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Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

 
Weboldal link 
- 

Kapcsolat 
Telefon: +359 876 460 140 

E-mail: k_utro@abv.bg 

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

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1996 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az Utro Termelőszövetkezet az északnyugat-bulgáriai Belene városában található.  

A szövetkezet fő tevékenysége: 

- gabonafélék termelése; 

- mezőgazdasági termékek forgalmazása. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
Tagok, bérbeadók és vásárlók 

 

Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A szövetkezet Pleven községben található, és mezőgazdasági termékek előállításával, 

tárolásával és értékesítésével foglalkozik. 1996 óta az Utro szövetkezet megduplázta az 

általa művelt mezőgazdasági földterületet.  

A szövetkezet saját mezőgazdasági gépekkel és berendezésekkel, valamint modern 

anyagi és műszaki bázissal rendelkezik. 

 

Bevételek 
A szövetkezet bevétele 2019-ben mintegy 260 000 leva (130 000 euró) volt. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezetnek 110 szavazati joggal rendelkező tagja van, és 9 főt foglalkoztat. 

A szövetkezet által használt föld mintegy 95%-a bérelt terület. 

 
Szavazási folyamat 
A szavazási és döntéshozatali folyamatokat a Közgyűlés abszolút többséggel hajtja végre. 

Az elnök felelős a meghozott határozatok végrehajtásának ellenőrzéséért és a tagok 

tájékoztatásáért. 

 
A tagság előnyei 
A szövetkezet garantálja tagjai számára a biztonságot és a stabilitást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

 
 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 

Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács 5, a felügyelőbizottság pedig 3 tagból áll. 

Az igazgatótanács vezetője az elnök. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
 
 
 
 
 
 

 
A szövetkezet minden tagja egyenlő részjegyet birtokol, 

függetlenül a bevitt eszközöktől, így a nyereség egy 

részét bónuszként osztják el a bevitt földterület 

méretétől függően. 

A fenti tőke legalább egy része általában a szövetkezet 

közös tulajdona. A tagok általában korlátozott 

kompenzációt kapnak, a tagság feltételeként jegyzett 

tőkéhez kapcsolódóan. A tagok a többletet a következő 

célok bármelyikére vagy mindegyikére fordítják: 

szövetkezetük fejlesztése, esetleg tartalékok 

létrehozása; a tagok számára kifizetés a szövetkezettel 

folytatott ügyleteik arányában; valamint a tagság által 

jóváhagyott egyéb tevékenységek támogatása. 

 

A szövetkezetet a Caritas - Svájc projekt keretében 

hozták létre. 2007-ben a Caritas kivonult, és azóta a 

szövetkezet önműködő. 

 

A szövetkezet oktatást és képzést biztosít tagjai, 

választott tisztségviselői, vezetői és alkalmazottai 

számára, hogy hatékonyan hozzájáruljanak a 

szövetkezet fejlődéséhez. Tájékoztatják a közvéleményt 

– különösen a fiatalokat és a véleményvezéreket – az 

együttműködés természetéről és előnyeiről. 

A 2018-2019-es tanévben a szövetkezetben mintegy 30 

foglalkozást tartottak a "Vasil Levski" – Belene iskola 

6. és 7. osztályos tanulóinak. 

 

A szövetkezet a helyi, nemzeti és regionális 

együttműködéssel szolgálja leghatékonyabban tagjait 

és erősíti a szövetkezeti mozgalmat. A szövetkezet 

például segíti az egyes mezőgazdasági termelőket és 

tagjait abban, hogy a méretgazdaságosságból profitálva 

csökkentsék az inputok beszerzésével vagy az olyan 

szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 

költségeiket, mint a tárolás és a szállítás.  

A szövetkezet mezőgazdasági inputokkal, hitellel és 

időszerű piaci információkkal is ellátja tagjait.  

 

 

 
Közgyűlés 

 
Igazgatóság 

 
Felügyelő 
Bizottság  

Ellenőrző 
Bizottság 

Elnök 



 
7. ALAPELV.  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

A szövetkezet érvényesíteni kívánja a társadalmi 

felelősségvállalást Pleven községben azáltal, hogy 

szociális szolgáltatásokat és közjavakat nyújt a 

lakosságnak. 

A szövetkezet tevékenysége a társadalmi és ökológiai 

innovációkra összpontosít, mint például az 

agroökológia, illetve jó gyakorlatok a biológiai 

sokféleség megőrzésére. A szövetkezet erőfeszítéseket 

tesz a szegénység enyhítéséért, a környezeti 

fenntarthatóságért, segítve a vállalkozásokat 

tevékenységeik diverzifikálásában, beleértve az 

innovatív folyamatokat is a munkájuk során. 

 


