnánk szólítani a kulturált 
borfogyasztás és borkultúra ügyében, így nagy hangsúlyt fordítunk az ifjú borivókkal 
való kapcsolattartásra.”

A tagok saját tapasztalataikat és legtöbb esetben több generációra visszanyúló családi 
hagyományokat követve, szigorú elvek betartásával készítik boraikat. Olyan termékeket 
igyekeznek előállítani, amelyek kiválthatják az olcsó, silány minőségű borokat.

A közös megjelenést igyekeznek felhasználni a fiatal borfogyasztók megszólítására is, 
céljuk, hogy a fiatalabb korosztályt a kulturált, igényes borfogyasztásra neveljék.

A tagság feltételekhez kötött, hiszen olyan elveket vallanak, és olyan erkölcsi mintát 
szeretnének mutatni, melyeknek a régi, és újonnan csatlakozó tagoknak egyaránt meg 
kell felelniük, hozzájuk hűnek kell maradniuk.

Az értékesítésen kívül a TÉSZ segít a tagoknak pályázatot írni, összehangolja az inputanyag 
beszerzést, növényvédelmi szaktanácsadást nyújt a tagoknak, termesztéstechnológiai 
és fajtaválasztással kapcsolatos szakértői támogatást biztosít, valamint igény esetén a 
tagok könyvelését és munkaügyi adminisztrációját is elvégzik. E mellett a TÉSZ saját 
tulajdonú gépekkel is rendelkezik, amelyeket a tagok kölcsönözhetnek időszakos munkák 
elvégzésére.

Szakmai kiállításokon, vásárokon is rendszeresen megjelennek.

A vállalat ezen felül technológiai kutatás-fejlesztési projektekben is részt vesz, melynek 
során együttműködik a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával, a Debreceni 
Egyetemmel és a Szent István Egyetem Kertészeti karával is.

A céggel kapcsolatos döntések nagy részét néhány meghatározó tag hozza. A többiek 
elfogadják a döntéseiket, vagy nem tudnak és/vagy nem is akarnak részt venni a 
döntéshozatalban

Szekszárdi Fuxli

A Fuxlit mint márkanevet Heimann Zoltán szekszárdi borász kezdeményezésére hozták 
létre 2011-ben, öt másik borász közreműködésével, abból a célból, hogy felélesszék a 
XX. század elején még a hazai termelés kb 30%-át kitevő siller bort. 

A XX. század elején a hazai kékszőlő ültetvények nagy része kadarka volt. Vékony héjú 
bogyóiból halványabb bor készült, ezért egy-két nappal a szüret után gyakran leengedték a 
lé egy részét az erjedő mustról, hogy kevesebb lére több áztatnivaló törköly maradjon, így 
a bor színe mélyebb, sötétebb legyen. Ez a rozénál vörösebb, vörösnél rozésabb alapanyag 
adta a sillert, a szekszárdi borászok között rókarőt színéről fuxli (rókácska) vagy fixli 
néven emlegetett bort, amelyet Heimannék ébresztettek fel csipkerózsika álmából.

Az első évben tehát hat pincészet: Eszterbauer, Heimann, Merfelsz, Németh János, Pósta 
és Sebestyén készített fuxlit.

A fuxlikészítés szabályait úgy fektették le, hogy azokat betartva, a szekszárdi borászok 
bármelyike készíthet ilyen bort, majd azt egy szakmai zsűri elbírálja, és amennyiben 
megfelel a követelményeknek, akkor használhatja a márkanevet.
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Az ökoház program célja megfizethető és egészséges otthonok biztosítása a tagok 
számára. Több Öko építészeti megoldást tanulmányozva a kenderbeton technológia 
népszerűsítése mellett döntöttek. A szövetkezet lefolytatta a technológia Magyarországi 
engedélyeztetési eljárását, majd hozzákezdtek az első ilyen családi ház felépítésének a 
Szeged melletti Domaszéken. Az építkezés jelenleg még tart, de hamarosan elkészül az 
első magyar kenderház.

A zöldenergia program célja, hogy az emberek számára egészséges, megújuló forrásból 
biztosítsanak energiát, így csökkentve a rezsiköltségeket. A program során olyan 
megoldásokat keresnek és népszerűsítenek, amelyek a lehetőségekhez mérten a legkisebb 
befektetéssel alkalmazhatóak, és a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a családok 
rezsiköltségeinek csökkentéséhez.

Évkerék Ökotanya

A Szeged melletti Balástyán hozta lére egy házaspár, Kiss László és Kiss-Kovács Orsolya 
az Évkerék Ökotanyát.

A gazdaság AMAP rendszerben működik (vagy nevezhetnénk akár részes közösségi 
gazdaságnak is,) ami azon az elven, elképzelésen alapszik, hogy a fogyasztókat és a 
kistermelőket közvetlenül összekapcsolja, ezáltal lecsökkenti a közvetítési költséget, 
elérhető áron biztosít friss- és szezonális változatosságot kínáló-, egészséges- bio 
terményeket; mindemellett tisztességes megélhetést biztosít a természetszerű 
mezőgazdálkodást folytató családi termelők számára! 

Az általuk is alkalmazott francia eredetű együttműködési formában a fogyasztók 
elkötelezik magukat egy környékbeli kisgazdálkodó mellett rövidebb vagy hosszabb 
időszakra, hogy ez alatt az idő alatt, terményeket vásárolnak tőle (pl.: gyümölcs, zöldség, 
tojás, hús vagy sajt) egy előfinanszírozásos dobozrendszer formájában. Cserében a 
gazdálkodó vállalja, hogy zöldségeket vagy egyéb terményeket termel egy fix áron, 
melyeket heti rendszerességgel elvisz egy elosztópontra. Egy már egyensúlyba beállt, 
független és stabil AMAP rendszerben (mely min. 40 családot ellát), már nem kényszerül 
a gazdálkodó egyéb értékesítési módokra (piac, nagyfeldolgozók stb.) így a gazdaságban 
megtermelt zöldségek egészét szétosztják a dobozrendszer vásárlói közt. Ez biztosítja, 
hogy csúcs szezonban nem marad semmi a gazda nyakán, nem termel felesleget, nem 
vész kárba a zöldség, amit máskülönben esetleg nem tudna eladni, a vásárlók pedig több 
zöldséget láthatnak nyári dobozaikban.

A borászok és borászlányok 35 év alatt válhatnak taggá és 40 éves korukig maradhatnak 
az egyesületben. Jelenleg 29 tagot tömörít (23 és 37 év között) a Junibor, Magyarország 
10 borvidékéről. 

