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Mi az együttműködés és miért kell róla és 

jelentőségéről beszélni? 
Fejlődésmenet:  

  Közös Erőforrás használat – Hasonló Partnerkapcsolatok – 

Közös Célok – Közös Érdekek – Együttműködés – Szövetkezés 

– Szövetkezetek – Kooperáció – Integráció 

 Azonosságok – Azonosulás – Csoport – Közösség 

Az önkéntesség alapján és a gazdálkodási szabadság 

fenntartásával a termelői együttműködés minden szereplője 

számára automatikus és választható előnyökkel járó, 

tevékenységgé válhat. 
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A TERMELŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS A 

SZÖVETKEZETI ALAPELVEK 

A termelői együttműködések tulajdonságait és előnyei jól 

példázzák a szövetkezeti alapelvek, abban az esetben is, ha a 

termelői együttműködés nem szövetkezeti formában valósul 

meg. 

• A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik 

önkéntesen egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, 

társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és 

demokratikusan irányított vállalkozásuk útján 

megvalósítsák. 

• A szövetkezeti alapelvek a szövetkezeti értékek gyakorlatba 

történő átültetésének vezérfonalát jelentik. 
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A szövetkezés előnyei  

• A szövetkezetek számos gazdasági és nem gazdasági 

előnyt biztosítanak mikro- és makroszinten egyaránt. 

• Sok esetben képesek megoldani a termelők piaci és 

technológiai kiszolgáltatottságával, kockázatával 

kapcsolatos problémákat és növelni a termelők piaci 

erejét, jövedelmét. 

• A szövetkezetek létezésének egyik legfontosabb további 

indoka az ún. tranzakciós, például informális 

költségek csökkentése. 

• A termelők nagyobb alkuerejének s magasabb piaci 

részesedésének az egész marketingcsatorna számára 

pozitív üzenete van. 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEMZŐI 

•Termelők érdekazonossága 

•Termelői biztonság növekedése 

•Ellenérdekeltség helyett bizalmi tőke 

•Védelem a kiszolgáltatottság ellen 

•Hiteles piaci információk 

•Kedvezőbb áralku pozíció közös 

beszerzés és közös értékesítés esetén  

•Optimális ár elérése 

•Alapanyag, termék feldolgozási 

lehetőség  

•Alacsonyabb áron történő gépi 

szolgáltatások a tagok felé, illetve 

szolgáltatás nyújtási lehetőség külső 

igény esetén  

•Tagok földterületének optimális      

hasznosítása  

• Minőség és eredményesség 

versenye 

• Beszállítás-arányos 

eredményelosztás 

• Bővíthetőség 

• Non-profit elv a tagság felé, a 

működés során piaci 

profitorientáció  

• Termelői szervezetek 

támogatottsága 

• Helyben tartott értéktöbblet 
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A világ legnagyobb szövetkezetei 

A Groupe Crédit Agricole Franciaországban 2017-ben 23 ezer 

milliárd forint árbevételt realizált, ami a magyar GDP 57%-a. 

A legnagyobb árbevételű mezőgazdasági szövetkezet a Zen-noh 

Japánban 12,8 ezer milliárd forint árbevétellel. World Co-operative Monitor – 2018 

 Szövetkezeti vállalkozások száma: 176 461 

 Tagok száma: 141,5 millió fő 

 Alkalmazottak száma: 4,7 millió fő 

 Éves árbevétel: 316 ezer milliárd forint 

 A teljes népesség 17%-a szövetkezeti tag! 

 A tagok száma 6 év alatt 14%-kal nőtt! 
 

The Power of Cooperation - 2015 
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Szövetkezeti vállalkozások  

az Európai Unióban 

• Szövetkezeti vállalkozások száma: 131 090 

• Tagok száma: 127,6 millió fő 

• Alkalmazottak száma: 4,3 millió fő 

• Éves árbevétel: 312 ezer milliárd forint 
 

 

• Minden 5. EU állampolgár szövetkezeti tag! 
 

