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A határon átnyúló együttműködési programok minden egyes elemzett esetben feltárják a 
szomszédos községek együtt működésének szükségességét és a gazdasági fejlődés 
potenciálját.  Az államok közötti határok nem tudnak megállítani hasonló szükségletekkel és 
fejlődési irányokkal rendelkező községeket kommunikálni, egymástól tanulni és fejlesztési 
programokat felvázolni közös erőforrásokkal és előnyökkel.   
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A SZERZŐK ELŐSZAVA 

Ez a helyzet Csengersima magyarországi és Kocs romániai településekkel, amelyeknek 
pozitív tapasztalatai vannak a közös munkáról. És hogyne lenne, amikor mindkét település 
szorgalmas emberekkel és jövőképpel rendelkező hatóságokkal büszkélkedhet!   
Tanulmányunk pár hasonlóságot emel ki, ami egy fontos tevékenységi területet illet mindkét 
községben – a mezőgazdaság. Kiindulva ezekből a közös pontokból, ajánlásaink a sokkal 
specifikusabb módon való együttműködés irányába vezetnek, hogy hatékonyabbá tegyék a 
mezőgazdaságban levő helyi erőforrások felhasználására irányuló erőfeszítéseket.    

Szem előtt tartva a két község társadalmi-gazdasági összetételét, a térségben létező 
tapasztalatokat a mezőgazdasági vagy a termelői szövetkezetekkel kapcsolatosan, de az 
egységes törvénykezést is, úgy véljük, hogy a szociális gazdaság egy életképes út a helyi 
fejlődés számára. Sőt, a Szatmár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közötti 
együttműködési keret lehetővé teszi az ilyen közös projektek számára, hogy hozzáférjenek 
nagyobb struktúrák részéről származó támogatásokhoz, mint például az EGTC (európai 
területi együttműködési csoportosulás).  

A tanulmány pár sikeres esetet hoz a szövetkezetek esetében, az egyik ezek közül a 
gyümölcsök termesztéséhez és feldolgozásához kapcsolódik (a két település közös forrása) 
amelyek célja információkat szolgáltatni és ösztönzést az ilyen irányú együttműködések 
elkezdésére. Az olyan nagyvárosokhoz való közelség, mint Szatmárnémeti, Nagybánya, 
Nyíregyháza és Debrecen különleges lehetőséget kínál a helyi termékek értékesítésére, 
ezekre a piacokra való betörés közös marketing erőfeszítés lesz és hatékonyabb eladások az 
együttműködés következtében.   

Közös szükségletek, piaci lehetőségek, fejlesztési akarat, pozitív együttműködési 
tapasztalatok, kedvező jogi és pénzügyi körülmények, hisszük, hogy elég összetevő gyűlt 
össze ahhoz, hogy közös projektekről legyen szó a szociális gazdaság terén.   

Sok sikert kívánunk további munkájukhoz!  

 

Az AGENDA SETTING csapata  
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ÖSSZEFOGLALÓ  

 CSENGERSIMA (HU) CULCIU (RO) 
Népesség 
Helyzet 

- 703 fő a 2011-es 
Népszámláláskor, akik 281 
gazdaságban élnek 
- a lakosság 94%-a magyar 
anyanyelvű 
- Határ menti város 

- 3.884 fő a 2011-es 
népszámláláskor, akik 1.331 
gazdaságban élnek 
- a lakosság 43%-a román 
anyanyelvű, 53% pedig magyar 
anyanyelvű 
- A határtól 26 km-re van a 
település 
 

Gazdaság - A kistérség fő alkalmazója: a 
csengeri cipőgyár 
- Kevés cég, főleg kis cégek, 
amelyek kevés és szezonális 
jellegű munkahelyet kínálnak 
 

- 2011: 39 bejegyzett cég van a 
községben, egy részük inaktív, 36 
alkalmazott számára kínálnak 
munkahelyet  

Mezőgazdaság - Hagyomány a zöldség- és 
gyümölcstermesztés 
- Almatermesztéséről híres régió 
- Alacsony versenyképesség a 
földek töredezettsége és a régi 
technológia miatt 

- A község lakosságának 80%-a 
mezőgazdasági munkát végez 
főtevékenységként vagy 
megélhetésként  
- Jó minőségű földek, de 
töredezettek, elavult technológia 
- A fiatalok zöldség- vagy 
állatfarmokat hoztak létre 
 

Munkaerő 
foglalkoztatottság 

- Munkahelyek a helyi 
közigazgatásban és pár cégnél a 
térségben (kevesebb, mint 15 km-
re a községtől) –  
- Gyengén képzett munkaerő 
- Közmunka lehetőségek a 
hátrányos kategóriákban levő 
személyeknek 

- Munkahelyek Szatmárnémetiben 
(15 km-nél nagyobb távolságra a 
községtől) 
- 108 munkahely a községben 
2011-ben, ebből 70 a 
közszektorban (iskola, 
közigazgatás, szociális munka, 
egészségügy)  
- Munkaerő megfelelő képesítés 
nélkül a munkaerő piacon  
- A társadalombiztosítási 
jövedelemben részesülő 
személyek fokozott aránya 
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 CSENGERSIMA (HU) CULCIU (RO) 
Fejlődési irányok - A mezőgazdaság fejlesztése 

- Az oktatás fejlesztése  
- A turizmus fejlesztése 
- A civil szféra megerősítése 
- A megújuló energiaforrások 
használata 
 

- Az életkörülmények javítása 
- A helyi gazdaság termelési 
kapacitásának a növelése 
- A mezőgazdaság fejlesztése 

Társulás - A szövetkezetekről szóló 1992-es 
törvényben a hangsúly a 
magántulajdonon van. A törvény 
alkalmazása a szocialista típusú 
szövetkezetek megszűnését 
eredményezte. 
- A 2006-os X. Törvény bevezeti a 
„szociális szövetkezet” fogalmát, 
amely célja a munkanélküliek és 
más hátrányos helyzetű személyek 
támogatása. 
 

- Romániában a szövetkezetek az 
1/2005. Törvényben vannak 
meghatározva. A szövetkezeti 
társaság magántőkével rendelkező 
gazdasági szereplő, amelyik 
bármilyen tevékenységi körben 
működhet.   
- A szövetkezeti szektor 
fejlődésének fő akadályai a 
történelmi örökség, a 
szövetkezeteket gyakran tévesztik 
össze a kommunizmus sajátos 
szerveződési formájával, illetve az 
információ hiánya e téren.  
 

 
 
 
 
 

Együttműködési 
lehetőségek 

 
 
A határmenti térségben levő partnerek közös projektjei: 

‐ Új gazdasági szereplők azonosítása és bevonása a program 
tevékenységeibe, a projekt keretén belül megvalósuló 
befektetések használatába 
 

‐ Új szakmai képzési programok kifejlesztése az azonosított 
problémák függvényében és minél több személy bevonása ezen 
képzésekben 

 
‐ Jó gyakorlat modellek létrehozása kiindulva a saját 

tapasztalatokból, ami a képzési programokat illeti, illetve az üzleti 
kezdeményezések fejlesztése, ezek népszerűsítése a két ország 
társadalmi-gazdasági és adminisztratív rendszereinek szintjén 
 

‐ Az újonnan létrehozott infrastruktúra fejlesztése, új 
funkcionalitások azonosítása 
 

‐ Új projektek előkészítése, amelyek folytatják az elkezdett 
fejlesztési folyamatokat. 
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1. fejezet          
A két település leírása 

Ebben a fejezetben a különböző demográfiai adatok vannak 
feldolgozva, illetve információk a két partnertelepülés 
infrastruktúrájáról. 
 
 
 

2. fejezet  Fejlesztési 
irányok 
 

Ez a fejezet egy általános képet nyújt majd a két község helyi 
hatóságai által vállalt főbb fejlesztési irányokról a saját tervezési 
dokumentumaikban.  
 

3. fejezet    Munkaerő. 
Foglalkoztatottság 
 

A harmadik fejezet információkat strukturál a két községben levő 
munkaerőről a térségre jellemző gazdasági tevékenységek 
kontextusában.  
 

4. fejezet A 
mezőgazdaságban fennálló 
helyzet 
 

Ez a fejezet a két partner településre mezőgazdaságának 
jellemzőit foglalja össze. Leírja a földtípusokat, a termesztett 
növényeket, a talajok minőségét, az átlagos hozamot ebben a 
szektorban. 

5. fejezet   Tevékenységi 
formák a 
mezőgazdaságban 
 

A fejezet leírja a mezőgazdasági tevékenységek főbb működési 
formáit a törvénykezés szempontjából, információkat nyújtva a két 
ország gazdasági tevékenységeinek a szerveződési és működési 
kereteiről. A fejezetben levő információk alapján döntések 
születhetnek majd a jogi szinten való együttműködés formájáról. 
 

6. fejezet          A szociális 
gazdaság esélye 
 

Ebben a fejezetben érvek vannak leírva a szövetkezeti szektor 
fejlesztésének az ösztönzésére. Reméljük, hogy a fejezetben levő 
információk segítik majd az érdekelt személyeket a történelmi 
örökségből eredő félelmeiket leküzdeni és megértsék azt, hogy a 
hasonló érdeklődésű személyekkel való együttműködés 
hozzáadott értéket jelent majd az elvégzett tevékenységekhez. 
 
 

7. fejezet   
Sikeres modellek a 
szociális gazdaságban 

A fejezetben bemutatott jó gyakorlat modellek célja az előző 
fejezetben bemutatott együttműködési szükség ötletét erősítse.  A 
fejezet még hétköznapi emberek működő gyakorlati 
kezdeményezéseit is bemutatja, akiknek bátorságuk volt 
megváltoztatni egy, a régióban kevésbé értett tevékenységi 
szektor negatív képét. 
 

8. fejezet  
Összegző javaslatok   

Ebben a fejezetben vesszük sorra, hogy a hátrányos helyzetű 
emberek helyzetbe hozásához milyen javaslatokkal élünk. 
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Csengersima község az Észak-Alföld régióban található, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, dél-keleten Romániával határos, a 
település a 49. Főút mellett található keleti irányban. Területén 
határátkelőhely van személyek és áruk részére.   

A település 2380 hektáron terül el, lakossága pedig 703 fő volt a 
2011.-es népszámlálás alkalmával. Kistérségi szinten Csengersima 
nagy településnek számít, alacsony népsűrűséggel.  

A község teljes lakossága a 2011.-es népszámlálás adatai szerint 
703 lakos, amelyből 326 férfi és 377 nő. A 2001.-es népszámlálás 
adataihoz viszonyítva a lakosság száma enyhén csökkent, akkor 707 
személyt regisztráltak.  
A teljes népességből 130 személy 14 év alatti, 207 személy 15-39 év 
közötti, 172 lakos 40-59 év közöttiek, 107 személy 60-69 év között 
és 87 személy 70 év feletti. Ezek a személyek 281 háztartásban 
élnek, az egy háztartásra eső átlagos személyszám 2,5.    
Csengersimában 662 személy beszéli a magyart, 27 lakos a románt 
és 25 pedig a roma nyelvet.  