„Évente egyszer tartunk egy közös kóstolót, ahol alkalmunk van rá, hogy beszélgessünk 
a boraink kedvelőivel és bemutassuk a különlegességeket. Úgy gondoljuk, hogy 
ezeken az alkalmakon mindenki megtalálja a számára kedves borászt és borát, hiszen a 
felhozatalban mindig akad gyöngyöző bor, rosé, könnyed- és testes fehér- és vörösbor és 
tokaji desszertbor egyaránt. Alkalmanként igyekszünk nemcsak a borainkkal, hanem akár 
kerekasztal-beszélgetéssel is megmutatni az érdeklődőknek, hogy milyen is a borászok 
élete, a magyar borágazat helyzete, mely témák foglalkoztatnak bennünket is.”

A Junibor egy speciális együttműködést hozott létre a DiVino borbárokkal, amelyek 
kizárólag juniborászok borait forgalmazzák, immár 5 helyszínen, valamint a nyári 
fesztiválszezonban 3 mobil standdal az ország különböző pontjain.

KÖSZI Trade Szövetkezet

A Köszi Trade Szövetkezetet 12 magánszemély alapította 2014-ben. A szervezet fő 
profilját tekintve egy fogyasztási szövetkezet, amely a tagok és más vásárlók számára jó 
minőségű, megfizethető árú termékeket biztosít, de van ökogazdálkodás, ökoház és zöld 
energia programjuk is, amelyek új technológiák hazai elterjesztését tűzték ki célul.

A közösségi élelmiszer kereskedelem programjuk keretében internetes webáruházukon 
keresztül több mint 30000 terméket forgalmaznak a tagok és kívülálló vásárlók részére 
is. A termékskála az élelmiszerek teljes vertikuma mellett lefedi a háztartási papír- és 
vegyiárut, valamint a táplálékkiegészítőket és a kozmetikumokat is. A kínálatban 
hangsúlyosan szerepelnek a bio- és ökotermékek. A beszállítókkal kapcsolatban a fair 
trade elveket is figyelembe veszik.

Nem üzemeltetnek áruházakat, boltokat, a webshop nagymértékben automatizáltan 
működik, ezért a költségek kisebbek. Rövid ellátási láncok kialakítására törekszenek, így 
a fogyasztói árakra kevesebb kereskedői haszon rakódik.

Az ökogazdálkodás program jelenleg kialakítás alatt áll. Célja a városi emberek számára 
egészséges, vegyszermentes élelmiszereket biztosítani, amelyeket helyben termelnek 
meg.
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„Kertészmérnök és Környezetgazdálkodási agrármérnök párosként láttunk neki egy 
színes kis kert kialakításához. A tanyánkat körülölelő 7 ha-on ökológiai módszerekkel 
zöldségeskertet művelünk, gyümölcsöst és legelőt gondozunk, racka juhokat és őshonos 
baromfikat tartunk, közben pedig mi is szépen kiművelődünk a természet jelenségeiből, a 
tájgazdálkodás rejtelmeiből, a közösség erejéből, évszakról évszakra. 

A közösség által támogatott mezőgazdálkodási rendszerek (CSA, AMAP), az öko 
gazdálkodás és az önellátás iránt már az egyetem alatt is érdeklődtünk, hazai és külföldi 
jó példákat egyaránt tanulmányoztunk. A francia eredetű AMAP rendszerrel Benoit Hertz 
Provence-i közösségi gazdálkodó ismertetett meg minket. Azóta sem találtunk még egy 
olyan rendszert, mely ennyi előnnyel járhatna egy tudatos fogyasztó és egy ökológiai 
módszerekkel termelni vágyó családi gazdálkodó számára.

A doboz tartalma a családok konyhájához, az évszakokhoz és a kerthez igazodik. Ez 
azt jelenti, hogy minden héten kb. 10 féle biozöldségből és zöldfűszerből, az idénynek 
megfelelő, frissen szüretelt terményekre lehet számítani, melyeket maguk a gazdálkodók, 
egy nagy változatossággal összeállított zöldségdoboz formájában visznek el a közösségi 
átvevőpontra. 

A zöldségösszeállítások módja minden farmon más. Van ahol faládikákban, szatyrokban, 
kartondobozokban, náluk rekeszekben várja a Zöldség Közösséget a heti termény. 

A zöldségdobozok kiszállítása az átvevőpontokra májustól februárig tart. Jelenleg 10 
hónapra kötnek megállapodást a Zöldség Közösség tagjaival. Lehetőség van 10 részletben, 
a hónapok elején fizetni az első dobozátvételkor.

Ebben a rendszerben a szezon termesztési költségeit osztjuk szét a tagok között, és 
nem a zöldségek piaci árai alapján történik árképzés. E mellett, a fix ár miatt a termelés 
kockázatait nagyrészt a vásárlók viselik, nem pedig kizárólag a termelő.

Greenfarm Kft.

A céget Héjjas Gábor hozta létre, aki eredetileg teljesen más területen dolgozott, majd 
gazdálkodni kezdett és ennek kapcsán merült fel az igény az értékesítés megszervezésére.

Az együttműködésről és a gazdálkodás módjáról (pl. minősített ökológiai 
gazdálkodásként működjön-e a gazdaság) megállapodás születik a vásárló és a termelő 
közt. Ez a megállapodás teszi lehetővé, hogy egy reális árat kaphasson a termelő, 
amely fedezi a termesztés költségeit, mindemellett lehetőséget ad a fogyasztóknak a 
doboz változatosságának, a gazdálkodás módszereinek befolyásolására és ez által az ár 
kialakítására is.

A tagok hetente találkoznak az átvételeken, ahol az évek során ismeretségek, barátságok 
köttettek. Itt eszmét, zöldséget, receptet cserélnek egymással az emberek. Szezonális 
receptblogot írnak a zöldségdobozt követve, évszak ünnepeket, betakarítási ünnepet 
szerveznek és ellátogatnak a gazdaságba, hogy megnézzék hogyan és kik termelik egész 
éven át a zöldségeiket.

„Évkerék Ökotanya – biogazdaságunk neve tükrözi a küldetésünket, hogy az évszakok 
ciklusát követjük és összhangban élünk a természettel. Különösen fontosnak tartjuk, 
hogy a legmagasabb minőségű, szezonális biozöldséget és –gyümölcsöt termeljük saját 
családunknak és számos környékbeli családnak egyaránt.

A következő három alapvető érték alkotja küldetésünket:

1. AMAP közösség által támogatott mezőgazdaság / zöldségdoboz rendszer

Sikeresen működtetjük a közösség által támogatott mezőgazdasági (CSA) vállalkozásunkat, 
hetente biozöldség dobozokat szállítva 1,5 hektáros biokertészetünkből annak a 65 szegedi 
családnak, akik megállapodást kötöttek velünk.

2. Magmentés

A gazdaságban 160 fajta biozöldséget termesztünk, közöttük különleges külföldi fajtákat, 
valamint magyarországi tájfajtákat is. Foglalkozunk magmentéssel (csak személyes 
felhasználásra), vetőmag börzék szervezésével és a Magyar termelői vetőmaghálózat 
létrehozásával.

