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Jogi szervezeti forma 
Szociális szövetkezet 

 
Weboldal link 
https://www.hetpecsetes.hu/ 

Kapcsolat 
E-mail: info@hetpecsetes.hu 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
https://www.youtube.com/watch?v=buYj0tXG528 

(werkfilm magyar nyelven) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2013 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az alig 1000 főt meghaladó lélekszámú dél-dunántúli Gyulaj községben a Hetedhét 

Határ (HH) Szociális Szövetkezet 2013 óta működtet egy növénytartósítást (pácolást) és 

húsfeldolgozást végző üzemet. 

A szövetkezet együttműködik a helyi önkormányzattal (amely maga is a Szövetkezet 

tagja) és a Máltai Lovagrend Magyar Szeretetszolgálatával, kisszámú munkavállaló 

taggal. 

A feldolgozási tevékenység elsősorban a Gyulaj település közfoglalkoztatási 

programjának gerincét adó mezőgazdasági termelésre épül, amelynek olyan 

gazdálkodási tevékenységek a részei, mint a gyümölcstermesztés, szabadföldi és 

fóliasátras zöldségtermesztés, gombatermesztés) és állattenyésztés (többnyire 

sertéshizlalás). A szövetkezet feldolgozó üzeme egy év alatt kész több mint 600 tonna 

zöldséget befogadni, és a helybéli családok növényi és állati eredetű termékeit is átveszi. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 

> Gyulaj község önkormányzata (alapító tag); 

> Máltai Szeretetszolgálat (alapító tag); 

> hátrányos helyzetű tagok (közfoglalkoztatottak); 

> helybéli családok (mezőgazdasági nyersanyag-előállítók); 

> külső termékforgalmazók; 

> intézményi vevők (pl. iskolák, szociális intézmények); 

> bevásárló-közösségek; 

> partner-szövetkezetek 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A HH elsősorban a helyi közkonyhát és iskolai étkezdét látja el, az egyik legnagyobb 

felvásárló pedig maga a Máltai Szeretetszolgálat, amely a helyi élelmiszer-előállítási 

rendszer kialakításában is közreműködött, illetve a termékek (online) forgalmazásában 

is részt vesz. A szövetkezet igyekszik jó kapcsolatot fenntartani a fogyasztói 

közösségekkel is, rövid élelmiszerlánc-kapcsolatok mentén a falu környékén. 

 
Bevételek 
2018-ban a HH nettó árbevétele 165 827 € volt. 

https://www.youtube.com/watch?v=buYj0tXG528


SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A HH tagjai: Gyulaj település önkormányzata, szociálisan hátrányos helyzetűek 

(közfoglalkoztatottak), helyi tervezési és gazdálkodási szakértők, valamint a Máltai 

Lovagrend Magyar Szeretetszolgálata. 

2020 júliusában a HH-nak 9 tagja volt. A szövetkezet általában 6-10 tagot foglalkoztat, 

egy részüket a közfoglalkoztatási program keretében, „sui generis” jogviszonyban. 

 
Szavazási folyamat 
A döntéshozatali eljárásban a tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. 

 
A tagság előnyei 

> A tagok munkaviszonyából eredő joga a termelésből való részesedéshez; 

> Integrációs lehetőség (mezőgazdasági inputok a gazdálkodó helyi családok 

számára) 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A fő döntéshozó a Közgyűlés. 

A szövetkezet irányítását az Igazgatóság végzi. 

Vannak elkötelezett, nem hátrányos helyzetű tagok, akik a következő területekért 

felelősek: 

> adminisztratív irányítás; 

> fejlesztési stratégia kialakítása; 

> beruházás, terméktervezés. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

Nincsenek 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatóság 3 tagú, vezetője az elnök. 

A felügyelőbizottság 3 főből áll. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYÍTOTT TAGSÁG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 

 
A HH a helyi közösségi igényeket kielégítő szociális 

szövetkezet típusát képviseli. A tagság összetétele a 

helyi adottságokhoz és tevékenységhez igazodik, és 

ebben a fajta szövetkezetben az önkormányzat és a 

karitatív szervezetek is tagok lehetnek. A szövetkezet 

helyi közszolgáltatásokat szervezhet és működtethet. A 

HH munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű helyi 

polgárokat vesz fel tagnak, akiket teljes munkaidős 

szerződéssel is képes alkalmazni. A tagok 

sokszínűségét, a tevékenységek bővítését, irányítását a 

helyi önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat 

tagsága biztosítja. 

 
Némi eltérés mutatkozik a költségmegosztásban a 

szervezeti tagok között, hogy melyik önkormányzati 

tulajdonú épületet melyik szervezet kezelje: a 

húsfeldolgozó üzemet a HH, a pácolót 

(növénytartósítót) pedig az önkormányzat üzemelteti. 

A közösségi házban az önkormányzat fizeti az áramot, 

a Máltai Szeretetszolgálat a személyzetet, míg a tűzifát 

és a fenntartási költségeket a szociális szövetkezet 

biztosítja. A lényeg, hogy minden működjön, lássák az 

emberek, hogy az épület mindig nyitva van, és van, aki 

tud segíteni. 

 
A HH Gyulaj községben és Dombóvár városában (a 

kistérség/járás központja) hentesüzletet működtet, a 

„Jovánczai Hétpecsétes” márkával. A Máltai 

Szeretetszolgálat a közelmúltban a HH által készített 

szószokat, krémeket, chutney-kat, lekvárokat, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
 
 
 
7. ALAPELV.  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 
 

savanyúságokat Máltai Manufaktúra néven értékesíti 

egy webáruházban (más szociális szövetkezetek 

termékeivel együtt). 

A savanyító üzem fejlesztése a húsfeldolgozó mellett 

tudatos lépés volt a gazdasági életképesség 

megteremtése érdekében, tekintve, hogy korábban a 

kizárólag mezőgazdasági alapanyag-termelésre és 

értékesítésre épülő közfoglalkoztatás a gazdasági 

hozzáadott érték településről való kiszivárgását 

jelentette. 

 
A HH együttműködik a környező települések szociális 

szövetkezeteivel, pl. a tagok sertéshúsból készült 

termékeit egy másik szociális szövetkezet vágóhídjára 

szállítják, amely előkészíti a sertést a további 

feldolgozásra. Egy másik szociális szövetkezet a 

tésztatermékeit a HH paradicsomszószaival együtt 

értékesíti. 

 
A HH Szociális Szövetkezet helyi foglalkoztatási 

lehetőséget biztosít a szociálisan rászoruló, elsősorban 

alacsony iskolai végzettségük miatt munkát nehezen 

találó polgárok számára. A Szövetkezet – termelésének 

gazdaságilag fenntarthatóvá tétele után – többlet 

bevételi forrást jelent a település különböző érintettjei 

(önkormányzat, tagok és közfoglalkoztatottak) 

számára, és a megszerezhető munkatapasztalatnak 

köszönhetően már több tucat ember munkaerőpiaci 

reintegrációját segítette az aktív korosztályból, az 

önkormányzat pályázati finanszírozású képzési 

programjaival és egyéb civil kezdeményezésekkel 

együtt. 

 