 

1. táblázat Csengersima demográfiai helyzete, 2011 

Összlakosság Nők Férfiak 0 – 14  

év 

15 – 39 
év 

40 – 59 
év 

60 – 69 
év 

70 év 
felett 

703 377 326 130 207 172 107 87 

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal 

 

 

Infrastruktúra. Az 1990-es választások után a település levált Csengersima városról, saját 
önkormányzatot alakítva ki. 1990 után Csengersimának 3 polgármestere volt, akik 
községszinten számos fejlesztést valósítottak meg: 
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‐ 1993 – a telefonhálózat bevezetése, az első lépés a telekommunikációs fejlődésben 
‐ 1994 – a földgáz hálózat kiépítése, biztos és akkor még olcsó lakásfűtési forrást 

kínálva   
‐ 2000 –a határt a védőgáttal összekötő kerékpárút megépítése, amelyik a település 

főutcáját keresztezi 
‐ 2000 – a helyi hatóságok bérlakás építési programot indítottak, amely keretén belül 

három szakaszban, három épületben 14 lakást építettek vissza nem térítendő 
támogatásokból 

‐ 2001 – a csatornahálózat kiépítése és három szomszédos települést (Csengersima, 
Szamosbecs, Szamostatárfalva) is kiszolgáló szennyvíztisztító telep megépítése  

‐ 2001 – a kábeltévé-hálózat bevezetése, ami aztán a ma már minden otthonban 
elérhető szélessávú internet-szolgáltatást is kínált   

‐ 2001 – a Polgármesteri Hivatal új épületbe költözött 
‐ 2006 – az idősgondozói központ a református egyháznak visszaszolgáltatott és 

felújított épületbe költözött  
‐ 2006 – a településen levő általános iskola (ami az 1970-es árvíz után egy újonnan 

épített kétszintes épületben működött) két szomszédos közösséget is elkezdett 
szolgálni (Csengersima és Gacsály); utólag még két új osztályterem és tornaterem 
épült a megyei hatóságok segítségével 

‐ 2010 – a Belügyminisztérium segítségével felújítják az óvoda épületét 
‐ 2011 – ugyancsak a Belügyminisztérium segítségével felújítják azt az épületet, 

amelyben a körzeti orvos rendel  
‐ 2011 – egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében elkezdődik egy zöldség-

gyümölcs piac, illetve egy hűtőtároló építése a falu határában 
‐ 2011 – a Csengersimáért Közhasznú Egyesület és a Római Katolikus Egyház közös 

partnerségben egy közösségi központot és egy új katolikus kápolnát hoznak létre 
‐ Az utóbbi öt évben két civil szervezet aktívabb szerepet vállalt és elkezdett egy sor 

tevékenységet a hagyományok őrzése terén Csengersimában és Nagygécen, illetve a 
polgári szerep fejlesztésében.   

A község fejlődése felgyorsult az utóbbi évtizedekben, a különböző társadalmi kategóriák 
közötti együttműködésnek és a sikeres határon túlnyúló együttműködésnek is, aminek 
gyökerei a régió adottságaiból kiindulva épített kapcsolatokban vannak. 
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KOLCS KÖZSÉG 

 

Kolcs község Szatmár megye középső részén terül el, a DJ193 
megyei út mellett, 25 kilométerre Szatmárnémetitől és hat 
településből áll: Dobrácsapáti, Szamoskóród, Kiskolcs, Nagykolcs, 
Szamoskrassó, Szamoslippó.   
A község összlakossága, a 2011-es népszámlálás adatai szerint 
3.884 lakos, amelyikből 1.928 férfi és 1.956 nő, akik 1.331 
háztartásban élnek, a háztartásra eső személyek száma 2,82, kicsit 
több Szatmár megye átlagánál (2.76).  
A 2002-es népszámlálás adataihoz viszonyítva a község lakossága 
enyhén csökkenő tendenciát mutat, hasonlóan a régió többi falusi 
településéhez, akkor 4013 személyt számláltak, ebből 1922 férfi és 
2091 nő.  
Az összlakosságból 727 személy 14 év alatti, 1225 lakos 15-39 év 
közötti, 983 személy 40-59 év közötti, 480 személy 60-69 év közötti 
és 469 személy 70 év feletti életkorral rendelkezik.   
A beszélt anyanyelv szerint a község lakossága 1677 román 
anyanyelvű személyből áll, illetve 2061 magyar anyanyelvű 
lakosból, 3 ukrán anyanyelvű és 8 nem nyilatkozott.  
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2. táblázat Kolcs demográfiai helyzete, 2011   

Összlakosság Nők Férfiak 0 – 14 év 15 – 39 
év 

40 – 59 
év 

60 – 69 
év 

70 év 
felett 

3884 1956 1928 727 1225 983 480 469 

Adatok forrása: Nemzeti Statisztikai Intézet/ Institutul Naţional de Statistică (Recensământ 
2011/ népszámlálás) 

 

Infrastruktúra. Kolcs község szem előtt tartotta a lakosok életszínvonalának a fejlesztését, 
amikor egy sor projektet valósított meg, amelyek a község kinézetét változtatták meg.  

‐ Földgáz hálózat. Jelenleg csak Nagykolcs és Szamoskrassó településeken van 
folyamatban a földgáz bevezetése, 50%-ban van készen. Megoldásokat keresnek a 
földgáz bevezetésére a község összes településén.  
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‐ Közúti infrastruktúra. A községben csak a megyei út van leaszfaltozva, a község 
útjainak egy része le van kövezve. Kerékpárút nem létezik a községben, annak 
ellenére, hogy a kerékpárosok nagy száma indokolna egy befektetést ebben a 
tekintetben.   
A gyalogosok védelme érdekében szükséges a járdák rehabilitációja és újak 
létrehozása a község összes településén. Egy létező probléma mindegyik település 
esetében a mezőgazdasági utak hiánya.  Ebből az okból kifolyólag a mezőgazdasági 
gépek a főutat használják, lassítva a forgalmat és növelve a balesetek kockázatát, 
illetve rongálják az úttestet. A község települései számára komoly probléma a hidak és 
az átereszek karbantartása.  

 10 

‐ Ivóvíz és csatornahálózat. A falusi infrastruktúra modernizálását célzó projekt keretén 
belül a község jelenleg a háztartások szennyvizét elvezető csatornahálózattal és 
ivóvíz hálózattal rendelkezik.  

‐ Közvilágítás. A közvilágítás biztosítva van a községben, az elektromos hálózatra 
kapcsolt terület aránya 99%. 

‐ Kommunikáció, internet. A községben van internet hozzáférés. A Polgármesteri hivatal 
csatlakoztatva van a hálózatra, de a szolgáltatást használó lakosok száma viszonylag 
kicsi. Ennek a fő oka az alacsony jövedelem, a lakosság nagy része nem rendelkezik 
számítógéppel és nincs internet hozzáférése. Egyes települések nincsenek rákötve a 
vezetékes telefonhálózatra és nincs GSM lefedettségük egyik mobilszolgáltató 
részéről sem.  

‐ Egészségügy. Ami az egészségügyi infrastruktúrát illeti (a községben két orvosi 
rendelő és egy munkaállomás van) még további három munkaállomás szükséges a 
község három másik településén. Az egészségügyi munkát egy diplomás orvos végzi 
és három asszisztens. A szamoskrassói orvosi rendelő épületében egy fogorvosi 
rendelő működik, ugyancsak itt található egy magán gyógyszertár is Nagykolcs 
munkaállomással. Az orvosi rendelők épületei az Önkormányzat tulajdonában vannak. 
Nincs egy egészségügyi profilú civil szervezet. 

 

A község fejlődésében a döntő elem az elvándorlás csökkentése a lakosok körében, főleg a 
középfokú és felsőfokú tanulmányokkal rendelkező fiatalok között. Ezen cél eléréséhez a 
munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek létrehozása és bővítése szükséges, a különböző 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a település vonzó képének a kialakítása, a 
képzések hozzáférhetősége, tanulási lehetőségek teremtése egész életen át, a szabadidő 
civilizált módon való eltöltési feltételeinek fejlesztése, a szociális szolgáltatások és ellátás 
bővítése.     

A lakosság életszínvonalának javítását célzó szolgáltatások biztosítása a civil, a magán és az 
állami szféra együttműködésén alapszik. Ez nem lehetséges, ha nem lesz változás a lakosok 
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társadalom iránti hozzáállásában.
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1.  Térkép: A két partner község földrajzi elhelyezkedése 

Csengersima 
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2. FEJEZET FEJLESZTÉSI IRÁNYOK  

 

CSENGERSIMA KÖZSÉG 

 

Csengersima község célja annak a régiónak a fejlesztése, 
amelyhez tartozik és e célból a potenciális partnerek folyamatos 
keresésében és motiválásában van. A javasolt fejlesztési 
irányok az alábbiak:  

‐ A mezőgazdaság fejlesztése 

‐ Az oktatás fejlesztése  

‐ A turizmus fejlesztése 

‐ A civil szektor megerősítése 

‐ A megújuló energiák használata. 

 

Ahhoz, hogy e fejlesztési irányok kihívásainak megfeleljen, Csengersima község 
megvalósított/megvalósít olyan projekteket, melyek szem előtt tartják a régió fő 
gazdasági motorját, a mezőgazdaságot. Ezekkel a projektekkel Csengersima a 
mezőgazdasági termelés modern feldolgozási és értékesítési technológiáit kívánja a 
helyi termelők rendelkezésére bocsájtani:  

‐ HURO/0802/114_AF Piaccsarnok           1.811.768 € 

‐ HURO/1001/106/2.3.2 Gyümölcsöző együttműködés   196.055 € 

‐ HURO/1001/222/2.1.2 ECOCOOP-SZATMÁR        65.019 € 

‐ HURO/1101/121/1.3.3 Zöldhulladék      875.154 € 

Csengersima község jövőbeli projektjei folytatják az eddig megvalósított projektekben 
elkezdett célokat: 

‐ Logisztikai bázis és inkubátor létrehozása Csengersima község területén  

‐ Az ipari park cím megszerzése egy, a 49 főút mentén levő területre, ami 
nemcsak fontos befektetéseket vonjon maga után, hanem az új munkahelyek 
teremtésére összpontosító fejlesztési lehetőségeket is  

‐ A befektetők ösztönzése és támogatása, érdekképviselet és lobbizás az üzleti 
területen – a szociális szövetkezetek fejlesztése 
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‐ Logisztikai támogatás a vállalkozók számára és a munkaerő foglalkoztatására 
a településen – raklapgyártó szociális szövetkezet 

‐ A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatása. 

 

 

KOLCS KÖZSÉG 

 

A község fejlődésének döntő eleme az elvándorlás csökkentése a 
lakosok körében, főleg a középfokú és felsőfokú tanulmányokkal 
rendelkező fiatalok körében. 

A község előnye gazdasági szempontból a határok közelségéből 
és a határmenti ipari terület közelségéből áll. A község helyzete, 
mint a kistérségi társulás központja számos előnyt nyújt a helyi 
gazdaság fejlesztésére.  

Előnyös helyzete Szatmárnémeti közelében ipari területek létrehozásának a 
lehetőségét kínálja, az alacsonyabb telekárak miatt a településnek egy fontos előnye 
van a befektetők megnyerésében.  

 

Kolcs község által vállalt fejlesztési irányok1 a fejlődési stratégia elfogadásakor: 

 

A lakókörnyezet javítása 

‐ Az alapvető infrastruktúra létrehozása/ rehabilitációja  
‐ A munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek létrehozása és bővítése 
‐ A település vonzó képének kialakítása 
‐ A képzések elérhetősége 
‐ Az élethosszig tartó tanulási lehetőségek létrehozása. 

 

 

A helyi gazdaság termelési kapacitásának növelése 

‐ Innovatív kereskedelmi környezet fejlesztése  

                                                            
1 Teljes információk a fejlesztési irányokról az alábbi weboldalon érhetők el  
http://www.primariaculciu.ro/culciu_direc%C8%9Bii‐de‐dezvoltare‐61.html 

http://www.primariaculciu.ro/culciu_direc%C8%9Bii-de-dezvoltare-61.html
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‐ A felsőfokú végzettséget igénylő és az EU követelményeknek megfelelő 
munkahelyek teremtése 

‐ A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fokozása 
‐ A helyi lakosság felkészülési szintjének növelése 
‐ A mikro-, kis-, és közepes vállalkozások versenyképességének növelése, a 

hálózatokban való együttműködés elősegítése 
‐ A helyi termelők bevonása a gyártási folyamatba, biztos és folytonos piacot 

biztosítva a nyersanyagok és a félkész termékek számára  
‐ Új technológiák bevezetése a termelés, gyártás és forgalmazás terén  
‐ A község partnerségi körének bővítése 
‐ Marketing a régió és a község szintjén 
‐ Egy olyan intézmény létrehozása, amely a befektetési lehetőségek 

menedzsmentjével, a befektetők értesítésével, a kommunikációs vonalak 
kialakításával foglalkozik  

‐ Az ipari terület kialakítása. 

