
ZORA-KNEJA SZÖVETKEZET 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Kneja, Marin Boev utca 73. 

BULGÁRIA 

 
Jogi szervezeti forma 
Szövetkezet 

 
Weboldal link 
- 

Kapcsolat 
Telefon: +3599132/65-97 

E-mail: zorakneja@abv.bg 

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

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1993 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A szövetkezet az északnyugat-bulgáriai Kneja községben működik. 

Vezető szerepet tölt be az olyan alapvető élelmiszerek, mint a búza, a napraforgómag, a 

rozs és a kukorica termelésében. 

A szövetkezet üzleti stratégiája kiterjed a mezőgazdasági termék-előállításra, a 

külkereskedelemre, a gépek beszerzésére és szervizelésére, a műtrágyák és növényvédő 

szerek készletezésére, valamint a mezőgazdasági földterületek tagok általi közös 

megművelésére. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A fő érdekelt felek a tagok, az üzleti partnerek, valamennyi beszállító, beszerző és 

alkalmazott. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
n.a. 

 
Bevételek 
Mintegy 8,3 millió bolgár leva (4,2 millió euró) évente. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet önkéntes tagságon alapuló közös tulajdon. A tagok részjegyeket jegyeznek 

és saját földjüket beviszik a szövetkezetbe. 

 
Szavazási folyamat 
Minden stratégiai és operatív döntést a közgyűlésben szavaznak meg. 

 
A tagság előnyei 
A tulajdonosok jogosultak a bevitt földjük után bérleti díjra és működési nyereségen 

alapuló osztalékra. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A szövetkezet felépítése: Közgyűlés, igazgatóság, felügyelőbizottság, elnök. 

Minden szövetkezeti tag szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésben. 

A Közgyűlés: 

> elfogadja, módosítja és kiegészíti a szövetkezet alapszabályát; 

> meghatározza az igazgatóság, felügyelőbizottság személyi összetételét; 

> nyílt szavazással választja meg az elnököt; 

> jóváhagyja az igazgatóság éves tevékenységéről szóló jelentését; 

> jóváhagyja az éves pénzügyi jelentést, a könyvvizsgáló jelentését és a nyereség 

felosztását a felügyelőbizottság véleményének meghallgatását követően; 

> meghatározza a szövetkezeti tevékenység fejlesztésére vonatkozó alapvető 

iránymutatásokat. 

Az igazgatóság minden határozatát a Közgyűlésnek kell engedélyeznie, és 

végrehajtásukat a bolgár jogszabályokkal összhangban a felügyelőbizottság ellenőrzi. 

 



A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatóság 9 tagú, akiket a Közgyűlés titkos szavazással választ meg. 

A felügyelőbizottság 5 főből áll, akiket az igazgatósághoz hasonló módon választanak 

meg. 

Az elnököt a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYÍLT TAGSÁG 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
 
7. ALAPELV.  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

 
A termelők saját földdel és tőkével részt válhatnak a 

szövetkezet tagjává. Szavazati joguk van a 

közgyűlésben, amely dönt a szövetkezet fejlesztéséről. 

Joguk van ahhoz, hogy választás útján a szövetkezet 

vezetésébe kerüljenek. A szövetkezet tagja bérleti díjat 

kap szövetkezetbe bevitt földterület után. 

 

A szövetkezet jó termelési gyakorlattal rendelkezik a 

mezőgazdasági termék-előállításban. Magas 

terméshozamot és kiváló minőséget valósít meg. 

Folyamatosan korszerűsíti gépeit és berendezéseit az 

eredményesebb gazdálkodás érdekében. 

A szövetkezet törekszik a teljes pénzügyi 

függetlenségre. 

Kiemelten kezeli a szövetkezetek és a vidéki 

közösségek fenntartható fejlődését és innovációját, az 

oktatást, a fiatal vezetők kinevelését, a nemek közötti 

egyenlőség erősítését, valamint tagjainak fejlesztési 

munkájukban való támogatását. 

 

A szövetkezet:  

> képzéseket biztosít a munkavállalók számára 

készségeik fejlesztése érdekében; 

> segíti a helyi partnereket a hatékonyan 

megtervezett és lebonyolított képzésből és 

fejlesztésből származó előnyök nyomon 

követésében és értékelésében. 

 

A szövetkezet regionális és nemzeti szinten egyaránt 

tagja a mezőgazdasági szövetkezetek szövetségének.  

A szövetkezet folyamatos kapcsolatban áll velük az 

információcsere érdekében. 

 

A szövetkezet a tagszövetkezetek felé társadalmi 

felelősségvállalási politikával rendelkezik. 

A Közgyűlés által jóváhagyott szolgáltatásokat és 

segítséget nyújt számukra.  

A növénytermesztés és az állattartás tekintetében a 

szövetkezet betartja a környezetvédelemmel 

kapcsolatos valamennyi előírást. 
 


