
PÕLLUMEESTE ÜHISTU KEVILI 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Turu st 34, 50104 Tartu 

ÉSZTORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
kereskedelmi egyesülés 

 
Weboldal link 
https://kevili.ee/ 

Kapcsolat 
Telefon: +372 5595 5755,  

E-mail: kevili@kevili.ee,  

Facebook: https://www.facebook.com/keviliyhistu/ 

 

VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató interaktív 
anyagok) 
YouTube csatorna: 
https://www.youtube.com/channel/UC1T3si_5cAOtNPXMCr7HCcA 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2005 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A KEVILI a gabona- és repcetermesztők szövetkezete. 

 

Fő tevékenységei: 

> a tagok termelési inputokkal való ellátása; 

> a tagok gabona- és repcetermésének értékesítése; 

> piaci információk biztosítása a tagok számára; 

> információcsere és tanácsadás a tagoknak; 

> fejlesztési projektek végrehajtása; 

> nemzetközi együttműködés; 

> a tagok képzése. 

 
Fő céljai: 

> nagyobb piacok elérése; 

> előfeltételek megteremtése jobb árak kialakításához a minőségi alapanyag-

termelés bázisán; 

> szolgáltatás-nyújtás a tagoknak kedvező áron; 

> a megtermelt termékek garantált felvásárlása; 

> helyi igények kielégítése; 

> tanácsadás és képzés biztosítása a tagok számára; 

> kulturális és közösségi szükségletek kielégítése. 

 

A KEVILI alapértékei a bizalom, az együttműködés és a hatékonyság. 

 

Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A KEVILI fő érintettjei a gabonatermelők. 

A szövetkezet különféle növényféléket forgalmaz, takarmány és étkezési felhasználásra: 

repcét, zabot, árpát, búzát, borsót, rozst és tritikálét. 

A KEVILI tagjai természetes személyek, gazdasági társaságok és szövetkezetek. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A tagok országszerte működnek;  

A KEVILI Észtország egészét szolgálja ki. 

 
Bevételek 
A 2019-es évben 77,5 millió euró. 



SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A KEVILI a 159 tag tulajdonában áll. 

 
Szavazási folyamat 
A fontosabb döntéseket a Közgyűlés hozza meg, ahol az „egy tag, egy szavazat” elve 

működik. 

 
A tagság előnyei 

> Az inputok vásárlásával kapcsolatos kiadások csökkentése; 

> Tisztességes termelői felvásárlási árak; 

> Piacokhoz való hozzáférés biztosítása és a termelési kockázatok csökkentése; 

> Tartalékképzés; 

> Tárolási költségek csökkentése; 

> Részesedés az értékesítés árbevételéből. 

 
Egy 2018-as, a tagok körében végzett felmérésben a válaszadók 81,8%-a teljesen 

egyetértett azzal, hogy a KEVILI-ben való tagsága büszkeséggel tölti el. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 
 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

A KEVILI igazgatósága 7 főből áll, valamennyi igazgató a szövetkezet tagja. A testület 

átlagosan havonta egyszer ülésezik, általában az ügyvezető is részt vesz az ülésen. Az 

igazgatóság elsődleges feladata, hogy felügyelje a menedzsmentet a szövetkezet 

stratégiájának és céljainak megvalósítása szempontjából. 

  

Közgyűlés 

(159 tag) 

Igazgatótanács 

(7 tag) 

Megválasztás és ellenőrzés 

Menedzsment 

(1 ügyvezető) 

Megbízás és ellenőrzés 



AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV: A TAGOK 
GAZDASÁGI 
RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. 
AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
A KEVILI sokkal inkább a működésének hosszú távú 

fenntarthatóságára helyezi a hangsúlyt, mint csupán a profit 

elosztására. Annak érdekében, hogy tagjai nyereségét 

növelje, a szövetkezet saját haszonkulcsát alacsonyan tartja. 

Mindez tükrözi a KEVILI küldetését, hogy együttműködésen 

keresztül versenyelőnyt teremtsen tagjai számára. 

> A KEVILI a repce ágazatban elismert termelői 

csoportként működik, ezért azoknak a tagoknak, akik 

repce értékesítésére a szövetkezetet veszik igénybe, 

repcetermésük legalább 80%-át a KEVILI-n keresztül 

kell értékesíteniük. 

> Mivel a KEVILI nem von be külső tőkét, működését 

tagjai, az uniós támogatások és a szövetkezet által 

felvett hitelek finanszírozzák, melyekre a tagság vállal 

garanciát. 

 

A KEVILI a közelmúltban visszatérítési rendszert vezetett be 

tagjai számára. Célja, hogy a tagok a szövetkezet 

szolgáltatásainak igénybevételével arányosan tőkéhez 

jussanak hozzá, amelyet befektethetnek, és amely csökkenti 

függőségüket a bankoktól és más hitelezőktől. 

A szervezet nagymértékben értékalapú, amely előnyt jelent a 

válságok kezelésében. Természetesen nem tudnak minden 

tagnak anyagi segítséget nyújtani válsághelyzetben, de az 

egyes tagoknak továbbra is pénzügyi tanácsadást, 

információt és támogatást biztosítanak. 

 
A KEVILI többféleképpen támogatja tagjainak oktatását, 

képzését és tájékoztatását: 

> A KEVILI egy videósorozatot futtat „Põllujalutus” 

(“Terepszemle”) címmel, amelyben gyakorlati 

agronómiai tippeket adnak az egyes táblák adottságai 

alapján. A sorozat összes epizódja nyilvánosan elérhető 

a KEVILI YouTube csatornáján. A szövetkezet új 

sorozatot is indított „Ringkäik koduaias” („Kerti séta”) 

néven, amely a kertészetre összpontosít. 

> A KEVILI agronómusokat is alkalmaz, ezért tagjai 

számára a termelést illetően szaktanácsadást tud 

biztosítani. 

> 2019-ben a KEVILI 14 képzést és szemináriumot 

szervezett tagjai számára, valamint tanulmányutakat 

Bulgáriába és Svédországba. A szövetkezet 

hagyományosan évente 12-14 képzést, 10 fejlesztő 

szemináriumot és 2-3 külföldi tanulmányutat szervez 

tagjainak. 

> A KEVILI elkötelezett a szövetkezeti szellem ápolása 

és a szövetkezeti értékek terjesztése mellett is. Ennek 

érdekében együttműködik az Észt Élettudományi 

Egyetemmel a tudásátadás terén, és közösségi 

eseményeket szervez tagjai számára. 

> A KEVILI felvásárlási árai, minőségi követelményei és 

szolgáltatási feltételei nyilvánosak – ez a szövetkezet 

átláthatósági politikájának része. 
 


