
RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN PL (RWZ) 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Altenberger Straße 1a, 50668 

Köln 

NÉMETORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Szövetkezet 

 
Weboldal link 
https://www.rwz.de/ 

Kapcsolat 
Telefon: 0221 / 16 38-0  

E-mail: info@rwz.de 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
Wir kennen uns: Über die RWZ (Ismerjük meg 

egymást: Az RWZ-ről) 

https://youtu.be/g2NrpoqCT7E  (német nyelven)  

 

YouTube csatorna 

https://www.youtube.com/channel/UCTCsIUQTTrciLQ

TOU5KNpgQ 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1953 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az RWZ Németország harmadik legnagyobb mezőgazdasági szövetkezete. 

Mezőgazdasági termékekkel (gabonafélék, olajosmagvak, burgonya), mezőgazdasági, 

szőlészeti és professzionális kertészethez szükséges erőforrásokkal, mezőgazdasági 

technológiával, takarmánnyal és fával kereskedik. 

 

Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
> Kisebb mezőgazdasági kereskedelmi szövetkezetek; 

> Gazdák; 

> Borászok; 

> Kertészek. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
Németország nyugati és középső része; 

Részben Luxemburgban, Franciaországban és Svájcban is értékesít. 

 

Bevételek 
2018-as adatok: 

> Forgalom: 2 milliárd euró 

> Éves nyereség: 200 ezer euró 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
589 tag, akik közül mintegy 150 kisebb szövetkezet; gazdák, borászok és kertészek is 

lehetnek tagjai. 

Körülbelül 2600 alkalmazott. 

 
Szavazási folyamat 
n.a. 

 
A tagság előnyei 

> Az RWZ Szövetkezet szolgáltatásainak használata; 

> Részvétel a szervezet struktúrájának kialakításában és szolgáltatásainak 

megszervezésében; 

> Osztalék és természetbeni visszatérítés. 



RÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Igazgatóság, felügyelőbizottság, tanácsadó testület, Közgyűlés 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

n.a. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYITOTT TAGSÁG 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 

 
Önkéntes és nyitott tagság, nagy heterogenitás a 

tagszövetkezetek, a gazdálkodók, a borászok és a 

kertészek „befogadása” miatt. 

 
A szövetkezet függetlensége az időközi rossz üzleti 

adatok ellenére is fennmaradt, és 2016 óta szerkezet-

átalakítás zajlik. 

A burgonya- és a borágazatban való részvétel a 

szövetkezetet megkülönböztető jellemző a 

versenytársakhoz képest. 

A szövetkezet youtube csatornát 

(https://www.youtube.com/channel/UCTCsIUQTTrciLQ

TOU5KNpgQ) indított, hogy információkat osszon meg 

tevékenységeiről és gyakorlatairól a szélesebb 

nyilvánossággal. Továbbá, hogy szembenézzen a 

koronavírus-járvány okozta kihívásokkal, amelyek 

csökkentették a személyes érintkezés lehetőségét, 

digitális túrát szervezett a szántóföldeken és a 

szőlőültetvényeken, hogy tanácsadási szolgáltatásokat 

nyújtson a szántóföldi növényekkel és a szőlészettel, a 

vetőmagokkal, a műtrágyákkal és a növényvédelemmel 

kapcsolatos jelenlegi intézkedésekkel kapcsolatban. 

 

Együttműködés Németország más, meghatározó 

mezőgazdasági szövetkezeti kereskedelmi 

társaságaival és számos területen saját elsődleges 

szövetkezeteivel. 

 


