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Leírás/fő tevékenységek 
A MEGÉR-TÉSZ Mezőgazdasági Értékesítő Szövetkezet 2015-ben alakult értékesítő 

szövetkezetként. A szövetkezet tagjai elsősorban ipari gyümölcsök előállítására 

specializálódtak: a szervezet jelenleg bodza-, cseresznye-, alma-, ribizli- és kajszibarack-

termesztők együttműködéseként működik. A szövetkezet alapvető célja a tagok 

termelésének értékesítése, a beszerzések koordinálása és a termékek feldolgozottsági 

fokának növelése. A MEGÉR-TÉSZ államilag akkreditált képző intézmény. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 

> Termelő és nem termelő tagok; 

> Hazai és külföldi ipari feldolgozó vevők; 

> Kiskereskedelmi lánc vevők; 

> Friss termékek piacának vásárlói. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
Az együttműködés földrajzi lefedettsége "globális". 

A termelői tagok többnyire Magyarország dunántúli régiójában találhatók. 

A MEGÉR-TÉSZ értékesítési irányai sokfélék: a bodza és a cseresznye darált-sűrített, 

fagyasztott és csomagolt termékek formájában – jellemzően gyárak és kisebb feldolgozók 

számára – vásárolható meg. Az almát elsősorban magyarországi kiskereskedelmi 

láncoknak, valamint nyugat-európai kiskereskedelmi partnereknek és feldolgozó-

üzemeknek értékesítik. 

 
Bevételek 
A szövetkezet nettó árbevétele 2019-ben 1 687 069 euró volt. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A tagok száma nem nyilvános. A termelő és a nem termelő tagokat külön tartják nyilván. 

A szövetkezet egy fő munkaerőt alkalmaz. 

A tagság feltétele a pénzügyi hozzájárulás megfizetése a szervezethez való 

csatlakozáskor. 

A tagok csak a szövetkezeten keresztül értékesíthetnek. Ez alól kivételt képez a termény 

25%-ának értékesítése a tag saját gazdaságában, fogyasztóknak, a szövetkezet 

engedélyével. 



 
Szavazási folyamat 
A szövetkezet minden tagja egyenlő szavazati joggal rendelkezik. 

 

A tagság előnyei 
> Kedvezményes lé-bérgyártás a tag saját gyümölcséből; 

> Szedőbrigád közvetítése a betakarítási időszak alatt; 

> Kedvezményes szaporítóanyag; 

> A szezon során 24 órás ügyfélszolgálat áll a tagok rendelkezésére; 

> Szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása; 

> Telefonos flotta extra kedvezményekkel; 

> Adótanácsadási szolgáltatás; 

> Kedvezményes számviteli szolgáltatások; 

> Pályázatírás. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A szövetkezet döntéshozó szerve a tagokból álló Közgyűlés. 

A szervezetet az igazgatóság irányítja. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

A Közgyűlésen kívül nincsenek más, speciális testületek. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatóságot (3 egyéni képviseleti joggal rendelkező taggal) az elnök vezeti. 

A felügyelő-bizottság 3 tagból áll, akik megbízási szerződéssel dolgoznak. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 

 
A szövetkezet adózás utáni eredményének 15%-át egy 

közösségi alapban takarítja meg, amelyből tagjai és 

azok hozzátartozói számára a következő előnyöket 

nyújtja: 

> Abban az esetben, ha a vevő nem fizet, 

személyes közreműködésük arányában 

kártalanítja tagjait; 

> Üzleti utakat finanszíroz; 

> Temetési segélyt nyújt a tag hozzátartozójának 

halála esetén. 

 

A MEGÉR-TÉSZ vállalja képzések szervezését és 

megvalósítását öt célterületen: 

> szemléletformáló képzések; 

> önkéntes részvételen alapuló agrárgazdasági 

(elsősorban öko/bio) témájú képzések (OKJ, 

hatósági, szakképesítést nem adó); 

> kötelező képzések (tűzvédelmi, munkavédelmi, 

munkaegészségügyi, stb); 

> induló fiatal gazdák kötelező képzésen felüli 

képzései és egyéb, a gazdálkodást segítő 

képzések, 

> Vidékfejlesztési Program rövid ellátási 

láncokhoz (REL) előírt kötelező képzésen felüli 

képzések 
 