3. Helyi közösségépítés

A környéken élő néhány család segítségével létrehoztuk az úgynevezett Szeri Ökotanyák 
Szövetségét, hogy helyi szinten támogassuk az önellátást a gazdálkodásban, és 
éljenek azzal, amit a saját kezünkkel készítünk az ökológiai gazdálkodás eszközeinek 
felhasználásával.”
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hogy a termelők beszállítsák az árujukat a cég raktárába. Nem szabtak meg olyan szigorú 
szabályokat a termékekkel szemben, mint a nagy áruházláncok. Itt nem kell minden darab 
gyümölcsnek ugyanakkorának lennie, nem fontos, hogy ugyanolyan formájú legyen 
minden, a lényeg, hogy friss legyen, és jól nézzen ki. A jogszabályok betartása azonban 
kötelező, főként a vegyszerhasználatot illetően, de a beszállítók egy része egyébként is 
biológiai termesztést folytat, úgyhogy nekik nem kell ezzel sem túl sokat törődni. 

Nem folytatnak minősített biológiai termesztést, mert annak a költsége 40-50%-
kal magasabb lenne, mint a normál termelésé, és ezt nehéz érvényesíteni az árakban. 
Magyarországon a biotermékek termesztése és piaca nem fejlődött olyan gyorsan, mint 
Nyugat-Európában. A paprikát, paradicsomot, uborkát, és akár más termékeket is meg lehet 
termelni vegyszerek nélkül, ha megfelelő termesztéstechnológiával dolgozunk, viszont 
műtrágyát használunk a tápanyagutánpótlásra, ezért nem tekinthető biotermesztésnek, 
de egy egészséges, vegyszermentes terméket kapunk. Ezt egyébként egy „egészséges 
élelmiszer” emblémával jelzik, amely elkülöníti a termékeket a biozöldségektől és a 
vegyszerekkel termelt termékektől is. 

40 különböző terméket termelnek összesen a termelőik. Tiszakécskén van egy kis üzemük, 
ahol savanyúságokat készítenek.

A boltok ellátásához a Budapesti Nagybani Piacról is vásárolnak, így egészítik ki a 
palettát olyan termékekkel, amelyek helyben nem teremnek meg (pl. déligyümölcs), 
illetve így tudják biztosítani az árukínálatot akkor is, ha a saját termelőik éppen nem 
tudnak megfelelő mennyiséget beszállítani.

A minőség nagyon fontos az üzletekben, de nem csak a beérkezéskor kell az árunak jól 
kinéznie, hanem 1-2 nappal később is amennyire csak lehet, frissnek kell, hogy legyen.

A munkaerő szaktudása kulcsfontosságú, és erre nagyon figyelni kell, mert az eladók 
gyakran cserélődnek, ezért nagyon hatékony képzési programra van szükség, hogy a polcok 
mindig megfelelően legyenek menedzselve. Ennek érdekében van egy alkalmazottjuk, aki 
folyamatosan ellenőrzi a partner boltjaik zöldség-gyümölcs részlegét, polcszervizt végez, 
ennek eredményeképpen, a szolgáltatás bevezetését követő két év alatt megduplázták a 
boltok zöldség-gyümölcs forgalmát, így a gazdák forgalma is jelentősen nőtt.

A dizájn kialakítása során arra törekedtek, hogy a vevők minél inkább egy piacon érezzék 
magukat, ne pedig egy áruházban. Sok részletet kellett megtervezni (milyen elrendezés 
legyen, melyik termékek hová kerüljenek egymáshoz képest, a színek hogy mutatnak 
jól, stb.), nagyon körültekintőek voltak, mintegy 8 hónapig tartott mire kialakították a 
jelenlegi megjelenést.

Hét közben és hét végén más termékek kerülnek fókuszba, másokat akcióznak le, így 
alkalmazkodva a fogyasztás heti változásaihoz (pl. hétvégén többen főznek otthon).

Az alkalmazottakat rendszeresen oktatják, hogy mindig odafigyeljenek a részletekre és 
egy idő után már automatikusan alkalmazzák a legfőbb alapelveket.

A rendszerváltás után édesapja visszakérte a Kecskemét környéki családi földeket, és 
annak ellenére, hogy zenetanár volt, gazdálkodásba fogott.

Gábor ekkoriban Budapesten dolgozott a Magyar Telekomnál. 2006-ban megörökölte 
a családi birtokot és el kellett döntenie, hogy folytatja-e a gazdálkodást. A Telekomnál 
vevőmarketinggel foglalkozott, majd a Microsoftnál és az Invitelnél is vezető beosztásban 
alkalmazták. 2011-ig mellékállásban gazdálkodott, akkor hagyta ott a munkahelyét és 
költözött Kecskemétre.

Ekkor kezdték átalakítani a gazdaságot. Az apja szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozott, nem voltak fóliák, volt viszont pár birka és egyéb állat.

Lassan beletanult a gazdálkodásba és fejlesztette a gazdaságot. Kb. 100 ha földön 
gazdálkodnak, ebből 6 hektár fólia. 

2013-ban kezdtek együttműködni az Univerrel. Az Univer egy teljesen hazai tulajdonban 
álló, szövetkezeti alapokon kialakult vállalatcsoport, amely Magyarországon piacvezető 
a paprikatermékek, mustár és majonézgyártásban, valamint a legnagyobbak közé tartozik 
a ketchup, konzerv, fűszerkészítmény és bébiételpiacon is. Nekik ezen kívül Kecskemét 
környékén 52, a Coop hálózatba tartozó élelmiszerboltjuk van, amelyekben többek 
között a saját gyáruk termékeit árulják. A nagy áruházláncokkal történő versengés miatt a 
túlélésükért küzdöttek és ki kellett találniuk valamit, amivel versenyképessé tudnak válni.

Mivel Gábor marketinges is volt és termelő is, ezért felvették egymással a kapcsolatot és 
elkezdtek együtt dolgozni egy olyan rendszer kialakításán, ami minden félnek előnyös 
lenne.

A gazdasági válság után a vásárlók elkezdtek egyre jobban figyelni arra, hogy mit 
vesznek. Már nem csak az ár számított, hanem az is, hogy honnan való az áru, hogyan és 
kik termelik. Ez az, amiért a termelői piacok népszerűsége is nőtt ekkoriban.  

Az együttműködést egy kft. keretében működtetik aminek Greenfarm a neve. Ez vásárolja 
meg a Héjjas kertészet mellett számos környékbeli gazdálkodó termékeit is, majd juttatja 
el a boltok polcaira. Meg kellett találni azokat az elemeket, amelyekkel el tudják érni a 
vásárlóknak azt a rétegét, akiknek a gondolkodása tudatosabbá vált. 

