
DCOOP 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Carretera Córdoba s/n 

Apartado 300, Málaga 

Antequera, 29200 

SPANYOLORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Második szintű szövetkezet 

(tagok: első szintű 

szövetkezetek) 

 
Weboldal link 
https://www.dcoop.es/ 

Kapcsolat 
https://www.dcoop.es/contact 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
A DCOOP szövetkezet bemutató videója 

https://www.youtube.com/watch?v=J7SdwdhgWUM 

(spanyol nyelven) 

A szövetkezetek nemzetközi napja 

https://www.youtube.com/watch?v=7rk9mJrCM74 

(képek) 

Átállás a körforgásos gazdálkodásra 

https://www.youtube.com/watch?v=AYS-mhy8o6g 

(képek) 

DCOOP: társadalmilag felelős szövetkezet 

https://www.youtube.com/watch?v=RskITwnohBQ 

(képek) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1987 (mint HOJIBLANCA), DCOOP 2003 óta 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A DCOOP a világ legnagyobb olívaolaj-termelője és vezető bortermelője az 

állattenyésztési, dió- és gabonaágazatok mellett. 

A gazdálkodók mezőgazdasági termékeiket a szövetkezeti tagok tulajdonában lévő 

olajbogyó-malmokba, borászatokba, olajbogyó-feldolgozó üzemekbe és húsfeldolgozó 

üzemekbe szállítják, így a DCOOP nagy tételben tudja azokat a feldolgozás vagy 

csomagolás után értékesíteni. A csoport számos olívaolaj-, bor- és étkezési olajbogyó-

palackozó és -csomagoló üzemmel rendelkezik, valamint egyéb ipari és kereskedelmi 

szolgáltatásokat nyújtó, például feldolgozott húsokat, finomított növényi olajokat és bort 

kínáló cég résztulajdonosa. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A szövetkezet fő érdekeltjeit a több mint 75 ezer gazdálkodóból álló tagság adja, akiket a 

szövetkezet közgyűlése és igazgatótanácsa képvisel. Továbbá szót kell ejteni a 

dolgozókról, akik elsősorban adminisztratív szolgáltatást nyújtanak, a társult 

szövetkezetek gazdálkodóiról, valamint a vásárlók és a beszállítók köréről. Az ágazati 

szövetkezeteket az Agro-Food Cooperatives szövetség képviseli. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A mezőgazdasági termelő tagok és a tagszövetkezetek Andalúzia, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Baszkföld és Extremadura területén találhatók. 

Spanyolországon, Portugálián és Chilén kívül a DCOOP 78 országba exportálja 

termékeit az élelmiszerpiacon, termékeit ömlesztve és csomagolva értékesíti. 

 
Bevételek 
2019-ben a csoport forgalma 1 038 733 euró volt: 

 50%-a a nemzeti piacon, 

 27% az EU piacain, 

 23% harmadik országokban. 



SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A DCOOP csoportot alkotó szövetkezetek 75 000 gazdálkodó tag tulajdonában vannak. 

A 183 társult szövetkezet a legkülönbözőbb ágazatokban termel (több szövetkezet egynél 

több terméket állít elő): 115 olajbogyó, 15 bor, 25 olívaolaj, 12 szarvasmarha, 18 gabona, 

12 szárított gyümölcs, 36 törköly, 8 tejtermék és 129 beszerzési szövetkezet. 

A DCOOP-nak nincsenek tagi munkavállalói. Támogató, együttműködő tagjai nem 

rendelkeznek szavazati joggal. 

 
Szavazási folyamat 
A szövetkezet betartja az andalúz jogszabályokat, amelyek rugalmas működést tesznek 

lehetővé, és elősegítik egy erős és nagyon innovatív szövetkezeti tevékenység 

kialakítását. 

A DCOOP bevezette a súlyozott szavazást a szövetkezetben végzett tevékenység 

arányában. 