 

A mezőgazdaság fejlesztése 

‐ A kolcsi termelők versenyképességének növelése a termékek feldolgozási 
szintjének a növelésével, a mezőgazdaság diverzifikálása, a vállalkozók 
együttműködése és motiválása által 

‐ Az innovációk, a fejlesztés és a struktúra kialakítás fenntartása a 
mezőgazdaságban a versenyképesség növeléséért 

‐ A feldolgozó ipar kapacitásainak létrehozása 
‐ A települések szélén levő utak rehabilitációja a parcellák, erdők és fasorok 

hozzáférhetőségének növeléséért    
‐ Az ipari csarnok berendezése, mely az állat- és helyi termékek vásárának ad 

helyet meg a hűtőtárolónak, mini-mészárszéknek és információs irodának a 
gazdálkodók számára  

‐ A mezőgazdaságban dolgozók oktatása és informálása 
‐ Annak az infrastrukturális háttérnek a létrehozása, amely a feldolgozást, a 

marketinget és a forgalmazást biztosítja 
‐ Új munkahelyek teremtése 
‐ Piac biztosítása a helyi termelők számára 
‐ A Termelők Egyesületének létrehozása 
‐ Az európai követelményeknek való megfelelés. 
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A projektek megvalósításával a határmenti területeken, a két partner ezek 
fenntarthatósági stratégiájára is gondolt. Ezáltal hosszútávon az elért eredmények 
megteremtik a lehetőséget az alábbiakra: 

‐ Új gazdasági szereplők azonosítása és bevonása a program tevékenységeibe, a 
projekt keretén belül megvalósuló befektetések használatába 

‐ Új szakmai képzési programok kifejlesztése az azonosított problémák 
függvényében és minél több személy bevonása ezen képzésekben 

‐ Jó gyakorlat modellek létrehozása kiindulva a saját tapasztalatokból, ami a 
képzési programokat illeti, illetve az üzleti kezdeményezések fejlesztése, ezek 
népszerűsítése a két ország társadalmi-gazdasági és adminisztratív 
rendszereinek szintjén 

‐ Az újonnan létrehozott infrastruktúra fejlesztése, új funkcionalitások azonosítása 
‐ Új projektek előkészítése, amelyek folytatják az elkezdett fejlesztési 

folyamatokat. 
 

A célrégióban azonosított gyenge pontokból kiindulva és szem előtt tartva a saját 
fejlesztési célokat, amelyek nem egyszer fedik egymást a közösségek hasonló 
problémái miatt, a két partner utat nyitott egy stratégiai együttműködés számára, ami a 
mai napig több közös projekt benyújtásában valósult meg.  
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GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁG 
CSENGERSIMÁBAN 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes kistérsége közül a 
Csenger kistérséget jellemzi a legalacsonyabb foglalkoztatási 
szint és a legtöbb inaktív személy a munkaerő piacon. Ebbe 
az utolsó kategóriába tartoznak azok a személyek, akik nem 
végeznek fizetett tevékenységet, de bevételi forrásuk a 
társadalombiztosítási rendszerből származik (például 
nyugdíjak, gyereknevelési segély, stb.)   

 

3. Táblázat: A munkaerő 

 MUNKAERŐ 

Régió Foglalkoztatott 
személyek 

Munkanélküli 
személyek 

Inaktív személyek 

Sz-Sz-B megye 188.627 személy 
(47%) 

40.976  személy  
(10%) 

169.578  személy  
(42%) 

Csenger mikro 
régió 

3.954 személy      
(40%) 

891  személy       
(9%) 

4.955  személy  
(51%) 

Csengersima 222  személy       
(44%) 

33  személy        
(7%) 

249  személy     
(49%) 

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011 

 

A foglalkoztatott személyek legnagyobb része (10-15%) vagy a helyi hatóságok szintjén 
és az alárendelt intézményekben (óvoda, iskola) találhatók vagy pedig a 
mezőgazdaságban tevékenykednek. Továbbá, ezen munkahely biztosító szervezetek 
mellett még megemlíthetjük a kereskedelmi egységeket, mint fő munkaadókat, illetve a 
kisvállalkozókat, de sokkal kisebb számban. A mikró régió adatai kisszámú és 
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viszonylag állandó munkahely létezését jelzik az iparban, főleg az építőiparban. Az 
aktív életkorú lakosság mintegy 10%-át nem lehet felvenni fizetett tevékenységekre, 
egészségi problémáik és mentális állapotuk miatt.  

 

4. Táblázat: A 7 éves és feletti lakosság a legmagasabb elvégzett oktatási szint 
függvényében, Csengersima 

Általános iskola 
1 – 7 8 Még az 

első 
osztályt 
sem 
végezte el 

osztály 

Középfokú 
oktatás, 
szakmai 

oklevéllel, 
érettségi 

nélkül 

Érettségi 
 

Felsőfokú 
végzettség, 
diplomával 

Összesen
 

 
14 

 
114 

 
210 

 
149 

 
122 

 
42 

 
651 

 

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011 

 

Csengersimában a munkahelyeket főleg a közigazgatás és pár helyi vállalkozás 
biztosítja. A közigazgatásnak alárendelt intézményekben levő munkahelyek a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező vagy pedig a különböző képesítésekkel rendelkező 
személyeknek szólnak. A nagyon alacsony jövedelemmel bíró személyek vagy a roma 
nemzetiségűek az alárendelt intézményekbe csak szakmai képzések elvégzése vagy 
pedig a megfelelő tanulmányok elvégzése után alkalmazhatók. Még ilyen körülmények 
között is nagyon alacsony az esélye egy munkahely elfoglalásának ezekben az 
intézményekben, mivel ezek jelenleg is szükséges létszámú személyzettel működnek 
az igények kielégítésére, az érvényes előírásoknak megfelelően, a szektorban 
foglalkoztatott személyek számának növelése csak a nyújtott szolgáltatások típusának 
diverzifikálásával érhető el. 

A végzettség nélküli személyek számára a helyi közigazgatás munkalehetőségeket 
kínál a hatóságok különböző támogatási programjain keresztül a foglalkoztatottság 
terén, ami helyi szinten működik, mint például a közmunka programok. 2013-ban 
körülbelül 75 személy volt bevonva ezekbe a programokba, a kedvezményezett 
személyek száma évről évre nőtt, a krízis beálltával, az egyre átfogóbb és 
változatosabb szociális programoknak köszönhetően.  

A közmunka programokba bevont személyek vagy támogatási tevékenységeket, mint 
például konyhai segítség vagy pedig ételszállítás a helyi hatóságok nyilvántartásában 



Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben 

 

 

Page 

 | 20 

szereplő személyek számára, vagy pedig jövedelemtermelő tevékenységekben 
vesznek részt, mint például a csatornák és a belvíz elvezető árkainak a tisztítása, az 
utak és zöldterületek karbantartása, zöldség- és gyümölcstermesztés, stb. A közösség 
hasznára végzett munkaprogramokkal párhuzamosan, a helyi hatóságok képzési 
programokat is kínálnak, főleg a mezőgazdaság területén (gyümölcs- és 
zöldségtermesztés). Egy színfolt a foglalkoztatottság területén a 2012-ben a községben 
létrehozott két szociális szövetkezet 7, illetve 12 taggal, amelyek tevékenységét a helyi 
önkormányzat is támogatja. Ezek támogatást kínálnak a hátrányos helyzetű 
kategóriákból származó személyeknek egy munkahely elfoglalásában.  

A versenyszférában a képzett személyek fizetett tevékenységeket végeznek az 
építőipari vállalkozásoknál (5-10 személy, főleg szezonális tevékenységek) vagy 
nagyobb számban a kereskedelem terén (körülbelül 20-30 személy). A végzettség 
nélküli személyek, főleg a roma nemzetiségűek különösen az építőiparban találnak 
munkát. A község határában működő szarvasmarha farmnál képzett állatgondozók és 
agronómus van alkalmazva. A farmnál foglalkoztatott személyek fele Csengersimából 
származik (10-15 személy). Az állattenyésztés egy másik terület, ahol munkahely 
kínálat van ebben a községben.    

A csengeri cipőgyár és a kapcsolódó cégek majdnem állandó jelleggel képzett vagy 
képzetlen személyzetet alkalmaz. A képzetlen személyek képzési programokon 
vesznek részt, képzettséget kapnak a cipőgyártás terén, az érdeklődők német 
nyelvtanfolyamon vehetnek részt. A szalagmunka nehéz, monoton, gyors ütemet 
feltételez, a termelési szint szerint van megfizetve és sok fegyelmet igényel, ezért sok 
alkalmazott feladja és más munkalehetőség után néz. Ugyanakkor egyes Csengersimai 
lakosok alacsonyabb- vagy középszintű vezetők lettek ezekben a vállalkozásokban, 
néha szakmai átképzési programok után. 

A munkaerő szakmai képzése stratégiailag orientálva sokkal jobb foglalkoztatási 
lehetőségeket hoz létre a munkaerő piacon. A véghezvitt vagy folyamatban levő 
befektetések község szinten (piac és hűtőház, erdei iskola, – ifjúsági szálló, pellet- és 
brikettgyártó cég) új munkahelyek létrehozásához vezetnek a község lakosai számára.    

A fiatalok esetében a képzési és átképzési programok a helyi munkaügyi iroda 
segítségével vannak biztosítva, ezen hatóság szervezésében vagy felügyeletében. Mint 
már korábban említettük, a közösség javára végzett munka 2013-ban képzési 
programmal volt ötvözve, ami új képességek kifejlesztéséhez vezetett. Ezek a 
programok kisebb hatással bírnak, ami az érintett személyek foglalkoztatási 
lehetőségeinek növelése szempontjából, de nagyobb hatással vannak egy kiegészítő 
jövedelem megszerzésének lehetőségeire. 
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5. táblázat Vállalkozások aránya a tevékenységben, gazdasági ágazat 
függvényében, 2010 

 Mezőgazdasá
g 

Ipar Építkezés Szolgáltatások 

Észak-Alföldi 
régió  5,6% 7,6% 9,6% 77,2% 

Sz-Sz-B megye 6,3% 7,4% 9,1% 77,2% 

Csenger mikro 
régió 19,9% 6,3% 7,2% 66,5% 

Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, feldolgozott információk 

 

Az ipari szektorban a könnyűipari és a mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
kapcsolatos tevékenységek vannak túlsúlyban, az ipar struktúráját főleg az 
élelmiszeripar és a cipőgyártó ipar határozza meg. Az ipar legnagyobb fejlődési 
lehetőségei a cipőgyártó iparhoz kapcsolódnak, ahol állandó befektetések történnek az 
új technológiákba, a régióban gyártott magas minőségű termékek világszerte 
elismertek.  

Ha a mezőgazdasági termékek mikro régiós szinten való feldolgozását nézzük, 
Csenger városa lesz a fő hivatkozási pont, mivel itt működnek a fő feldolgozó egységek, 
főleg a gyümölcsfeldolgozó üzemek (főként alma). Egy konzervgyár Tyukodon működik, 
itt szezonális munkavállalók vannak alkalmazva. A mezőgazdasági termékek feldolgozó 
szektor számára a fő kihívás a csökkent feldolgozó kapacitás és az elavult technológiák 
a hasonló vállalkozások által használtakkal összehasonlítva a többi európai országban. 
Ezeket a hiányosságokat a mikro régió forrásainak és a vissza nem térítendő 
támogatások használatával lehet korrigálni, ez utóbbiak a helyi minőségi gyümölcs- és 
zöldségtermelés számára nyitja meg az utat.   

Amikor mikro régiós szinten tevődik fel a gazdasági fejlődés tervezésének a 
problémája, nem az a kérdés tevődik fel, hogy szükség van-e nagy vagy kis 
vállalkozásokra, hanem hogy mit tud mindegyikük nyújtani? A kis vállalkozások 
rugalmassá teszik a mikro régió gazdasági struktúráját egyedi, sajátos termékek 
kínálatával. A nagy termelők közvetlenül a termelés által és közvetetten a kínált 
munkahelyek által támogatják a mikro régió fejlődését. Például a létező hűtőtárolók kis 
kapacitással bírnak a zöldség- és gyümölcsterméshez viszonyítva, és itt lép közbe a 
nagy feldolgozó üzemek szerepe a termés értékesítési láncában.   
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A Csengersimai helyi hatóságokat nagymértékben foglalkoztatja a gazdasági fejlődés 
és ezt az uniós projektek segítségével éri el. Egy határon túlnyúló projekt keretében 
épített nagybani piac, a brikettgyártással vagy a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás 
módozatainak a megtanulását segítő oktatási infrastruktúra megteremtésével 
kapcsolatos jövőbeli projektek csak pár érv a helyi hatóságok részéről, ami a régió 
gazdasági fejlődését illeti.  
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Munkanélküliség. Az utóbbi évek adatait összehasonlítva, elmondhatjuk, hogy 
Csengersimában a munkát kereső aktív életkorú személyek száma csökkenőben van, 
2012-ben ezek részaránya a teljes aktív lakosságból 9%. Községszinten 46 személyről 
beszélünk, főleg a 36 – 40 éves kategóriába tartozó nők, ahol a helyi statisztikák a 
legnagyobb nehézségeket mutatják, ami a foglalkoztatottságot illeti. A munkahelyet 
kereső személyek több mint fele hosszú távú munkanélküli.  