Az együttműködő üzletek egy klasztert alkotnak. Ezek olyan méretű üzletek egyébként, 
amelyek nem tudnak drága TV kampányokra, óriásplakátokra költeni, viszont szeretnének 
hatékony helyszíni marketinggel eredményeket elérni.

Az üzletek nagy részében 22 db 10-es rekesznél kevesebb helyük van a zöldség-gyümölcs 
értékesítésre. Kis üzleteknél nehéz olyan kirakatot csinálni, amely megfogja a vevőket. 
A kisboltok vezetői értenek valamennyire az üzletek üzemeltetéséhez, de nem minden 
esetben annyira, hogy a megélhetést hosszabb távon is biztosítani tudják, megfelelő embert 
viszont nem tudnak erre fizetni, ezért biztosítani kell számukra a megfelelő szaktudást, 
információt. A koncepció másik fontos eleme az volt, hogy kifejezetten helyi termelők 
termékeit akarták eljuttatni a vevőkhöz. 50 km sugarú kört gondoltak alkalmasnak arra, 
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Újabban próbálkoznak nálunk eddig nem termesztett növények meghonosításával, 
pl.:Kínai nád, Olasz nád, Amerikai bársonymályva, Elefántfű. Az Olasz náddal (Arundo 
donax L) melynek energia tartalma vetekszik a keményfákéval. most folynak kísérletek 
hazai viszonyok közötti elterjesztésére. Ez az egyik legígéretesebb biomassza növény 
függetlenül az éghajlati viszonyoktól. Fontos előnye, hogy könnyen termeszthető, akár 
20 évig is termőképes maradhat ugyanaz az ültetvény, nem zsigereli ki a talajt és nem 
invazív.

Magyarcsanád projektje:

Magyarcsanád Magyarország Dél-keleti részén lévő, 1408 fő lakosú település. 
Önkormányzata megújuló energiára épülő villamos és hőenergia termelés, és a ráépülő 
zöldség-gyümölcs élelmiszerüzem kialakításának projektjét kezdte meg 2015-től.

A projekt résztvevői között van Magyarcsanád Település Önkormányzata, Farkas 
János polgármester vezetésével, az ACF Arundo Cellulóz Farming Kft., aki az USA 
Dél-Kaliforniai Egyeteme által kidolgozott olasznád ipari szintű szaporításának 
egyetlen, engedélyezett szabadalom-csomag hasznosítója Magyarországon, valamint 
a NATURTRADE 2010 Kft. képviseletében Bibók Imre ügyvezető, aki pedig az ACF 
nádtermesztés forgalmazás Dél-Alföldi, szerbiai, romániai területi képviseletét látja el, 
ezen kívül szenesítő technológiát, gázgenerátorokat gyártó és forgalmazó gazdasági 
társaság. A cég a nádtelepítéstől az energiatermelésig szaktanácsadóként, integrátorként, 
befektetőként vesz részt mind az energia-előállító üzem, mind a keletkező hőenergiával 
működő aszalóüzem felépítésében és működtetésében.

A projekt első lépéseként 2014 őszén az önkormányzat elvégezte a szükséges talaj 
előkészítést. Ez után a NATURTRADE 2010 Kft. (ACF) biztosította a telepítésre alkalmas 
földlabdás palántákat, 10000 darabot hektáronként. Ezeket a palántákat az önkormányzat 
közfoglalkoztatottak segítségével eltelepítette március és május között. Az első évben 
szükséges fizikai gyomirtás és szükség szerinti öntözés is a közfoglalkoztatottak 
bevonásával valósult meg. Továbbá a második évben végezendő mechanikai gyomirtás 
és a megképződő biomassza kézzel vagy géppel való betakarítása a téli időszakban is 
ilyen módon fog megtörténni. Az önkormányzat a 3. évtől 20-25 évig, minden télen a 
megképződő biomasszát kézzel vagy géppel fogja betakarítani.

A nádból a felhasználás során villamos energia, hő és szén keletkezik. Azon 
önkormányzatok, amelyek állami támogatással önkormányzati helyiségek fűtésére 
biomassza kazánokat vesznek, a településen összegyűjtött biomasszát náddal kiegészítve 
a saját kazánjukban tudják elégetni és ellátni a középületek energia szükségletét. Jelen 
esetben Magyarcsanád Önkormányzata a NATURTRADE 2010 Kft. javaslatára villamos 
energiaellátás és munkahelyteremtés céljából bioerőművet, és arra épülő aszalóüzemet 
tervez.

Létrehoztak az üzletlánc weblapján egy oldalt ahol azokat a termékeket népszerűsítik, 
amelyekből véleményük szerint kevesebb fogy, mint amennyit a piac elfogyaszthatna. Itt 
recepteket tesznek közzé az ilyen kevéssé ismert termékekről (pl. cékla, avokádó)

Az üzletekkel rendszeresen egyeztetnek arról, hogy melyik termékek azok, amelyekre 
egy kicsit több haszonkulcsot lehet rakni és melyekre érdemes kevesebbet. Itt figyelembe 
kell venni az egyes termékek árérzékenységét, és úgy kell játszani az árakkal, hogy az 
értékesítés volumene és a haszon is minél nagyobb legyen, de a volumen az elsődleges.

Tárgyalnak a többi régióban lévő Coop üzlettel is, az általuk alkalmazott koncepció 
bevezetéséről, ami jó lenne nekik, mert több termelő termékét tudnák értékesíteni, és a 
vásárlók is több jó minőségű, helyi termékhez jutnának.

A termelők szeretnek együtt dolgozni velük, mert így biztos piacuk van, illetve gyorsan 
fizetnek, ami főleg a kisebb termelőknek nagyon fontos a likviditás szempontjából.

Nagyon fontos együtt dolgozni a termelőkkel, megértőnek kell lenni velük szemben. Az 
áru néha hamarabb érik, néha néhány héttel később, de nekik ilyenkor is el kell adni. Az 
áruházláncok az ilyesmivel nem törődnek, de az sem igazán fontos a legtöbbnél, hogy 
helyi termékeket áruljanak. 

Van egy vásárlói szegmens, aminek nem csak az olcsó ár számít, hanem a minőség, a 
személyes tartalom és az a többlet is fontos, amit ők nyújtanak.

Feldolgozásban nem működnek együtt az Univerrel, mert jelenleg nincs rá igény; a 
termelők részéről túl kis mennyiségű olyan másodosztályú áru van, amit konzerviparban 
kellene feldolgozni, az Univer pedig teljesen elkülönítetten üzemelteti a Coop üzleteit és 
a gyárát.

Arundo projekt - Magyarcsanád

Magyarország a térség egyik a legkiszolgáltatottabb országa az energiafüggőség 
tekintetében. 

Egyre jobban terjednek a biomassza alapú kazánok mind az energiaszektorban, iparban, 
mind háztartásokban, de igény van az államigazgatási szektor költségeinek csökkentésére 
is. 