 
A tagság előnyei 
A DCOOP elkötelezett amellett, hogy termékeik lehető legjobb marketingje és a 

költségek csökkentése révén nagyobb nyereséget biztosítson tagjai számára. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Közgyűlés 

Igazgatótanács (23 tagú) 

Ágazati gyűlések 

Ágazati igazgatóságok (borászat, zöldség-gyümölcs, olívaolaj, rizs stb.) 

A szövetkezet szabályzata szerint legalább évi egy (rendes) Közgyűlést tart, ahol a tagok 

elfogadják az előző évi elszámolást és a vezetőségi beszámolót. 

A tagok képviselet útján, súlyozott szavazattal vehetnek részt a Közgyűlésen. 

A rugalmasabb irányítás érdekében az igazgatótanács dönt a szövetkezet napi 

működését illető kérdésekben, míg a nagyobb horderejű döntések a rendes közgyűlésen 

születnek meg. Ha egy döntéshez a tagság döntése szükséges, de nem lehet megvárni a 

rendes közgyűlést, rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

 

A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 
 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács 19-23 tagból áll. 

 

5 alelnök, 

Titkár, 

Kincstárnok, 

15 különböző tevékenységi szektor és terület képviselője. 

 

Az alapszabály tartalmazza a tagi státusszal nem rendelkező szakértők kijelölésének 

lehetőségét, legfeljebb a teljes létszám 25%-áig. 

Jelenleg az igazgatótanács minden résztvevője valamely tagszövetkezetnek a tagja. 



AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

5. ALAPELV: OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ALAPELV:  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 
 

A DCOOP csoport elő kívánja mozdítani a környezet 

tiszteletét és védelmét, valamint a környezettel és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosságot. 

2019-ben több mint 3,6 millió eurót fektetett be a 

környezet védelmét és az éghajlatváltozás elleni 

küzdelmet célzó intézkedésekbe, beleértve dolgozói 

képzését és tájékoztatását. 

 

A DCOOP szövetkezet alapja a szövetkezetek közötti 

együttműködés, az alábbi szempontok szerint: 

a) reprezentatív együttműködés, amely a szövetkezetek 

általános érdekeinek védelmét és képviseletét célzó 

szövetkezeti társuláson keresztül nyilvánul meg; 

b) gazdasági együttműködés, a társult szövetkezetek 

együttműködésével az üzleti tevékenység elősegítése 

érdekében. 

 
A vezetőség célja, hogy elősegítse a tagszövetkezetek 

közötti együttműködést és minél több tagszövetkezet 

beolvadását érje el. A szövetkezet más hazai és külföldi 

szövetkezetekkel is kapcsolatot tart fenn, amelyekkel 

közös érdekeltségeket ápol. 

 

A DCOOP víziójának része a más szövetkezeti 

társaságokkal való együttműködés hazai és nemzetközi 

szinten. 

Másrészt, tevékenységének és céljainak fejlesztése 

érdekében a DCOOP különböző cégekben rendelkezik 

érdekeltségekkel, melyek közül a legfontosabbak: 

Mercaoleo és Qorteba Andalúziában, POMPEIAN és 

BellCarter az Egyesült Államokban, Maçarico 

Portugáliában. 

 
A DCOOP a körkörös gazdaság modelljét hirdeti. 

Elkötelezett az erőforrások felelős felhasználása 

mellett, például: 

 a termelés során felhasznált víz egy részét más 

folyamatokhoz használják fel, vagy előzetes 

kezelés és tisztítás után visszajuttatják a 

közhálózatba; 

 a csoport jelenleg különféle új eljárásokat tesztel 

a műanyagok újrahasznosítására; 

 karton- és műanyaghulladék tömörítőgépeket 

telepítettek a tárolókapacitás növelése, és ezáltal 

a teherautók által a hulladék elszállításához 

megteendő utak számának csökkentése 

érdekében; 

 a szövetkezet csökkentette 

energiafelhasználását és megújuló energiákat 

használ. 
 