1. grafikon: A munkahelyet kereső személyek száma, Csengersima, 2009 - 2012 

 
Adatok forrása:  TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Agenţia Naţională a Forţei de Muncă) 

A Kistérségi Fejlesztési Program kiemelte, hogy jelentős munkaerő tartalékok léteznek 
a kistérségben, nemcsak a középfokú tanulmányokat végzettek vagy a szakmai 
képzettséggel rendelkezők körében, hanem az érettségizettek körében is. Egy 2009-
ben, a vállalkozók körében végzett felmérés több mint 140 munkahely szükségletet 
azonosított olyan területeken, mint villanyszerelő, hegesztő, kertész, konzervgyártás, 
traktorvezető, cipőipari munkás, mezőgazdasági munkás. Ha azt nézzük, hogy a 
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kistérségben 1700 munkanélküli van nyilvántartva, akkor arra a következtetésre jutunk, 
hogy a kereslet és kínálat nem felel meg a munkaerő piacon.  

 

6. táblázat – A nyilvántartott munkanélküliek száma életkorcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

Nyilvántartott 
álláskereső személyek személyek 70 70 72 48 48 

személyek 3 1 2 1 1 
20 év alatt 

% 4,3% 1,4% 2,8% 2,1% 2,1% 
személyek 6 7 7 5 5 

21-25 év  
% 8,6% 10,0% 9,7% 10,4% 10,4% 

személyek 6 5 8 3 3 
26-30 év 

% 8,6% 7,1% 11,1% 6,3% 6,3% 
személyek 18 24 18 5 5 

31-35 év 
% 25,7% 34,3% 25,0% 10,4% 10,4% 

személyek 5 7 10 10 10 
36-40 év 

% 7,1% 10,0% 13,9% 20,8% 20,8% 
személyek 6 5 5 5 5 

41-45 év 
% 8,6% 7,1% 6,9% 10,4% 10,4% 

személyek 11 8 8 6 6 
46-50 év 

% 15,7% 11,4% 11,1% 12,5% 12,5% 
személyek 12 9 7 8 8 

51-55 év 
% 17,1% 12,9% 9,7% 16,7% 16,7% 

személyek 3 4 6 4 4 
56-60 év 

% 4,3% 5,7% 8,3% 8,3% 8,3% 
személyek 0 0 1 1 1 

61 év és felette 
% 0,0% 0,0% 1,4% 2,1% 2,1% 

Adatok forrása: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  (Agenţia Naţională a Forţei de 
Muncă) 

A 2011-es népszámlálás alkalmával kapott adatok Csengersima község lakosainak 
iskolai végzettségéről azt mutatják, hogy 20%-uk nem fejezte be az általános iskolát.  A 
statisztikák azt mutatják, hogy a kevesebb, mint 8 osztályt végzett álláskeresők száma 
idővel csökkent a tanulmányvéglegesítési programoknak köszönhetően, amelyekbe be 
lettek vonva. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek számára elérhető 
kisszámú munkahely rosszul fizetett, ezek a személyek a közösségi munka, 
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szakképzetlen munka az építőiparban vagy pedig a településen levő farm között 
választhatnak, illetve munkát vállalhatnak a csengeri cipőgyárban.  

 

7.  Álláskeresők száma az utolsó iskolázottsági szint szerint 

Iskolai végzettség Nyilvántartott 
álláskereső 
személyek Kevesebb, mint 8 

elvégzett osztály 
8 befejezett 

osztály 
Több mint 8 

osztály 

személyek szem. % szem. % szem. % 

70 4 5,7% 24 34,3% 42 60,0% 

70 3 4,3% 32 45,7% 35 50,0% 

72 3 4,2% 27 37,5% 42 58,3% 

48 1 2,1% 20 41,7% 27 56,3% 

46 1 2,1% 21 44,7% 25 53,2% 

Adatok forrása: Népszámlálás 2011
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GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAERŐ KOLCS KÖZSÉGBEN 
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A Kolcs községhez tartozó hat faluban körülbelül 39 cég 
létezik, az alábbi táblázat szerint elosztva a község 
településein: 

 | 25 

 

 

 

 

 

8. táblázat: Cégek száma Kolcs község, 2011 

Ebből Település Cégek száma 
KFT RT 

Nagykolcs 9 9 - 

Szamoskrassó 8 8 - 

Szamoslippó 8 8 - 

Kiskolcs 6 5 1 

Szamoskóród 6 6 - 

Dobrácsapáti 2 2 - 

Összesen 39 38 1 

Adatok forrása: Céglajstrom CD / Listă firme CD 

 

 

A községben a dolgozók átlagos létszáma viszonylag állandó, a Szatmár Megyei 
Statisztikai Hivatal adatai szerint körülbelül 100 alkalmazott volt a 2009 – 2011 
időszakban.  
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2. Grafikon: A foglalkoztatottak számának alakulása Kolcs községben 2009 – 
2011 között 
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Adatok forrása: Kolcs község adatlapja (Szatmár Megyei Statisztikai Hivatal) 

A 2009-2011 időszakban a Kolcs község területén levő alkalmazottak létszáma az 
alábbiak szerint alakult tevékenységi körök szerint: 

3. grafikon Az alkalmazottak számának alakulása 2009 – 2011 között 

 
Adatok forrása: Kolcs község adatlapja (Szatmár Megyei Statisztikai Hivatal) 

A legtöbb lakos szakiskolát végzett vagy az elméleti tanulmányokat választották és 
leérettségiztek, azonban a felsőfokú tanulmányokat sem hanyagolták el. Az iskolai 
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végzettség függvényében a 10 éves és ennél idősebb lakosok eloszlása a 
következőképpen alakul: 

 

9. táblázat: A 10 éves és ennél idősebb lakosok eloszlása a végzettség 
függvényében, Kolcs  

 Végzett tanulmányok szintje 

  Felsőfok
ú 

Érettségi 
utáni 

Gimnázi
umi 

Szakiskola Általános Elemi Végzettsé
g nélkül 

Férfi  1669 70 19 339 437 572 171 61 

Nő  1752 69 27 363 201 779 246 67 

Összese
n 

3421 139 46 702 638 1351 417 128 

Adatok forrása: 2011. népszámlálás, végső adatok 

A községben működő munkaadók által foglalkoztatott személyek száma nem tükrözi a 
munkaerő foglalkoztatottságának a valós arányát. Egyrészt a községben munkát nem 
találó és ingázni kényszerülő személyek száma nagy, másrészt pedig a 
mezőgazdaságban dolgozó személyek száma még mindig túl nagy. Továbbá, ezekben 
a cégekben a helyi lakosok és a szomszédos községekből érkező személyek mellett 
még a Szatmárnémetiből is érkező alkalmazottak is dolgoznak. Következésképpen, a 
kolcsi aktív lakosság egy része a településen kívül talált munkahelyet, főleg 
Szatmárnémeti municípiumban (megyei jogú város), mivel adott a két település közötti 
kis, csak 25 km távolság.   

A munkaerő szerkezete bizonyos változásokon ment keresztül az utóbbi 20 év alatt. Az 
ipari és mezőgazdasági szektor eléggé korlátozott, a szolgáltatások és az építkezési 
iparág fejlődésnek indul. Habár az utóbbi években csökkent a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma, a mezőgazdasági tevékenységeket végzők száma még mindig 
nagyon magas a községben. Az iparnak van bővülési potenciálja, mivel a 
településrendezési terv egy ipari zónát is tartalmazott, pontosabban egy ipari parkot.     
A község települései vendéglátó hálózattal rendelkeznek, kevésbé vannak képviselve a 
specializált szakműhelyek vagy a kézműves tevékenységek. A településen van 
rendelkezésre álló munkaerő, a befektetők pedig a keresett szükséges képességek 
szerint azonosítják a szükséges személyeket. A község lakóit inkább ipari téren való 
képzettség jellemzi, amit egy munkahely találásának a lehetőségét figyelembe véve 
választottak. 
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Ami a lakosok számára elérhető munkahelyeket illeti, a felmérés keretén belül utalás 
történt pár helyi cégre, de a szomszédos régióban levő cégekre is – Szatmárnémeti 
vagy Nagybánya irányában – ahol a község lakosai vannak alkalmazásban. Volt egy 
ingadozás azon cégek részéről, amelyek termelési tevékenységet próbáltak folytatni a 
térségben, de rövid időn belül elhagyták a községet. A térségbeli befektetők egy része 
Kolcs községben kapcsolattal rendelkező személyek, viszont vannak olyan cégek vagy 
külföldi tőkével rendelkező cégek is, amelyek nem rendelkeztek sok információval a 
hely potenciáljáról, de megtalálták, amit kerestek – földeket. Egyes cégek véletlenül 
megszerzett információk alapján kerültek Kolcsra. Az állandó munkahellyel nem 
rendelkező lakosok számára bizonyos szezonális munkalehetőségek léteznek.  

A lakosok fő jövedelemforrásai településenként különbözik. Az elöregedett falvakban, 
ahol az öreg lakosság az összlakosság több mint 75%-a, a fő jövedelemforrást a 
nyugdíj jelenti, a megélhetés szintjén művelt mezőgazdasággal kiegészítve. A 
fizetésekből szerzett jövedelmek, az alkalmazottak esetében, ugyancsak a falusi 
környezetre jellemző házimunkákkal egészülnek ki, ahol majdnem minden lakos 
tulajdonában van föld. A község lakosai által gyakorolt mesterségek a 
legváltozatosabbak, és a lakosok jelenlegi igényeinek felelnek meg, a hagyományos 
mesterségek egy része eltűnik a piacról a vidéki modernizációval együtt.  

Itt is előfordul a külföldi munkavállalás, bár alacsonyabb szinten, mint a megye többi 
részén. A községben nem szokás a hosszabb időre való távozás és a gyermekek 
legalább az egyik szülő felügyeletében maradnak. A kereset elégséges, hogy 
megengedje a fiatalok számára a házépítést.  

A községben a gazdasági fejlődés központi pillérének a helyi hatóságok által 
létrehozandó ipari parkot látják. Ennek a beruházásnak a megvalósításához szükséges 
a közművesítés bevezetése úgy a községben, mint az ipari parkban is. A lehetséges 
befektetők már érdeklődést mutattak ezen lehetőség iránt. A helyi tervek nem állnak 
meg itt, a hatóságok érdekeltek az új munkahelyek teremtésében a vidékfejlesztés 
terén megvalósított támogatási projektek segítségével.  A munkahelyek teremtése egy 
egészséges közösség fejlődésének mozgatórugója és a lakosság életszínvonalának 
növekedését vonja maga után. 

A befektetőket vonzó erőfeszítéseiben a település legfontosabb előnye a közüzemi 
infrastruktúra megléte és fejlesztése. A község a város közelében van és a hatóságok 
elkezdték a közművek bevezetését néhány faluban, most a végső átadás közeleg. Ami 
a közműveknek az ipari parkba való bevezetését illeti, a tanácsosok egy része úgy véli, 
hogy az erőfeszítések közösek kell legyenek, úgy a hatóságok, mind pedig az érdekelt 
befektetők részéről. 

A hagyományos mesterségek újraélesztése egy fejlődési potenciált jelenthet, a 
tranzitturizmusra lévén befolyással, az így létrehozott tárgyak csak akkor kínálhatnak 
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kiegészítő bevételi forrást az érdekelt lakosoknak, ha piaci rést keresnek 
értékesítésükre.    