Magyarországon elsősorban a hagyományos erdészeti alapanyagok és melléktermékek 
hasznosítása elterjedt, de jelentős potenciállal rendelkeznek a fás szárú energiaerdők 
(nyár, fűz, akác, juhar fajok, stb.), a szántóföldi melléktermékek, valamint a lágyszárú 
energianövények is.
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teremt, és lehetővé teszi a környék gazdasági-társadalmi tevékenységének összehangolását. 
A projekt legfőbb elgondolása olyan turisztikai fejlesztések és tevékenységek végrehajtása 
volt, amely a település és környéke hátrányos helyzetű lakosságának életfeltételeit, 
megélhetését kívánta javítani, segíteni, a környék jellegzetességeinek feltárása és 
bemutatása során.  Az alapításkor tervezett tevékenységek: vágópont kialakítása helyi 
termékek feldolgozására, levendulakert létrehozása, Puszta bíró házának kialakítása, 
pihenő és bemutatóhely létrehozása turisták részére, továbbá helyben készült termékek 
népszerűsítése és értékesítése, mindezekhez kapcsolódóan 12 fő foglalkoztatása és 
képzése.

Tevékenységét a szövetkezet két helyszínen folytatja, az egyik Dóc, a másik a Dóctól 19 
km-re lévő Pusztaszer. Dócon a Hagyományőrző Kert, valamint a Levendula ültetvények 
jelentik a szövetkezet működésének főbb helyszíneit, Pusztaszeren pedig a Puszta bíró 
háza.

A szövetkezet jelenlegi elnöke Vágó Gábor, aki korábban zöldség-gyümölcs szövetkezetet 
működtetett. A szövetkezet igazi motorja Vágó Gábor felesége Baranyi Ildikó.

A Bergendóc Szociális Szövetkezet céljainak egy része realizálódott, egy része azonban 
nem, míg bizonyos elképzelések csak részben valósultak meg.

Megvalósult célok:

A levendulakertet és a Puszta bíró házát a megvalósult célok közé sorolhatjuk, ezek 
a legfontosabb helyszínei a szövetkezet tevékenységének. A környék turisztikai 
fejlődéséhez járul hozzá mindkettő, hiszen a Puszta bíró háza bővíti a környék szállás 
lehetőségeit, e mellett, a levendulakerttel együtt rendezvények helyszíneit biztosítják. 
A levendulás a rendezvényeken kívül otthont ad fotózásoknak is, valamint biztosítja a 
termékek előállításához szükséges alapanyagot.

Kialakítottak egy pihenőhelyet, ami szintén fontos turisztikai szempontból, mivel az 
Alföldi Kéktúra útvonal mellett helyezkedik el.

Jurtákat is vásároltak, amelyek mozgatható látványelemként programoknak adnak 
otthont, nyáron pedig szálláshelyként funkcionálnak.

Továbbá ide sorolható még a Pusztaszeri Önkormányzattal való együttműködés, hiszen 
ennek köszönhetően tudták létrehozni, és napjainkban is működtetni a Puszta bíró házát.

Részben realizált célok:

A tankert kialakítása megvalósult, de további fenntartása, gondozása kérdésessé vált. 
A kezdeti lelkesedés alább hagyott, így elmondható, hogy Ildikó sokszor egyedül 
gondoskodik a kertről, segítség nélkül. A tankert elhanyagoltságának oka a helyi általános 
iskolával való megfelelő kapcsolat kiépítésének hiánya is.

Az önkormányzat anyagi hozzájárulása:

Az önkormányzat számos hozzájárulást biztosított a projekt megvalósulásának és 
eredményességének érdekében. Ilyen volt a munkanélküliek közmunkaprogram keretében 
történő foglalkoztatására beadott pályázat elnyerése, amely 130 fő foglalkoztatását teszi 
lehetővé. Továbbá 30 millió Ft támogatást nyert a közmunka dologi anyag és beruházási 
igényének kielégítésére. Valamint 1 ha saját területre Olasz nádpalántát vásárolt a 
közmunkaprogramban és betelepítette közmunkásokkal. A földlabdás, telepítésre kész, 
garanciát és szaktanácsadást tartalmazó palánta ára azonnali fizetéssel 60 Ft/db + ÁFA 
volt, melynek költségét a közmunkaprogram támogatásával fedezték. Mindezek mellett 
az önkormányzat 1,2 ha földet adott a NATURTRADE 2010 Kft.-nek, hogy 5 éven 
belül építse fel az energia-előállító és aszaló üzemet, biztosítva ezzel az energiát az 
önkormányzat épületeinek. A terület azzal a feltétellel száll a kft. tulajdonába, hogyha 
az üzem működési engedélyt kap 5 éven belül. Valamint az önkormányzat vállalta még, 
hogy összegyűjti a településen keletkező biomasszát a közmunkásokkal, szárazabb tavasz 
esetén öntöz, és a munkások betanítását megoldja.

A projektből származó előnyök a településre és a környékbeliekre vetítve:

Az üzemcsoport megépítése számos előnyt hordoz a település és a környékbeli lakosság 
számára egyaránt. A bioerőmű és élelmiszer-feldolgozó az önkormányzat iparűzési 
adóbevételeit növeli és az erőmű által a művelődési ház fűtése is megoldódik. Továbbá 
a települési biomassza felhasználásával rendezettebbé válik a falu. Legnagyobb hatás 
a munkanélküliség csökkenésében lesz látható, hiszen a közmunkásoknak, illetve az 
energiatermelés 3-4 embernek, az aszaló üzem 8-10 munkavállalónak ad munkát. De 
e mellett munkát ad a helyi termelőknek, valamint a közeli településeknek esetleg 
román, szerb gazdáknak is, akik nádat, mezőgazdasági alapanyagokat, mellékterméket 
(kukoricaszár, szalma, faapríték) tudnak beszállítani az üzembe. Továbbá munkát 
adhatnak zöldség és gyümölcstermelőknek a szárító, aszalóüzem alapanyag előállításának 
biztosítására. Fellendülhetne a gyógynövény-termesztés és gyűjtés, hiszen a növények 
szárítóra tudnának kerülni. Valamint mintagazdaságként és bemutatóüzemként is 
működhetnek, mások elé jó példát helyezve ezzel. A gazdaságélénkítés pedig a lakosság 
jobblétét eredményezheti, amely egyértelműen hozzájárul a helyi gazdaságfejlesztéshez.

Bergendóc Szociális Szövetkezet

A Bergendóc Szociális Szövetkezet 2013-ban, pályázati forrás támogatásával kezdte meg 
működését, 9 alapító taggal, köztük a Dóci Önkormányzattal. Célja egy olyan stabilan és 
önfenntartóan működő szociális szövetkezet létrehozása volt, mely helyi munkahelyeket 
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Egyes tevékenységeket, illetve az emberek más pályázatokkal történő támogatott 
foglalkoztatását a jogszabályok akadályozzák.

