
IZVORUL FIZEȘULUI 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Cătina 30A, Cluj County - 

ROMÁNIA 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

(második szintű)* és termelői 

csoport  
*tagságát magánszemélyek és jogi 

személyek alkotják 

 
Weboldal link 
https://caif.webcubedesign.ro/ 

Kapcsolat 
Demian Gabriela (+40 748 014 086), projektmenedzser 

Cheța Daniel (+40 741 301 865), értékesítési vezető, 

szövetkezeti tag 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
- 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2018 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az Izvorul Fizeșului Mezőgazdasági Szövetkezet 9 tagú mezőgazdasági szövetkezet, 

gabona- és olajnövénytermelő tagokkal. 

A szövetkezet célja a tagok teljes gabonatermésének értékesítése, illetve a kedvezőbb 

termelői és input (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer stb.) árak kialkudása. 

A gazdálkodók Kolozs megye keleti szélén találhatók, olyan helyeken, mint Feldioara, 

Valea Caldă, Cătina (comuna Cătina), Lacu, Sucutard, Legii (comuna Geaca), Buza és 

Cămărașu. 

A szövetkezeti tagok összes termőterülete 789,5 hektár. 

A szövetkezet termelői által termesztett főbb növények a napraforgó, kukorica, búza, 

szójabab, repce, őszi árpa, zab és tavaszi árpa. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
Tagjai gabona- és olajnövény-termelők. 

A szövetkezet vevői a romániai piacon jelenlévő nagy gabonaipari cégek. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A szövetkezet termékeinek piaca Kolozs megye; 

A vállalkozás további fejlődésének tere az országos piac. 

 
Bevételek 
A szövetkezet 2018 óta működik. A 2019-es árbevételt 260 ezer euróra, a szolgáltatások 

árbevételét 30 ezer euróra becsülték. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
9 tag 

 
Szavazási folyamat 
A szövetkezet minden tagja egy szavazattal rendelkezik, függetlenül attól, hogy mekkora 

üzletrésze van. A határozatokat nyílt szavazással, a tagok legalább 2/3-os többségével 

hozzák. 

 
A tagság előnyei 

> az állam által a mezőgazdasági szövetkezeti tagok számára nyújtott 

kedvezmények; 

> a tagok közös gazdasági részvételével vagy finanszírozás bevonásával megvalósuló 

beruházások; 

> jobb inputárak; 

> a műszaki információk jobb átadása. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A szövetkezet vezető szervei: a Közgyűlés, amelyet a szövetkezeti alapszabály szerint a 

vagyoni hozzájárulást befizető, szavazati joggal rendelkező tagság alkot; a Közgyűlés 

által választott igazgatóság (elnök és 2 alelnök); az igazgatóság által kinevezett 

ügyvezető igazgató; valamint a Közgyűlés által megbízott könyvvizsgálók (vezető és 

helyettes). 

A Közgyűlés a szövetkezet legfőbb irányító szerve, amely dönt a szövetkezet 

tevékenységéről, kialakítja annak gazdasági és promóciós politikáját. 

A Közgyűlést a szövetkezet alapító és együttműködő tagjai alkotják, az alapszabály 

feltételei szerint. 

A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve a jogszabályban és a 

szövetkezet alapszabályában kifejezetten meghatározott eseteket. 

A szövetkezet feloszlatása és végelszámolása csak az alapító tagok legalább 3/4-ének 

kötelező jelenlétével és szavazatával határozható el. 

A szövetkezet az „egy tag, egy szavazat” elvet alkalmazza a tagjai közötti egyenlőség 

biztosítása érdekében. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 
 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatóság az elnökből és 2 alelnökből áll, akiket 4 évre választanak meg. Feladatai 

a következők: 

> Gondoskodik a szövetkezet alapszabályának betartásáról és a közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról; 

> Elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a gazdálkodás éves tervét, valamint a 

költségvetést; 

> Negyedévente elemzi a szövetkezet gazdasági és pénzügyi tevékenységét; 

> Megállapítja a mezőgazdasági szövetkezet alkalmazotti létszámát; 

> Felveszi és felmenti a menedzsment tagjait; 

> A közgyűlés jóváhagyásával együttműködési akciókat szervez más 

szövetkezetekkel; 

> Biztosítja a könyvvizsgálók számára a feladataik ellátásához szükséges 

eszközöket; 

> A Közgyűlés elé terjeszti az éves tevékenységi jelentést és a vezetőségi beszámolót. 

Az igazgatóság havonta ülésezik, az elnök összehívására, és döntéseit nyílt szavazással, 

tagjainak legalább 2/3-ának jelenlétében hozza meg. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 

 
Az Izvorul Fizesului Mezőgazdasági Szövetkezet a 

tagok gazdasági részvételének elvét hangsúlyozza. 

Közvetlenül a szövetkezet megalakulása után, 2018-

ban közös beruházást valósítottak meg a tagok: több 

mint 200 ezer euró értékben fektettek be egy 

mezőgazdasági betakarító kombájnba, amelyet közösen 

használnak, és betakarítási szolgáltatásokat is 

nyújtanak a környéken lévő többi termelőnek. 

 