 

Munkanélküliség. A 2011. év végén regisztrált munkanélküliek száma 31 személy volt, 
ebből 9 nőnemű, csökkenésben 2010 azonos periódusával összehasonlítva, amikor 
számuk 49 személy volt, ebből 12 nő. Nem lehet életkor szerinti különbséget tenni, ami 
ezt a kockázatot illeti, mindegyik kategória „képviselve” van a munkanélküliek szintjén.    
A felmérésből elmondhatjuk, hogy Kolcs községben a legérintettebbnek a fiatalok és a 
40-50 év felettiek, általában a vidéki tendenciákkal összhangban. Kolcsban a 
munkanélküliség viszonylag alacsony a statisztikák szerint abban a kontextusban, ahol 
a község lakosságának elöregedett és nagy részük már nyugdíjas. Míg a középkorúak 
munkanélkülisége inkább egyes szatmárnémeti vagy a térségben levő vállalkozások 
bezárásához kapcsolódik, ahol alkalmazásban álltak, a fiatalok esetében a tanulmányok 
elvégzése után az első állás megszerzésének a nehézségéről beszélünk. 
Foglalkoztatottság szempontjából a roma nemzetiségű személyek az egyik 
leghátrányosabb helyzetben levő kategória. Kolcs esetében ezek a személyek 
végzettséget nem igénylő vagy szezonális jellegű munkák felé irányultak.  

A munkanélküliség legalacsonyabb szintje a válaszadók szerint ’89 előtt volt, amikor 
tulajdonképpen nem létezett munkanélküliség, mivel mindenkinek volt egy munkahelye 
és abban az időszakban kötelező volt dolgozni. Ami a forradalom utáni időszakot illeti, a 
felmérés keretén belül kiemelésre került a 2007-2010 időszak, amikor a településsel 
szomszédos térségben volt a legtöbb munkahely. A legtöbb állás akkor szűnt meg, 
amikor bezárták vagy átszervezték a lakosoknak addig munkát adó vállalatokat. Egy 
része azoknak, akik elvesztették a munkahelyüket városon maradt más 
munkalehetőségek után nézve. Egy állás elfoglalásában jobb esélye van a fiataloknak, 
akik az építőiparban levő állások vagy az olyan cégeknél levő munkahelyek felé 
irányultak, mint a Szatmárnémetiben levő Draxlmaier vagy Zollner, amelyek szállítást is 
biztosítanak. A felnőtt generációk számára az álláskeresési lehetőségek ugyancsak a 
szatmári városi környezethez kapcsolódik. A régió munkanélkülisége nem jelent 
feltétlenül vonzerőt az olcsó munkaerőt kereső cégek számára. 

A munka nélkül maradtak egy része visszatért a községbe és mezőgazdaságba fogott, 
ebben találva jövedelmi forrást. Ők folytatták azt a mezőgazdasági tevékenységet, 
amelyet akkor is végeztek a fizetett munkával párhuzamosan, amíg alkalmazásban 
álltak. A vidéki élet jellegzetessége, a föld megmunkálása nagyon nagy jelentőséggel 
bír a falvak lakossága számára, egy életmód és megélhetési forrás számukra, még ha 
kisebb mértékben is a fiatalabb generációk számára.  

Az iskolázottság szintjét tekintve sem lehet kiemelni egy adott kategóriába tartozó 
munkanélküliség kockázatot. A munkaerő piac kutatásából kiderült, hogy a kisszámú 
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felsőfokú végzettséggel rendelkezők védettebbek, mivel munkát találnak a közeli 
nagyobb városokban, másrészt pedig mások lemondanak ezekről a tanulmányokról, 
mivel, elmondásuk szerint „semmit sem segít”. A közepes tanulmánnyal rendelkezők, 
azaz érettségizettek, akik nem mennek egyetemre nehezebben találnak állást és több 
ideig munkanélküliek. A legjobban viszont azok vannak kitéve, akik korán hagyják ott az 
iskolát és alacsony szintű személyes kompetenciákkal rendelkeznek, ami lényegesen 
megnehezíti az álláskeresést. 
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MEZŐGAZDASÁG CSENGERSIMÁBAN 

A csengeri kistérség egy csomó hagyománnyal és 
erősséggel rendelkezik ami a zöldség- és 
gyümölcstermesztést illeti. A kistérségben az 
alacsony végzettséggel rendelkező személyek 
számára a mezőgazdaságban levő munkahelyek 
ugyanakkor az egyedüli jövedelemszerzési 
lehetőséget jelentik, még hosszútávon is.   Ennek a 
gazdasági ágazatnak a túlélése viszont csak a 

termelési folyamatok fejlesztésével és a megtermelt mezőgazdasági termékek 
értékesítési módjának az újragondolásával biztosítható.  

A kistérségben a szántóföldek aránya a mezőgazdasági területek összességéből 
nagyon magas, de a gyümölcstermesztés is nagy területen van elterjedve. Ugyanakkor 
a kistérség egy csomó erdős földterületet is magába foglal, amelyek növelik a táj 
összetételének természeti értékét.   

A kistérség mezőgazdaságát alacsony versenyképesség jellemzi, ami a 
mezőgazdasági területek töredezettségével, az alacsony többletérték termelési 
kapacitásával és a régi technológiai felszereltséggel magyarázható. A rendszerváltozás 
után a termőföld felületek nagyrészt széttöredeztek. Kevesen voltak, akik akkor 
felismerték, hogy a nagy földterületek előnyt jelentenek, amikor a mezőgazdasági 
gépek vásárlásáról és a termelési technológiák fejlesztéséről beszélünk   

Jelenleg a kistérségben a megművelt földterületek átlagos mérete 1-3 hektár. A 
visszaszolgáltatások után nagyon sok olyan személy lett földtulajdonos, akik nem 
rendelkeztek kapacitással vagy szándékkal a mezőgazdasági termelés iránt. Ezeknek a 
tulajdonosoknak nem volt más megoldásuk, mint bérbe adni az illető földeket a 
szövetkezeteknek, amelyek tevékenysége a bérbevett földek majdnem teljes területén 
folyik, vagy különböző cégeknek vagy magánszemélyeknek. Innen kiindulva egyrészt a 
mezőgazdasági területek nagyságrendileg nőttek, másrészt pedig a bevételek egy 
része más régiókba kerül, mivel azok, akik bérbe adják a földeket máshol laknak és a 
kistérségen kívül költik el a bérlésért kapott pénzt.      

A gazdák egy másik problémával is szembesülnek, nevezetesen az ágazat számára 
szánt nemzeti vagy európai alapokhoz való hozzáférés. Ilyen körülmények között és 
figyelembe véve a termés alacsony értékesítési árait, a mezőgazdaságban a hosszú 
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távú tervezés szinte nem is létezik. A rendszerváltás után a kistérségből eltűntek a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek.  A mezőgazdaság terén való együttműködés 
csak a Csengeri Agrár ZRT szintjén maradt meg, aki a kistérségben az egyik 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó és értékesítő gazdasági szereplő lett.  

A régióban a termesztett gyümölcsök között elsősorban az alma, meggy és szilva áll, de 
az almatermés csökkent. A gyümölcsösök több mint 20 évesek, a termesztett fajták 
minősége csökkent, a termelési technológiák elavultak a termés minősége pedig 
gyenge. A hűtőházak hiányában, ahol megfelelő körülmények között hosszútávon 
tárolható a termés, a meggytermelés feldolgozási lehetőségét súlyosan veszélyezteti. 
Ugyanakkor, az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő meggyszedést befolyásolja a 
szakképzett munkaerő hiánya erre a tevékenységre.  

Az erdei gyümölcsök esetében az összes termesztési feltétel teljesül 
(természetvédelmi, munkaerő, feldolgozási kapacitás), ami alapot ad az ilyen típusú 
ültetvény bővítésének.   

A gabonafélék termesztése is széles körben elterjedt a kistérségben. Az ipari növények 
közül jelen van a napraforgó és a burgonya, de az ilyen típusú ültetvényeknek szánt 
felület csökkenni fog. Nemcsak az ipari napraforgó rendelkezik értékesítési feltételekkel, 
ennek a növénynek a termesztése élelmiszerfogyasztás céljára gazdasági szempontból 
előnyös, viszont kézi munkaerőt igényel.  

A kistérség körülményeket biztosít a gyógynövények termesztésére is, kb. 80 különböző 
faj található meg itt. A fajoknak ez a változatossága állhat a termesztett felületek 
bővítési döntése mögött, a probléma viszont az, hogy nincs a termés számára egy 
gyűjtő, szárító és feldolgozó egység, ami alacsony felvásárlási árat határoz meg az 
alkalmi vásárlók részéről.  

A csengeri kistérségben nagyon kevés mértékben vannak elterjedve a bio ültetvények.  
Az alternatív növényfajok között van pár, amelyet bio körülmények között lehet 
termeszteni, ebben az ágazatban lehetőség van a kistérségi szinten elérhető munkaerő 
bevonására, pozitív hatással a régió gazdasági-társadalmi fejlődésére.     

A kistérség méhészeti tevékenységei más fejlődési potenciált képviselnek, a méhészeti 
termékek uniós minőségi követelmények szerinti értékesítése többletjövedelmet 
jelenthet az érintettek számára. A méhészek számára a legnagyobb kihívást a termés 
feldolgozása és értékesítése jelenti. A kistérség minden településén találhatók 
méhészek, viszont nagyságrendi eltérések vannak közöttük. A tevékenység egyre 
nagyobb sikernek kezd örvendeni a lakosok között, figyelembe véve a térségben levő 
nagy területeket, amelyek közvetve alkalmasak az ilyen típusú tevékenységekre.  

Az állattenyésztési ágazat drasztikus visszaesésen ment keresztül. A kistérségben két 
nagyobb farm működik (több száz állattal) és két kisebb farm (kevesebb, mint száz 
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MEZŐGAZDASÁG KOLCS KÖZSÉGBEN 

A mezőgazdaság meghatározó Kolcs 
gazdaságában, a lakosok többsége jelenleg is az 
ágazatban dolgozik, mint fő tevékenység, vagy mint 
többletjövedelmi forrás. A szakemberek becslése 
szerint kb. a község lakosságának 80%-a 
kapcsolódik a mezőgazdasághoz, többségüknek 
saját tulajdonú földjük van. Nem lehet kijelenteni, 
hogy a növénytermesztés vagy az állattenyésztés a 
domináns, a településen mindkét ágazat el van terjedve. A 2009 – 2011 időszakban 
kevés változás történt a földterületek struktúrájában Kolcs területén. A legnagyobb 
különbségek az erdős felületek és egyéb erdei növényzetű területek esetében áll fenn, 
amelyek 471 hektárról 2010-ben 370 hektárra csökkentek 2011-ben, a vizes-mocsaras 
területek 294 hektárról 2010-ben 216 hektárra estek vissza 2011-ben, ezzel 
kapcsolatosan a beépített terület 591 hektárról 2010-ben 770 hektárra nőtt 2011-ben.  

A település gazdasági szerkezetében a mezőgazdaságnak nagyon fontos szerepe van. 
A lakosság többsége a mezőgazdaságban dolgozik, vagy mint fő tevékenység vagy 
pedig kiegészítő jövedelemforrásként. A községben a földterületek nagy része 
magántulajdonban van, a lakosok gazdaságában jó minőségű földek vannak. Úgy az 
állattenyésztés, mind pedig a növénytermesztés, főleg a zöldségek és gyümölcsök, el 
van terjedve.   
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10. táblázat Földtípusok és felület hektárban, Kolcs község, 2009 - 2011 

Felület (hektár) Földtípusok 

2011 2010 2009 

Teljes felület  7930 7930 7930 

Teljes mezőgazdasági terület 
felhasználás szerint 

6300 6300 6300 

Teljes szántóföldterület 5190 5190 5190 

Teljes gyümölcsös és faiskola 
terület 

69 69 69 

Teljes szőlők és szőlő 
nevelőtelepek  

14 14 14 

Teljes legelőterület  1027 1027 1027 

Teljes nem mezőgazdasági terület 1630 1630 - 

Teljes erdő- és egyéb erdei terület 370 471 - 

Teljes vizes és mocsaras terület 216 294 - 

Teljes beépített terület 770 591 - 

Teljes terület utak és vasút 164 164 - 

Teljes leromlott és meddő területek 110 110 - 

Adatforrás: Kolcs község adatlapja (Szatmár megyei Statisztikai Hivatal) 

 

A mezőgazdaság hatékonyságát alapvetően befolyásolja a gépesítési szint és a 
földterületek struktúrája. A erőgépek modern és nyereséges mezőgazdasági munkák 
elvégzését teszik lehetővé, de ezeknek a gépeknek is van egy bizonyos élettartamuk és 
időnként fel kell újítani őket. A Kolcsban nagy földterületeken gazdálkodó külföldi 
befektetők rendelkeznek ilyen gépekkel, eltérően a község lakosaitól, akik még 30-40 
éves gépeket is használnak. A megmunkált földterületek egyenes arányban vannak a 
gépek teljesítményével – a nagyobb területű parcellákat csak nagy teljesítményű 
gépekkel lehet megmunkálni, vagy fordítva, amikor modern gépekkel rendelkezel, akkor 
nagy földterületeket tudsz megművelni. A település lakóinak az esetében a kis, 
töredezett földterületek határozzák meg a munkastílust a mezőgazdaságban. 
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A helyi szinten a mezőgazdaságban tevékenykedő cégek földeket vásároltak azoktól a 
lakosoktól, akiknek nem volt lehetőségük megdolgozni a földjüket. A lakosok 
benyomása az, hogy gyengébb minőségű földeket vásároltak, mivel a befektetőknek a 
modern technológiák használatával lehetőségük volt feljavítani ezeket, de a befektetők 
hangsúlyozták, hogy nem a földek gyengébb minősége számított és az ár, hanem az, 
hogy a birtokolt föld nagy parcellákba legyen felosztva.  