Az önkéntesek hiánya is probléma a működés során. A vezetők nem ápolnak megfelelő 
kapcsolatot a helyi általános iskolával és önkormányzattal valamint más intézményekkel.

Rossz gyakorlat – Magyarország

Ebben a fejezetben egy magyarországi szövetkezetet mutatunk be, amely megszűnése 
a 2000-es évek első évtizedében történt. Nem nevesítjük az adott szövetkezetet, de 
megpróbáljuk feltárni, azokat a tényezőket, amelyek a sikertelenséghez vezettek.

A termelői együttműködések magyarországi sajátosságainál már kitértünk arra, hogy 
bár a XIX. század végétől alakultak szövetkezetek, amelyek eredményeket is értek el, 
ugyanakkor a helyzetük gazdasági, társadalmi megítélése erősen ambivalens. Röviden 
azt mondhatjuk, hogy a szövetkezeti modell természetes fejlődése többször is nagyon 
erősen megtört.

Amikor a rossz gyakorlatot kívánjuk elemezni Magyarországon, akkor fontos figyelembe 
vennünk, hogy a közelmúltban bekövetkezett negatív eseményt milyen hosszabb távú 
helyzet előzte meg.

A szövetkezetek magyarországi bemutatásánál már részletesebben foglalkoztunk a 
szövetkezeti együttműködés helyzetével, itt csak annyit húznánk alá, hogy a rossz 
gyakorlat jobb megértéséhez nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a ’90-es évek 
Magyarországon milyen körülmények között jöttek létre szövetkezetek.

A termelői együttműködést nehezítő társadalmi szemlélet, amelynek kiváltó oka:

• Erőszakos kollektivizáláson alapuló szövetkezetek tapasztalata

• Nem hatékonyan működő szövetkeztek

• Közösségi vagyon, közös gazdálkodás, a tagság felelősségvállalásának hiánya

• Privatizációs visszásságok – vezetőkkel szembeni ellenérzések

Mindezek fényében érthető volt, hogy a 90-es években nehéz volt szövetkezeti 
formában gazdasági együttműködést létrehozni. Ennek ellenére néhány esetben sikerült 
szövetkezetet beindítani, majd a kezdeti sikerek lökést adtak a szövetkezetalapításoknak.

Számos rendezvényt tartottak az elmúlt években, de egy részük az idők során elhalt 
érdeklődés, megfelelő szervezés, tájékoztatás és pénzügyi forrás hiányában. Sikeresnek 
mondható a Levendula ünnep, a látvány disznóvágás, évszakfordulók, míg a mese és 
zenés estek, a hangfürdők, magbörze és szilva ünnep elmaradtak. Új programként kínálta 
2016 októberében a szövetkezet a Daruünnepet.

A gyermektáborok nagy sikert arattak, mind a szülők mind a gyerekek részéről. Értéket 
közvetítettek a táborok, szakemberek segítségével és közreműködésével a gyermekeknek 
és a résztvevőknek. Anyagi forrás hiányában azonban nem kerültek megrendezésre a 
tavalyi évtől kezdve.

Különböző termékek előállítására csak addig volt lehetőség, amíg tartott a pályázati 
támogatás és tudtak foglalkoztatni embereket. Ildikó ma egyedül készíti el a termékeket, 
amelyeket nem tud megfelelő mennyiségben előállítani. Szükség lenne munkaerőre 
és felvevő piacra egyaránt. A munkaerőszerzésre már voltak próbálkozások, de jogi 
akadályok miatt eddig ezek meghiúsultak.

Célok, amelyek nem valósultak meg:

A vágópont kialakítása nem jött létre, leginkább jogi akadályok miatt, pedig hozzájárulhatott 
volna a foglalkoztatás fenntartásához.

12 embert tudtak egy éven keresztül foglalkoztatni és képzésre küldeni, de ez csak 
időleges siker, illetve eredmény volt. A foglalkoztatást nem tudták fenntartani a létszámból 
adódóan sem. Továbbá a képzés sem volt sikeres, hiszen senki nem tudott elhelyezkedni 
a megszerzett szakmájával.

A Dóci Önkormányzattal való együttműködés is meghiúsult, hiszen a szövetkezet vezetői 
viselkedésükkel az önkormányzat bizalmatlanságát vívták ki maguknak.

Egyéb együttműködések sem alakultak ki, pedig lehetőség lett volna például más 
szociális szövetkezetekkel, vagy a helyi méhészekkel kapcsolatot kiépíteni. Hiszen 
a levendula felhasználása után is értékes terméket képez. Dóc környékén sok méhész 
és méhészcsalád és, akik folyamatos harcot vívnak a rovarokat támadó betegségekkel 
szemben. A levendula sok betegség gyógyítója és kórokozó távoltartója. Igény lenne a fel 
nem használt, vagy kimaradt levendulára, mely a méhészeknek nagy segítséget nyújtana.

A működés legfőbb problémái:

A hátrányos helyzetű emberekkel nehéz együtt dolgozni, nehéz őket bevonni bármilyen 
közösségi programba. Gyakorlatilag csak a rendszeres fizetés az, amivel embereket lehet 
a szövetkezetben tartani, azonban amíg nincs rendszeres állami támogatás, addig ez nem 
lehetséges. A kezdeti támogatási időszakban foglalkoztatott emberek mind eltűntek az 
állami támogatás megszűnése után. A szociális előnyöket a tagok nem használták ki, a 
képzéseken megszerzett tudást sem hasznosították. A hátrányos helyzetű emberek nagy 
része nem is akar tenni helyzete javításáért.
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vállalatot alapítottak, kevés volt közülük az, aki alkalmazottként vezetett volna vállalatot, 
főleg nem szövetkezetet. Így fiatal vezetők kerültek a szövetkezet menedzsmentjébe, 
akik bár a saját szakterületükön jó végzettséggel rendelkeztek, de tapasztalatban hiányuk 
volt. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy pont az új közgazdasági környezet miatt az 
idősebb vezetőknek sem lehetet teljes értékű tapasztalata.

A vállalat menedzsmentjén túl az alkalmazottak, elsősorban a középvezetők között volt 
tapasztalható minőségi probléma. Nem sikerült beállítani és megtartani jól képzett, 
tapasztalattal rendelkező és motivált középvezetői réteget, egyfajta kontraszelekció 
valósult meg, ami az egyéni tehetség visszaszorításában nyilvánult meg. Ez is hozzájárult, 
hogy a raktározás és árukezelés területén komoly problémák merültek fel, amely 
jelentős mértékben kihatott az áru eladhatóságára, minőségére, és így a szövetkezet 
megbízhatóságára is.

