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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

2015

ОПИСАНИЕ/ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

“MEGÉR-TÉSZ” е създаден през 2015 г. като търговски кооператив. 
Членовете на кооператива се специализират основно в производството 
на плодове: понастоящем организацията работи като сдружение на 
производители на бъз, череши, ябълки, касис и кайсии. Основната цел 
на кооператива е да извършва продажби, да координира поръчките, 
да повишава качеството на обработка на продуктите, да предлага 
услуги по преработката на продуктите за членовете си. MEGÉR-
TÉSZ е акредитирана от държавата като институция за обучение.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители  

» Производители, физически лица, които не са преки 
производители; 
» Местни и чуждестранни купувачи;
» Купувачи от търговските вериги;
» Купувачи на пресни плодове.

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки; 2-пазари/потребители/бенефициенти

Географското покритие на кооператива не е регионално ограничено.
Членовете производители се намират най-вече в Задунайския регион 
на Унгария.
Насоките за продажба на MEGÉR-TÉSZ са разнообразни: бъзът 
и черешите преработени и  замразени и пакетирани. Ябълките 
се продават главно на търговски вериги в Унгария, както и на 
западноевропейски търговски партньори и преработвателни 
предприятия.

ПРИХОДИ

за 2019 - 1 687 069 евро.

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

Броят на членовете не е публична информация. Кооперативът има 
различни категории членове
В кооператива по трудов договор е нает един член.
Членството изисква финансово участие при присъединяването 
към организацията.
Членовете могат да продават само чрез кооператива. Изключение 
от това е продажбата на 25% от реколтата в собствената ферма, 
за лични нужди на производителя, с разрешение на кооператива.

ПРАВО НА ГЛАС

Всички членове имат равно право на глас.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Ползи от членството:
» Ползване на услуги за преработка на продукцията
 при преференциални цени;
» Събиране на бригади през периода на прибиране на реколтата;
» Предоставяне на  посадъчен материал с отстъпка;
» През сезона 24-часово обслужване на членовете;
» Предоставяне на консултантски услуги;
» Телефонна връзка с автопарк с допълнителни отстъпки;
» Данъчно консултантски услуги;
» Счетоводни услуги с отстъпка;
» Управление на приложения за писане на заявления.

СТРУКТУРА/
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Органът за вземане на решения на кооператива е Общото събрание, 
състоящо се от членовете.
Организацията се управлява от Утравителен съвет.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
кой, колко и други, различни от Общото събрание 

Няма специализирани органи извън Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от 3 членове. Ръководи се от  
председателя на съвета.
Надзорният съвет се състои от 3 членове, които са наети с мандатен 
договор.

УПРАВЛЕНИЕ/
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В

КООПЕРАТИВА



ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Кооперативът запазва 15% от печалбите си след данъчно облагане. 
Сумите се събират във фонд, който предоставя следните предимства 
на своите членове и техните роднини:
» В случай на неплащане от страна на клиента, той компенсира
  пропорционално на личния принос;
» Финансира командировки;
» Оказва помощ при погребение, в случай на смърт на роднини
 на член.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

MEGÉR-TÉSZ се задължава да организира и осъществява обучения в 
пет целеви области:
» обучения за повишаване на информираността;
» обучения, основани на доброволно участие, главно
 по еко / био теми 
» задължително обучение (противопожарна защита, безопасност
 на труда, здравословни условия на труд и др.);
» обучение за млади фермери извън задължителното
 и друго обучение за подпомагане на земеделието;
» обучение в допълнение към задължителното обучение, необходимо 
 за късите вериги на доставки в рамките на Програмата за развитие 
 на селските райони.
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