A mezőgazdasági vállalkozásokban dolgozó alkalmazottak száma inkább kevés, mivel 
a tevékenység gépesítve zajlik, már nincs szükség sok emberre a fizikai munkához. A 
munkaerő váltakozik néha, de ezekben a vállalkozásokban a munka nem feltétlenül 
szezonális jellegű, mivel az év minden szakában van dolog.    

A község fiataljainak egy része üzleti lehetőségek fejlesztését azonosították a 
mezőgazdaságban, ők azok, akik zöldségfarmokat hoztak létre vagy az 
állattenyésztésbe fektettek be. Ezek csak minőségi nyersanyagokat használnak, 
figyelemmel vannak a termelékenységre és rájöttek, hogy a nyereségesség a 
megdolgozott földterületek növekedésével jár vagy a farmokon nevelt állatok számával.   
A mezőgazdaság fontos pénzügyi befektetést is jelent a befektetők részéről De a 
lakosok esetében, akkor is, ha támogatást kapnak, a mezőgazdasági munka még 
kockázatot jelent.  

Habár a társulási formák a termelékenység növekedéséhez és a termékek jobb 
értékesítési lehetőségeihez vezethetnek, az emberek óvakodnak ettől, egyrészt az 
információ hiánya, másrészt pedig a történelmi örökség miatt.   

A megyeszékhelyhez való közelség miatt a község egyes falvainak lakosai a 
szatmárnémeti piacokon vagy az odavezető útvonal mentén értékesítik mezőgazdasági 
termékeiket, anélkül hogy a piacra érne. Hagyomány létezik e tekintetben, csak az 
eladásra kínált termékek változtak. Másrészt, a Codru régió lakosai saját maguk keresik 
meg a kolcsi termelőket, mivel ott a termés gyengébb és nincs az összes szükséglet 
lefedve. A vásárlóerő már nem ugyanaz, ezért a mezőgazdasági tevékenységekből 
származó jövedelmek is alacsonyak. 

A településen jelenleg nem létezik érdeklődés a gyümölcsfatermesztés iránt, a lakosok 
gazdaságában vannak gyümölcsfák, de termésük csak saját fogyasztásra szánt. A 
tömegtermelés iránt majdnem nincs érdeklődés, amikor egy gyümölcsös körülbelül öt 
év után kezd el teremni.  

A mezőgazdasági tevékenységek szempontjából a legnagyobb probléma egy eladási 
piac hiánya, ami számos egyéni kezdeményezés bezárását vagy blokkolását jelentette.   
Vannak azonban sikeres vállalkozások is, piaci résterületeken, amelyek hosszabb ideig 
fejlődtek. 
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Egy piacnak a hiánya jelenti az okot, amiért jelenleg is a lakosok többsége a 
megélhetési mezőgazdaságot műveli, saját vagy a nagyobb család fogyasztására. A 
jelenleg megdolgozott földterületek jóval kisebbek, szoros összefüggésben van ez a 
munkakapacitás és az elöregedett falvak lakosainak bevételeinek a csökkenésével. 
Akik többé már nem képesek megdolgozni a tulajdonukban levő földet, eladják vagy 
bérbe adják ezeket.  

A különböző hazai és külföldi partnerekkel való együttműködés lényeges az ágazat 
jövőbeli fejlődésének szempontjából. 
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Magyarországon a gazdasági tevékenységek törvényes 
módon az alábbi jogi formák szerint lehet végezni: egyéni 
vállalkozások. Jogi személyiséggel nem rendelkező 
cégek és jogi személyiséggel rendelkező cégek.   

 

Egyéni vállalkozások. Az egyéni vállalkozás alapítója 
egy fizikai személy saját nevében egy nyereséget termelő 
rendszeres gazdasági tevékenység végzésére, ez a 
személy korlátlanul felelős saját tevékenységeiért a saját 

vagyonával.    

Az egyéni vállalkozás nincs engedélyekkel szabályozva, csak a nyilvántartásba vételi 
kötelezettség áll fenn. A fizikai személyek bármilyen tevékenységet végezhetnek, ami 
nincs törvény által tiltva. Ugyanakkor az egyéni vállalkozó többféle típusú 
tevékenységet végezhet, de csak egy tevékenységkörben, egy igazolvány alapján.   

A munka megkezdéséhez a vállalkozói tanúsítvány mellett a törvény előírja, hogy az 
illető személy vagy alkalmazott képzéssel rendelkezzen a tevékenységi körében és ha 
a törvény úgy rendelkezik, a szükséges hatósági engedéllyel is rendelkezzen. 

 

Gazdasági társaságok: 

1. Jogi személyiség nélküli társaságok: azon társaságok, amelyek keretén belül a 
társaság tulajdona nem különül el a tagok tulajdonától (közkereseti társaságok 
és betéti társaságok) 

2. Jogi személyiséggel bíró gazdasági társaságok: a társaság tulajdona nem 
azonos a tagok tulajdonával, az alapítók a saját hozzájárulásuk szerint felelnek, 
a társaság és a tagok nem függnek egymástól szervezeti szempontból, sem 
pénzügyi szempontból (korlátozott felelősségű társaságok és 
részvénytársaságok). 

Egyszerű betéti társaság. A társaság tagjai profittermelő tevékenységet folytatnak, 
korlátlan és egységes felelősséggel. Vagyonilag hozzájárulnak a társasághoz és 
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egymást támogatják. A követeléseket is hozzájárulásként lehet a társaságba hozni. 
Társasági szerződéssel jönnek létre. A társaság fő szerve a Közgyűlés, ahol mindegyik 
tag szavazati joggal rendelkezik és a határozatokat egyszerű többséggel fogadják el. 

Betéti részvénytársaság. A tagok profittermelő tevékenység végzésére kötelezik el 
magukat. Kötelező legalább egy belső és egy külső fél megléte. A belső fél korlátlanul 
felel a társaság kötelezettségei iránt, míg a külső fél a saját vagyoni hozzájárulás 
függvényében felel. Ha több belsőtag létezik, akkor a felelősség egységes. A vagyoni 
hozzájárulás kötvényekké lesz átalakítva. Ezt a társaságtípust társasági szerződéssel 
hozzák létre és igazgató vezeti, aki lehet külső vagy belső tag. Követeléseket is 
hozzájárulásként lehet a társaságba hozni. A betéti részvénytársaság fő szerve a 
taggyűlés, ahol mindegyik tag legalább egy szavazattal rendelkezik és a határozatokat 
egyszerű többséggel fogadják el. Nincs minimális társasági tőke.   

Korlátozott felelősségű társaság. Előre meghatározott értékű részvényekből álló 
tőkével hozzák létre. A tagok társaság iránti felelőssége a saját részvények értékére 
van korlátozva, illetve a társasági szerződésben előírt szolgáltatásokra. A 
vezetőszervek a taggyűlés, az igazgató (a kft-t vezeti), a felügyelőbizottság és a cenzor. 
Létrehozáskor a minimális társasági tőke 500 ezer HUF. Ha egy személy hozza létre, 
akkor a taggyűlés helyett az illető személy dönt.   

Részvénytársaság. Előre meghatározott értékű részvényekből álló tőkével hozzák 
létre. A tagok társaság iránti felelőssége a saját részvények értékére van korlátozva. 
Általában nem létezik egyéb kötelezettség. A részvénytársaság zárt vagy nyilvános 
típusú lehet. Az alaptőke nem lehet kisebb 20 millió HUF-nál. A részvények pénzügyi 
értékpapírok, melyeket de materializálni is lehet, azaz elektronikusan is léteznek. 
Többféle részvény létezik: közös részvények, preferenciális részvények, alkalmazottak 
részvényei, kamathordozó részvények, visszatérítendő részvények, stb. A részvények 
még lehetnek: névre szóló és bemutatóra szóló. A részvényesek nyilvántartása a 
részvényjegyzékben van nyilvántartva. A fő szerv a közgyűlés, a vezető szerv az 
elnökség. 

 

A 2011-es Mezőgazdasági Népszámlálás adatai szerint Magyarországon a 
mezőgazdaságban 8800 gazdasági társaság és 567.000 egyéni vállalkozás működik. 
1,1 millió gazdaságot jegyeztek be, amelyek megélhetési szintű mezőgazdasági 
tevékenységeket folytattak. Az egyéni vállalkozók száma a mezőgazdaságban 
folyamatosan csökkent a 2000-es Mezőgazdasági népszámlálás adataihoz viszonyítva.  
A mezőgazdaságban tevékenykedő cégek körülbelül 75%-a a termőföldekkel 
kapcsolatos tevékenységeket folytatott, az átlagos megművelt földterület 337 hektár 
volt. Az egyéni vállalkozók szintjén kb. 95%-kuk használja a földeket, az átlagos 
megművelt földterület 4,6 hektár volt. 2000-hez képest a gazdasági társaságok által 



Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben 

 

 

használt átlagos földterület 37%-kal csökkent, míg az egyéni vállalkozók által 
megművelt terület 85%-kal nőtt. 

 
Page 

 
 | 39 GAZDASÁGI ENTITÁSOK TÍPUSAI ROMÁNIÁBAN 

 

Romániában a mezőgazdasági tevékenységek 
törvényesen az alábbi jogi formák szerint 
végezhetők: kistermelők, családi társulások, 
gazdasági társaságok és mezőgazdasági 
egyesületek.  

Könyvelési szempontból mezőgazdasági entitásnak 
lehet nevezni bármilyen olyan gazdasági entitást, 
amelyik mezőgazdasági termékeket gyárt. 
Romániában a mezőgazdasági tevékenységeket a 
36/1991 törvény szabályozza. Rendelkezései szerint 

a földtulajdonosok még szövetkezetek vagy egyesületek formájában is 
tevékenykedhetnek. A fent említett egyesületek szóbeli vagy írásbeli megegyezés 
alapján is működhetnek, anélkül, hogy jogi entitás formáját vennék fel. Ebben az 
esetben az illető személyek közösen döntenek a tevékenység céljáról, illetve azokról a 
körülményekről és szabályokról, amelyek alapján működnek. Ha a felek is akarják, a 
jogi formában való létrehozást is választhatják, a Polgári törvénykönyv szerint. A 
gazdasági társaságok létrehozása és működése a 31/1990 törvény szerint van 
szabályozva. A gazdasági társaságok alternatívája a mezőgazdasági szövetkezetek, 
ezeket a 36/1991 törvény szabályozza.  

 

A kistermelők mezőgazdasági munkákat végeznek saját szükségleteik fedezésére.   

 

A családi társulások azok a társulási formák, amelyek a család két vagy több tagja 
közötti megegyezés alapján jönnek létre. Ezek célja a földek adminisztrálása, 
állattenyésztés, élelmiszerellátás, a termékek tárolása, feldolgozása és értékesítése, 
illetve egyéb tevékenységek.  

A gazdasági társulások a 31/1990 törvény alapján működnek és a Cégbíróságnál 
vannak bejegyezve. Ezek korlátozott felelősségű társaságok (SRL) vagy 
részvénytársaságok lehetnek (S.A.). Mint tevékenységi kör, a gazdasági társaságok 
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változatosabb tevékenységeket végezhetnek, mint a mezőgazdasági társulások, mivel 
itt a tevékenység magába foglalja úgy a termelést, mind pedig a termékek feldolgozását 
és értékesítését, azaz a teljes folyamat a termeléstől az eladásig nyomon követhető. 