Fegyelem. A szövetkezeti modell megvalósításában fontos a tag és a szövetkezet közötti 
kölcsönösség, vagyis a tagnak is és a szövetkezetnek is van kötelezettsége és joga a 
másikkal szemben. A piaci versenyt jó minőségű, nagy mennyiségű, és megfelelően 
időzített szállítású áruval lehet megnyerni, ezért a tagnak szövetkezet útmutatása 
alapján kell termelni. Az előre meghatározott feltételek szerint kell szállítania (minőség, 
mennyiség, ütemezés), a szövetkezetnek pedig e szerint kell átvennie az árut. Jelen esetbe 
ezen a téren is sok anomália volt tapasztalható. Egyrészt a szövetkezet részéről visszatérő 
hiba volt, hogy egyes tagoktól a nem megfelelő minőséget is átvették, míg másoktól azt 
sem, amely az előre meghatározott követelményeknek megfelelt (korrupció). Másrészt 
a tagok hozzáállására jellemző volt, hogy ha más értékesítési csatornán kedvezőbb 
kondíciókkal tudtak értékesíteni, akkor ezt meg is tették.

Gazdálkodási hibák. Nem alkalmaztak hatékony, korszerű számviteli és kontrolling 
rendszert, így nem rendelkeztek megfelelő információval sem. Hibás gyakorlatnak 
bizonyult, hogy az érdekeltségi rendszer az értékesítéshez és nem az eredményességhez 
lett igazítva, ez hibás döntési mechanizmust generált, mert az értékesített mennyiség 
bármi áron történő növelésére ösztönzött, az eredményességre való törekvés helyett.

Nem képeztek tartalékot, amely azt eredményezte, hogy a beruházásokat, forgóeszköz-
vásárlásokat tisztán hitelből kellett finanszírozni, amely egy fenntarthatatlan gazdálkodási 
pályára állította a szövetkezetet.

A szövetkezet tagok felé megnyilvánuló szolgáltató funkciója anyagilag nem volt 
fenntartható, ez a küldetés meghaladta a szövetkezet lehetőségeit.

A gyors mennyiségi növekedés mellett fenntartott árukínálat (60 termék) olyan logisztikai 
kihívást jelentett, aminek nem volt képes megfelelni a szövetkezet.

Néhány év alatt azonban ezen szövetkezetek nagy része tönkrement, és fel kellett 
számolni. Számos esetben, ahol már a szövetkezet alapítás után néhány évvel komolyan 
jelentkeztek azok a problémák, amelyekről később szólunk, azzal nyertek egérutat, hogy 
beolvadtak más szövetkezetbe.

Az alábbiakban körbejárjuk azokat a tényezőket, amelyek a szövetkezet bukásához 
vezettek, illetve amelyek az együttműködésen alapuló gazdálkodást erodálták, erodálják.

Bár a konkrét esetben az alapításkor – külföldi példa alapján – termelők által létrehozott, 
az egyéni tulajdont tiszteletben tartó szövetkezeti modellt követtek, ugyanakkor a 
kezdetektől jelen volt néhány olyan tényező, amely negatívan hatott. A szövetkezet 
alapítása helyi politikai cél is volt, nem csak néhány gazdálkodó gazdasági célja. Így a 
szövetkezet életét meghatározó stratégiai, és operatív döntésekben meg-meg jelentek egy, 
vagy néhány személy politikai ambíciói, és ez a gazdasági ésszerűség ellen hatott.

TÉSZ minősítés és a pályázati rendszerek. A Közös Agárpolitikában a friss zöldség, 
gyümölcs szektor Termelő és Értékesítő Szervezeteken keresztül juthat támogatásokhoz. 
Ráadásul a támogatási rendszer a Szervezet árbevétele alapján működik, és beruházásokat 
ösztönöz. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, vagy korábban az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap beruházási pályázataiban az elismert 
TÉSZ-ek, illetve az ideiglenesen elismert TÉSZ-ek magasabb támogatási intenzitásban 
részesülhettek, mint az egyedi kérelmezők. 

Ez a támogatási környezet felpörgette a beruházási kedvet, amely egybe esett a növekvő 
kibocsátással, de növelte a szövetkezet hitelállományát, aminek következtében elért egy 
kritikus pontot, ahol kötelezettségei meghaladták az eszközállományát, és innen már nem 
volt vissza út.

Az elemzés során elsősorban belső tényezőkre összpontosítunk, mivel a szövetkezet 
eladósodottsági mutatója hitelezés következménye, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy 2008-tól egy elhúzódó hitelválság alakult ki, amely felgyorsította a csőd felé ható 
folyamatokat.

Szakértelem és tapasztalat hiány. Az 1990-ben kezdődő politikai, gazdasági 
rendszerváltás, a piacgazdaság törvényszerűségeken alapuló, a nemzetközi gazdasági 
vérkeringésbe bekapcsolódás új szakértelmet, és paradox módon tapasztalatot is igényelt 
a menedzsmenttől. Azok a vállalatvezetők, akik a 80-as években elméleti tudásuk mellé 
tapasztalatokon alapuló gyakorlatot is szereztek, rendszerint a privatizáció során saját 
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Kereskedelem. A szövetkezet jelentős mennyiségű árut forgalmazott, a termékeit szinte 
kizárólag nagy áruházláncoknak szállította. Bár megnyitott egy saját boltot is, de ez 
sikertelenül működött, ami rámutatott az értékesítési stratégia hibájára is. Az értékesített 
mennyiség maximum 20%-a került export piacokra, vagyis ezt az értékesítési lehetőséget 
nem sikerült megragadni.

Kontroll. A tagság szétaprózódott és nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a 
szövetkezet gazdálkodását nyomon kövesse, és idejében szembesítse a menedzsmentet, 
valamint a teljes tagságot a problémákkal, hogy idejében orvosolják azokat. A 
szétaprózódás mellett azt is meg kell említenünk, hogy nem alakult ki a tagság jelentős 
részében valódi, felelős tulajdonosi szemlélet. Sokakban még a régi szövetkezetekhez 
való viszony működött: csak azt nézzük, hogy mit vehetünk ki a szövetkezetből, de azt, 
hogy mit kell érte tenni, azt nem. Érdekes megfigyelni, hogy akár ugyanazok az emberek, 
ha nem szövetkezetben tagok, hanem egy Kft.-ben, akkor már sokkal felelősebben 
viselkednek. A megfelelő kontroll, és az arra alapuló tagi tájékoztatás hiánya nagyfokú 
bizalmatlansághoz vezetett.