The Power of Cooperation - 2015 
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Termelői csoportok jelentősége 

 2018. év Termelői csoport 

Beszámoló Jelentések 

Összesítője 

Termelői 

csoportok 

száma 

 Tagok száma Mérleg szerinti nettó 

árbevételből a tagi 

termék értékesítése 

[eFt] 

Becsült 

ágazati 

részesedés 

2018. 
Baromfi TCS összesen 26 db              460                   19 895 744    7% 

Sertés TCS összesen 14 db              619                   45 712 691    21% 

Kiskérődző (juh) TCS összesen 10 db           1 568                     3 134 851    27% 

Tehéntej TCS összesen 9 db              512                   78 927 265    31% 

Húsmarha TCS összesen 5 db              207                     1 704 620    10% 

Méhészet TCS összesen 3 db              597                       770 141    3% 

Nyúl TCS összesen 2 db                54                     1 382 973    29% 

Szántóföldi növénytermesztés TCS összesen 95 db           4 689                   52 044 682    5% 

Szőlő-bor TCS összesen 7 db              627                     1 452 273     n.r.  

Cukorrépa TCS összesen 7 db              258                     2 511 212    31% 

Csemegekukorica TCS összesen 3 db               104                     1 995 752    12% 

Burgonya TCS összesen 2 db                48                       435 855    2% 

Zöldség termék TCS összesen 2db                39                       732 837     n.r.  

Dohány TCS összesen 1 db              568                     2 337 089    77% 

Ökológiai termék TCS összesen 1 db                15                       551 868     n.r.  

Virág- és dísznövény termék TCS összesen 1 db              205                       385 000     n.r.  

Faiskolai termék és szaporítóanyag TCS összesen 1 db                16                       122 550     n.r.  

2018. ÉVBEN ÖSSZESEN: 189 db  10586 tag   214 097 403 ezerFt   n.r.  



Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek 

• 2017-ben összesen 68 zöldség-gyümölcs termelői 

szerveződés működött az országban 

– Tagok száma: 11 174  

– Tagi termő terület: 33 239 ha  

– zöldség: 10 092 ha 

– gyümölcs: 23 147 ha 

– Tagi értékesítés: 357,2 ezer tonna – 50,6 milliárd Ft 

– Teljes értékesítés: 422,5 ezer tonna – 61,9 milliárd Ft 

• A termelői szerveződések teljes értékesítésének aránya az 

országos zöldség-gyümölcs kibocsátáson belül (2017): 

22,2% 

 



Termelői csoportok szerepe a földrajzi 

árujelzők elterjedésében 

• Csoportosulások köré szerveződnek, amelyek egy 

adott földrajzi területen egyesítik az érintett 

gazdasági szereplőket.  

• Ezek a termelői csoportosulások meghatározzák  

– a termékek jellemzőit,  

– biztosítják a termékleírásnak való megfelelősséget,  

– fellépnek a jogi védelem érdekében   

– kialakítják a fogyasztók felé való kommunikáció és 

promóciós tevékenységet. 



Célkitűzések 

• Az agrárgazdaság területén a termelői közösségek 
egyre több földrajzi árujelzős termékre nyújtsanak be 
oltalom iránti kérelmet 

• Éljenek az oltalom nyújtotta lehetőségekkel, és 
élvezzék azok előnyeit.  

• Ennek a célnak az elérése érdekében  
– országszerte tájékoztató fórumokat tartottunk 

– feltérképeztük a földrajzi árujelző oltalomra alkalmas 
termékek körét 

– folyamatos szakmai segítséget nyújtunk a termelői 
csoportosulásoknak a termékleírások elkészítéséhez és 
kérelmeik benyújtásához. 



Együttműködések a KAP 2020 keretében 

• Ágazati programok 

– Megvalósítása termelői szervezetek szakmaközi 
szerveztek és egyéb termelői együttműködéseken 
keresztül 

• Együttműködések 

– EIP 

– Leader 

– Minőségi rendszerek 

– Termelői szervezetek és termelői csoportok 

– Egyéb 



13 

Szövetkezetek jövője 

A szövetkezeti vállalkozások rugalmassága miatt 

már jelenleg is 1 milliárd tag napi életében 

játszanak szerepet és a világ munkavállalóinak 

10 %-át foglalkoztatják. A szövetkezetek 

térnyerése a zöld-gazdaságban, a hulladéktudatos 

termelésben és a egészségügyben megkezdődött. 

A decentralizált és demokratikus struktúra 

előnyei miatt a tendenciák erősödése várható. 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 