 

A mezőgazdasági társulások magán társulási formák, változó tőkével és korlátlan 
taggal. Ezen társulások célja a földek megművelése, szerszámok, állatok és egyéb 
felszerelések használata a föld megművelésére, illetve a mezőgazdasági célú 
befektetések kezdeményezése. A mezőgazdasági eszközöket és gépeket, a pénzügyi 
eszközöket, illetve az állatállományt tőkésíteni lehet a társulás vagyonába vagy csak 
felhasználási célra lehet ezeket elvenni. A földeket nem lehet tőkésíteni, csak a 
felhasználási jog ruházható át a jogi személy által, a tulajdonjog a tulajdonosoknál 
marad. Az ingó és ingatlan vagyont, illetve az állatállományt a társulásba való 
belépéskor kell értékelni, hogy meg lehessen állapítani mindegyik tag részesedését.  

Romániában számos pénzügyi szubvenció/ támogatás van a mezőgazdaságban. Íme, 
pár a fontosabbak közül: 

‐ A területi kritériumok szerinti támogatás — évente egy bizonyos összeget jelent 
hektáronként   

‐ Kompenzációs kifizetési rendszer a növénytermesztésre  

‐ Kompenzációs kifizetési rendszer az állattenyésztőknek  

‐ Kifizetési rendszer az energia növények számára (napraforgó, repce, szója, 
kukorica)  

A vissza nem térítendő alapokat a PNDR – Nemzeti Vidékfejlesztési Programon 
keresztül lehet lehívni. 

Tíz elérhető támogatási vonal van: 

‐ A fiatal gazdák támogatása  

‐ A félig önellátó gazdaságok támogatása 

‐ A termelői csoportok létrehozása  

‐ A termelési egységek modernizációja  

‐ A modern élelmiszeripar támogatása  

‐ A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése és 
modernizálása     

‐ A mikro vállalatok létrehozása és fejlesztése  

‐ A turisztikai tevékenységek támogatása   
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‐ A falvak modernizációja, az alapszolgáltatások fejlesztése falusi környezetben    

‐ A helyi akciócsoportok létrehozása és pénzügyi támogatása  

A romániai 2010-es mezőgazdasági népszámlálás adatai szerint a mezőgazdasági 
gazdaságok száma 3.859.043 volt, kb. 14%-kal kisebb a 2002-es mezőgazdasági 
népszámlálás adataihoz viszonyítva. A jogi személyiség nélküli gazdaságok száma 
3.828.345 volt, 14,2%-kal kisebb a 2002-es évhez viszonyítva, míg a jogi 
személyiséggel bíró gazdaságok száma 30.698 volt, 34,8%-kal nagyobb, mint 2002-
ben. A mezőgazdaságban a gazdaságok számának csökkenése főleg egyes jogi 
személyiség nélküli gazdaságok összevonásának köszönhető. A gazdaságok által 
használt földterület majdnem 4,5%-kal kisebb volt a 2002-es Mezőgazdasági 
Népszámlálás adataihoz képest.  

A jogi személyként való bejegyzés iránti érdeklődés számottevően csökkent 2013-ban. 
Az első negyedévben2 1.538 gazdasági társaság volt regisztrálva mezőgazdasági 
tevékenységi körrel, szemben a 22.167-tel, amit 2012-ben regisztráltak. A több mint 
1.500 cég közül, 1.237 fizikai személyre volt regisztrálva. 

 
2 Adatok forrása: http://www.business24.ro/macroeconomie/agricultura/alarmant‐noile‐biruri‐au‐stopat‐
infiintarea‐de‐societati‐agricole‐1528524  

http://www.business24.ro/macroeconomie/agricultura/alarmant-noile-biruri-au-stopat-infiintarea-de-societati-agricole-1528524
http://www.business24.ro/macroeconomie/agricultura/alarmant-noile-biruri-au-stopat-infiintarea-de-societati-agricole-1528524
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A szociális gazdaság koncepciója. A szociális 
gazdaság egy olyan szektor, ami köztes helyet foglal 
el az állami és a versenyszféra között, amelyik úgy 
gazdasági, mind szociális szereppel rendelkezik, a 
köz javát szolgálja és nem célja a nyereség 
elosztása, hanem ennek újrafelhasználása a 
nonprofit szervezetek tevékenységeiben. A szociális 
gazdaság a nonprofit, az önsegélyző és 
együttműködésen alapuló szervezetek gyűjtő 
koncepciója. Ugyanakkor demokratikusan vezetett 
gazdasági egységekről beszélhetünk, amelyek 

azokat a szolgáltatásokat biztosítják, amelyeket az állam nem képes vagy nem akar 
biztosítani. A szociális gazdaság másik meghatározása hangsúlyozza, hogy polgárok 
által vezetett civilszféráról van szó, amelyik a nyereség maximalizálására összpontosító 
piaci szegmens és az állam által finanszírozott szolgáltatások szegmense között van.   

A szociális gazdaságban levő kezdeményezések fő célja a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben levő személyek integrálása a munka terén, foglalkoztatottsági lehetőségeket 
kínálva nekik, illetve lehetőséget szakmai képességeik és készségeik fejlesztésére meg 
tanácsadást és támogatást alkalmazásuk előtt és után.   

A szociális gazdaságban aktív szervezetek főbb jellemzői: 

‐ Helyi szinten működik, a köz- és a magánszféra között 

‐ Azokra az igényekre válaszol, amelyek az állami és/vagy magánérdekeken kívül 
esnek.  

‐ Új munkahelyeket terem 

‐ Nyereséget termelnek és célja, hogy hosszú távon pénzügyileg függetlenek 
legyenek 

‐ A finanszírozási források között a magánfinanszírozás is ott található 

‐ A célcsoportokat a tartósan munkanélküliek, a karrierjük elején álló fiatalok, nők, 
idősek, a fogyatékkal élő személyek és a társadalom peremére szorult 
személyek alkotják. 
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A Romániában életbe ültetett Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 
POSDRU 2007 – 2013 szerint a szociális gazdaság általánosan használt kifejezés, 
mely egy csoport fizikai vagy jogi személyre utal, melyek összeállnak, hogy aktív 
gazdasági szerepet vállaljanak a társadalmi beilleszkedés folyamatában. Ilyenek pl. 
a szövetkezetek, szociális vállalatok, civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) 
és más szervezetek, melyek fontos szereppel rendelkeznek egyes termelési 
létesítmények/ szolgáltatások ügyviteli tevékenységeiben, és amelyek célja 
munkahelyek biztosítása és megtartása a sebezhető csoportok tagjainak és egy 
befogadó és összetartó társadalom megerősítése, amelyik az emberi jogok 
általános szintű megértésén és tiszteletén alapszik.  

A szociális gazdaság fejlesztése előnyökkel jár a teljes gazdaság számára. 
Felerősödnek az innovatív és rugalmas foglalkoztatási formák a sebezhető 
csoportok számára, a helyi fejlődés és az aktív állampolgárság, az együttműködés 
és a társadalmi szolidaritás kerül népszerűsítésre. Ugyanakkor, új funkcionális 
csoportok és partnerségek létrehozása és fejlesztése kívánatos a gazdaságban, 
mint a szövetkezetek és az önsegélyző egyesületek, alapítványok és más önkéntes 
egyesületek, melyek új szolgáltatásokat és új lehetőségeket kínálhatnak a nehezen 
beilleszkedők vagy a munkaerő piacon nehezen újrailleszkedők számára.   

Várható, hogy ezek a csoportok, partnerségek és szervezetek helyi megoldásokat 
kínáljanak a helyi problémák számára az új szociális, egészségi, oktatási, stb. 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése és biztosítása által. A szociális 
gazdaság újonnan létrehozott struktúráit úgy tervezték, hogy a helyi munkaerőt 
használják fel, az eredmény pedig a nagyobb foglalkoztatottsági lehetőségek a roma 
nemzetiségű, a fogyatékkal élő személyek vagy egyéb hátrányos csoportok 
számára, melyek a társadalomból való kirekesztés veszélyének vannak kitéve.    

A „szociális gazdaság” és a „szövetkezeti szektor” kifejezések felcserélhetők, mivel 
a szövetkezetek nem voltak és nem is egyebek a szociális gazdaság egy sajátos 
formájánál. 

Miért érdekesek a szövetkezetek? F. Alexandrescu és F. Mihalache (2011)3 
koncepciójában a szövetkezetek egy gazdasági szerepet ötvöznek, 
nyereséggenerálást gazdasági tevékenységek által, társadalmi szolidaritás 
funkcióval. 

 

 
3 Filip Alexandrescu, Flavius Mihalache (2011) – “Economia Socială şi Cooperativele. Manual de intervenție”, 8. o., 
Expert  Könyvkiadó,  Bukarest.  A  “Proactiv  –  de  la marginal  la  incluziv”  projekt  keretében  kiadott  kézikönyv,  a 
projekt  támogatása  az  Európai  Szociális Alapból  történik  a Humánerőforrás  Fejlesztési Operatív  Program  2007‐
2013 keretében 
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A szövetkezet szociális politikájának főbb tengelyei4  
a. A nemzeti termelés fejlesztése: a szövetkezetek hozzájárulnak a nemzeti gazdasági 
fejlődéshez. Például, a mezőgazdaság finanszírozása hozzájárul a nemzeti gazdaság 
fejlődéséhez, a mezőgazdasági termékek exportjához, a munkanélküliség 
csökkentéséhez, a külső fizetési mérleg javulásához, a szövetkezetek beavatkozása a 
fogyasztói szektorba az árak fenntartása végett és így csökkenteni az inflációt, stb.   
b. A jövedelmek újraelosztása és az általános jólét: A szövetkezeti vállalkozások 
keretén belül a többlet a tagok között kerül elosztásra, a szövetkezetben való részvétel 
mértéke szerint. Ugyanakkor, a szövetkezeti vállalatok büntetik a piacon fejlődő 
monopolisztikus tendenciákat, még szabad versenykörülmények között is. Sőt, a 
szövetkezetek rendelkeznek azokkal a pénzügyi eszközökkel, hogy eleget tegyenek a 
tagok igényeinek megkülönböztetés nélkül.    
c. Regionális fejlesztés: a szövetkezetek helyben jönnek létre, hogy a tagokat szolgálja, 
vagy a tagok pénzügyi érdekei szerint választja ki a helyszínt. Természetük szerint a 
szövetkezetek helyi jellegűek és a saját régiójukban keresnek befektetési 
lehetőségeket, nem máshol vagy külföldön. Következetesen, a tőke helyben kerül 
befektetésre és a helyi fejlődéshez járul hozzá. Egy metafora szerint a vidéki 
szövetkezetek „gazdasági és társadalmi tüdők.” 
d. Társadalmi programok népszerűsítése: a szövetkezeti társulások javaslatokat 
fogadnak el a tagok részéről vagy a menedzserek magasan szociális jellegű 
kezdeményezéseit hagyják jóvá. A szövetkezetek keretén belül végzett szociális 
tevékenységek szabályai közül egypár: környezetvédelem, kulturális tevékenységek 
fejlesztése, a sport támogatása, az erkölcsi értékek terjesztése az új generációk között, 
az idősek támogatása, a hátrányos helyzetű emberek gazdasági és erkölcsi 
támogatása, stb. 