Növekedés. Bár az első néhány évben harmonikus növekedési pályát írt le, azt követően 
rendkívül gyors növekedési ütemre váltott. A növekedés árbevételben, de tagi és alkalmazotti 
létszámban is megnyilvánult. A hirtelen növekedést a korábbi menedzsmentgyakorlattal 
már nem lehetett kezelni. Ez igaz az operatív feladatokra, de hasonlóképpen a hirtelen 
felduzzadt tagságot sem lehetett már a régi módon egybe tartani, motiválni, a szövetkezet 
működése vált nehézzé. A tagság ráadásul egyre diverzifikáltabb lett, amely az egymással 
kapcsolatos bizalom kiépítését, és fenntartását is nagyban nehezítette.
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	Figyelembe kell venni, hogy az együttműködéseknek különböző fázisai vannak 
(adott együttműködés, vagy egy országon belüli együttműködések összessége 
esetén is), megállapíthatjuk, hogy az együttműködés kívánatos és hasznos dolog, 
komoly válság esetén sem az együttműködésről kell lemondani, hanem új utakat 
kell keresni.

	A jogalkotás és a jogalkalmazás terén is kiszámítható, stabil háttérre van szükség 
az együttműködésekhez. Az együttműködőknek az együttműködés megkezdése 
előtt alaposan fel kell mérniük az adott ország jogi helyzetét, és szükség esetén az 
alapító dokumentumban kell a hiányosságokat kompenzálni.

	Az együttműködésnek nem a jogi formája a lényeges (nem csak szövetkezet 
lehet), az akár változhat is, sőt az együttműködéseknek szükségük van a szervezeti 
innovációra.

	Általában az a kívánatos, ha az együttműködés alulról szerveződik, abban az 
esetben, ha felülről kezdeményezik, akkor pedig a kezdeményezők ne vegyenek 
részt közvetlenül az együttműködésben, inkább csak a keretek meghatározásában. 

	Fontos az együttműködés kezdetén lefektetni a tagok kötelezettségeit. Ezek 
betarttatását adott esetben a jogi forma megfelelő megválasztása is segíti. 

	Az együttműködés vezetőségének felelősségi körét körültekintően kell kidolgozni. 
Kis léptékben és homogén tagságú együttműködésnél praktikus az egyik 
együttműködő tagot kinevezni vezetőnek. Így ő személyesen is érintett, érdekelt 
és felelős lesz, valamint felelősségre is vonható a döntéseiért.

	Ésszerű döntés lehet a tagok részéről külső vezetőt választani. Ebben az esetben 
nagyon fontos olyan szerződést kötni vele, amely körültekintően meghatározza a 
pénzügyi felelősségét is.

	Fontos az együttműködés kezdetén konkrét célokat lefektetni, de ezek a célok 
nem szabad, hogy meghaladják a tagok alapításkori lehetőségeit. Törekedni kell a 
szerves fejődésre, a növekedés megfontolt és a résztvevők kapacitásához igazított 
legyen. Az együttműködés sikeres, ha a tagok számára eredményt tud elérni, akkor 
is, ha csak egy korlátozott célt valósít meg. A túlzott mértékű együttműködés 
veszélyeztetheti az addig elért eredményeket is.

5. Fejezet
Ajánlások
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	A bizalom egy fontos és alapvető tényező az együttműködésben. Az alapításnál és 
a működés során is szem előtt kell tartani, hogy a tagság ne legyen túl nagy és ne 
legyen túl heterogén, mert ez veszélyeztetheti a bizalom fenntartását.

	Ha a gazdasági növekedési kényszer hatására az együttműködés eléri a személyes 
lépték határát, érdemes inkább másodlagos együttműködésben gondolkodni a 
tagok számának növelése helyett.

	A tagok közötti személyes bizalom nem csak az indulásnál fontos, azt fent is kell 
tartani, ehhez elköteleződés és aktív szerepvállalás szükséges.

	Az együttműködésnek nagyon körültekintően kell kezelni a külső finanszírozási 
forrásokat (pénzügyi befektetők, állami támogatások, hitelek, stb.). Figyelembe 
kell venni ezek következményeit, az ellenszolgáltatás mértékét. Komolyan meg 
kell vizsgálni, hogy az összhangban van-e az együttműködők egyébként is létező 
reális céljaival (árbevétel, alkalmazotti létszám, nyereség, stb.).

	Annak ellenére, hogy az együttműködésnek lehet társadalmi küldetése, a döntési 
hierarchiában a gazdasági döntéseknek kell előnyt élvezniük. A gazdasági 
döntések az adott szakmai (pl. mezőgazdaság) és közgazdasági (pl. marketing, 
számvitel, stb.) döntésekből kell állniuk.

	A tagok és a menedzsment közötti kommunikáció egy fontos szempont. Azoknál 
az együttműködéseknél ahol kialakul egy professzionális menedzsment, és így 
a tagok többsége nem vesz részt a napi döntéshozatalban, különösen fontos 
a menedzsment és a többi résztvevő közötti rendszeres kommunikáció. A 
menedzsmentnek releváns és valós információkat kell átadnia. Fogadni kell a tagok 
visszajelzéseit is, valamint azokat megfelelő módon kell kezelni, feldolgozni. Az 
együttműködéshez illő, testreszabott kommunikációs formákat kell használni

	A hálózatépítés fontos. Törekedni kell arra, hogy az együttműködő partnerek az 
együttműködésen kívül is minél több kapcsolatot ápoljanak a témában érdekelt 
egyénekkel és szervezetekkel (oktatás, kutatás, társadalmi szervezetek, más 
szakmai szervezetek). Ez növeli az együttműködés kultúráját és eredményességét 
is.
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[Jelen tanulmány tartalmáért egyedül a szerzőket terheli fele-
lősség, a kifejtett vélemények nem feltétlenül az Európai Unió 

álláspontját tükrözik.]



A vidéken élők világszerte 

szembesülnek az egyre nehezebb 

megélhetés problémájával. 

Vannak olyan térségek, ahol az 

emberek felismerték, hogy a 

problémákat összefogással lehet a 

leghatékonyabban kezelni, azonban 

számos országban történelmi, 

társadalmi, vagy egyéb okok 

miatt az együttműködés kultúrája 

alacsony szintű.

Az együttműködési hajlandóság 

a sikeres és sikertelen 

együttműködési kezdeményezések 

arányától, 

azok tapasztalataitól függ 

Kiadványunkban megpróbáljuk

feltárni a sikeres és a sikertelen 

együttműködések okait, hátterét. 

Ehhez megvizsgáltuk a projektben 

résztvevő öt európai ország 

szövetkezeti rendszerét, azok 

kialakulását és jogi hátterét. 

Ezen felül a szövetkezeti 

együttműködés területén jártas 

szakértőkkel elemeztük a jó 

és rossz példák tapasztalatait, 

valamint olyan jó gyakorlatokat 

mutatunk be, amelyek követendő 

példaként szolgálnak, vagy 

új ötletek alapját képezhetik. 

Tanulmányunk következtetései 

tanulságul szolgálhatnak minden 

együttműködő számára.

Együttműködésen alapuló üzleti modellek a 
vidéki térségekben