 

A szövetkezetek szerveződése alapján egy csomó elv áll, amelyek meghatározó 
jellemzői a szövetkezeti szerveződési módnak és részletesebb magyarázatát adják a 
szövetkezet lényegének és a jelenlegi vonzerejének5:  

a. Az önkéntes társulás elve: A tagok belépése a szövetkezetbe önkéntes alapon 
történik. A szövetkezetek nyitottak minden olyan személy számára, aki kifejezi azon 
szándékát, hogy része legyen ezen társulási formáknak és amelyek megfelelnek 
minden típusú szövetkezet által külön felállított követelményeknek. 

b. A demokratikus ellenőrzés elve: A szövetkezeti tagok közvetlenül részt vesznek a 
célok és döntések meghozatalában a szövetkezet keretén belül. A szövetkezetekben a 
tagok a döntéseket az „egy ember, egy szavazat” elv alapján hozzák, függetlenül attól, 

                                                            
4 Uo, 30. o.   
5 Uo, 18. o. 
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hogy hány részt birtokolnak, ezáltal az összes szövetkezeti tag egyenlő képviseleti 
joggal rendelkezik a döntéshozatalban. Egy másik gazdasági intézmény, állami vagy 
magán, sem tartja tiszteletben ezt az elvet. Ez az elv teszi lehetővé a tagok számára, 
bizonyos mértékben, hogy urai legyenek sorsuknak. 

c. A szövetkezeti tagok gazdasági részvételének elve: A szövetkezeti tagok részt 
vesznek a gazdasági tevékenységek elvégzésében és a szövetkezet vagyonának a 
létrehozásában. A tagok ügy társak, mind pedig a szövetkezet alkalmazottai is. Ami 
megkülönbözteti a szövetkezetek szerveződési modelljét a gazdasági társulásokétól a 
nyereség elosztásánál létező megszorítások: a szövetkezeti társulások esetében a 
nyereség csak egy része kerül kiosztásra a tagok között, ezeknek a részvételi arányuk 
alapján.  

d. A szövetkezeti társulások autonómia és függetlenség elve: A szövetkezeti társulások 
autonómiája ezek egyik meghatározó jellemzője. A szövetkezeti tagok által a döntési 
folyamatokra gyakorolt ellenőrzése azt jelenti, hogy a tagokon kívül senki sem dönthet a 
szövetkezet gazdasági tevékenysége felett.   

e. A szövetkezeti tagok nevelésének, oktatásának és képzésének elve: A szövetkezeti 
társulások a tagok szakmai képzését biztosítják, hozzájárulva ugyanakkor a lakosság 
tájékoztatásához a szövetkezeti típusú tevékenység által nyújtott előnyökről. Egy másik 
magán- vagy állami szervezet, kivéve a tanintézményeket, sem támogatja tagjai 
folyamatos képzését. 

f. A szövetkezeti társulások közötti együttműködés elve: A szövetkezeti társulások 
között gyakran vannak kereskedelmi kapcsolatok és a megyei vagy országos struktúrák 
keretén belül dolgoznak együtt a szövetkezeti szektor fejlesztéséért. Ennek az elvnek a 
gyakorlati jelentése nagyon fontos, mivel a szövetkezetek nagyon nehezen tudnak 
egymástól elszigetelve túlélni.  

g. A közösség iránti törődés alapelve: Az általuk végzett tevékenységek által, amelyek 
szoros kapcsolatban állnak a közösséggel, ahol tevékenykednek, a szövetkezeti 
társaságok hozzájárulnak a fejlődéséhez. Egyes cégek hasonló közösségi részvételi 
formát gyakorolnak, éspedig a vállalatok szociális felelősségét, amit gyakran a vállalat 
azon érdeke motivál, hogy társadalmi képén javítson. Ez az érdek azonban 
meghatározó a szövetkezet számára, mivel ez érdekelt a társadalmi szolidaritás 
növelésében. 
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Az első szövetkezetek Európában6  
A kis angol városban, Rochdale-ban levő fogyasztói szövetkezetet (1844-ben alapítva) 
tartják az első modern szövetkezetnek, amelyik csak a saját tagokra támaszkodott, 
külső segítség nélkül. Fogyasztói szövetkezetnek indult és egy többcélú, szövetkezetté 
nőtte ki magát, társadalmi és gazdasági tevékenységgel. 
Az angliai modern szövetkezet vezetői Robert Owen (a munkások önfenntartásának 
hirdetője – a fogyasztók javasolták nekik a szövetkezetek létrehozását) és William King 
(aki a szövetkezetek önkéntes jellegét támogatta, de ezek politikai és vallási 
semlegességét is), Franciaországban Charles Fourier, Philip Bsan (az első termelési 
szövetkezet alapítója) és Louis Blanc (a szabad verseny lecserélését javasolta a közös 
termeléssel), Németországban Victor Aimé Huber (a fogyasztói szövetkezetek előfutára 
-precursorul cooperativelor de consum) és Ferdinand Lassalle (a szövetkezetek 
szabadságát támogatta és az államtól való függetlenséget). Németországban jönnek 

létre az első hitelszövetkezetek a gazdák számára, Friedrich‐Wilhelm Raiffeisen 

kezdeményezésére (1864). 

 

A szövetkezetek intézményi környezete az Európai Unióban7 

Az Európai Unió szövetkezetek iránti érdeklődése lassú, de fejlődő haladást követett: 

‐ 1957: A Római Szerződés az 58. Cikkelyben utal a szövetkezetekre.  

‐ 1962: A 26. Rendelet először különbözteti meg a szövetkezetek sajátosságait. 

‐ 1968: A Mansholt projekt bizonyítja a gazdák közös cselekvésének 
szükségességét a növekedésért.  

‐ 1971: Az Európai Közösség elismeri a fontosságát és mindegyik jogi formának 
közös cselekvését hirdeti, nemcsak a szövetkezetét.  

‐ 1983: 1983. április 13.-i Határozatával az Európai Parlament hangsúlyozza a 
szövetkezetek fontosságát Európa számára és felkéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a szövetkezetek fejlesztésének intézkedéseit.    

‐ 1983: 1983. május 19.-i döntésével az Európai Szövetkezeti Egyesületek 
egyenrangú partnerek lettek a közösségi intézményekben.  

‐ 2003: Elfogadásra kerül a Szövetkezetek Európai Státusa. 

Az Európai Bizottság a szövetkezetek és más szociális gazdasági vállalkozások  
pénzügyi támogatásának és informálásának a problémájával szembesült és először 
                                                            
6 Id. mű., 29. o. 
7Uo. 34. o. 
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érvelt az ARIES (Európai információs hálózat a kölcsönös biztosítási szövetkezetek és 
egyéb nonprofit szervezetek számára) és a SOFICATRA felállítását (egy európai 
befektetési cég a szövetkezetek és más szociális gazdasági vállalkozások 
méltányosságáért).  Page 
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A SZÖVETKEZETEK MAGYARORSZAGON 

 

A szövetkezetek jogi személyiséggel bíró 
struktúrák, megállapított bemenettel. Céljuk a 
társadalom szociális és gazdasági 
szükségleteinek a kielégítése.   

A szövetkezeteknek gazdag múltja van 
Magyarországon. A háború előtt számos 
szövetkezet működött, de a szocializmus 
időszakában is hoztak létre szövetkezeteket. A 
rendszerváltás után a szövetkezet kevésbé 

népszerű szerveződési forma lett, tekintve a múltbeli tapasztalatokat, amikor kötelező 
jellegű volt és az emberek tulajdonait vették el.   

 

Az 1992-es szövetkezetekről szóló törvény a magántulajdonra helyezi a hangsúlyt. A 
törvény alkalmazása a szocialista típusú szövetkezetek eltűnéséhez vezetett. A törvény 
hiányossága, hogy a termelőszövetkezetekre teszi a hangsúlyt és nem szabályozza a 
beszerzési és elosztási szövetkezetek működését. A szövetkezetekről szóló CXLI. 
törvény 2000-ből az egyesület és a társaság között levő kettős szerkezeteknek nevezi 
őket. Az előny a tőke és az összetétel rugalmasságából ered. A tagok döntéshozók és a 
szövetkezet által nyújtott szolgáltatások fogyasztói is.  

A 2006-os X. törvény bevezeti a „szociális szövetkezetek” fogalmát, amelyek célja a 
munkanélküliek és a hátrányos helyzetű személyek támogatása.  

A szövetkezet legkevesebb hét személlyel hozható létre, az új tagok fogadásának és a 
tőke módosításának a lehetőségével, a tagok társadalmi és gazdasági fejlődése 
érdekében (kulturális, oktatási és szociális cél). Szerkezetei a közgyűlés, az 
igazgatóság és az ellenőr. Létrehozáskor szükséges egy írott alapszabály. A 
szövetkezeteket a Cégbíróságon jegyzik be. Az alapító tagoknak először ki kell fizetniük 
a saját tőkerészüket vagy legalább ennek 30%-át. Kötelező a tagok nyilvántartásának a 
vezetése. Törvény szerint a szövetkezet tagjai gazdasági egységek is lehetnek, de ezek 
száma nem haladhatja meg a tag fizikai személyek számának felét.   
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A szövetkezetek szerveződése és működése több vezető és/vagy ellenőrző szereppel 
bíró struktúra feladata:  

‐ Közgyűlés: a fő szerv, az összes tagból áll, működését a 2006-os X. törvény 
szabályozza meg a szövetkezet státusza Page 

‐ Igazgatóság: a szövetkezet adminisztratív és képviseleti illetve a döntések 
előkészítési és életbeléptetési szerve, legalább három tagból áll; abban az 
esetben, ha a szövetkezet kevesebb, mint 50 tagot számlál, ezeket a funkciókat 
egy személy tölti be, a vezérigazgató.   
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‐ Az ellenőrzési szerv: legalább 3 tagból áll és a törvény szerint működik. 

 

A SZÖVETKEZETEK ROMÁNIÁBAN 

 

Romániában a szövetkezeteket az 1/2005. Törvény 
szabályozza. Ezek szerint a szövetkezeti 
társaságok fizikai és/vagy jogi személyek autonóm 
társulási formái a szabadon kifejezett 
beleegyezésükkel, az alapító tagok gazdaság, 
szociális és kulturális érdekeinek az elősegítéséért.   
A szövetkezeti társaságot a tagok közösen 
birtokolják és demokratikusan ellenőrzik, a 
szövetkezeti alapelvek szerint. A szövetkezeti 
társaság egy magántőkével rendelkező gazdasági 
szereplő. Az érvényben levő törvénykezés 

lehetőséget ad a szövetkezeti társaságok bármilyen típusú szerveződésére.  
 
A szövetkezeti szektor fő problémája Romániában az, hogy gyakran azonosítják a 
kommunizmus speciális szervezeti formáival.   
 

A szövetkezetek létrehozása és szerveződése8 

Az 1/2005. Törvény szerint egy szövetkezet létrehozásához legalább öt tag társulása 
szükséges. Egy alapító okirat (státusz) alapján a tagok meghatározzák a tevékenység 
célját és az új szövetkezeti társulás specifikumát.  

A közgyűlés a fő döntési szervet képviseli, az összes szövetkezeti tagból áll. A 
közgyűlés szerepe a szervezet általános célkitűzéseinek a megállapítása. A 
szövetkezetek ügyvitelét az igazgatótanács és a szövetkezeti társaság elnöke látja el.   
A közgyűlés által választott páratlan tagú igazgatótanács döntéseket hoz és a 
                                                            
8 Id. mű.,  25‐27. o.  
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szövetkezeti társaság tevékenységeit koordinálja. Ezek a döntések összhangban kell 
legyenek a közgyűlés által felállított célkitűzésekkel. A szövetkezeti társaság elnöke 
aktív szereppel bír a szövetkezeti társaság menedzsmentjében, egy időben az 
igazgatótanács elnöke is. Ö van felhatalmazva a szervezet képviseletére a 
kereskedelmi partnerekkel, a szervezetekkel, amelyekhez társult és az állami 
intézményekkel való kapcsolatban.  A szövetkezeti társulások ellenőrző szerve a 
közgyűlés által választott felügyelőbizottsági tagok. Ezek fő feladata a szervezet által 
végzett tevékenységek felügyelete. 

A szövetkezeti tag minőséget bármelyik 16. életévét betöltött személy (törvény írja elő) 
megkaphatja. A feltétel, hogy egy szövetkezeti társuláshoz csatlakozzon és 
részjegyeket vásároljon, illetve részt vegyen a szövetkezet tevékenységeiben. Egy tag 
sem birtokolhat több mint 20%-ot a szövetkezet részjegyeiből. Egy szövetkezeti tag 
számottevően különbőzik egy magáncég vagy egy állami alkalmazottól. A szövetkezet 
társadalmi funkcióját tekintve, nem tevődik fel egy tag elbocsátásának a lehetősége a 
szervezet átszervezése következtében (akárcsak a magáncégek esetében) vagy 
költségvetési megszorításokból eredően (akárcsak az állami intézmények esetében). 
Ezek a jogok garantálják a szövetkezeten belül az állampolgárok szabad 
véleménynyilvánítási jogát és elhelyezését egy termelő gazdasági tevékenységbe. 

A kézműves szövetkezeti társaságok olyan fizikai személyek társulási formája, melyek 
az áru termelési és értékesítési tevékenységeit végzik közösen.  Ezek a szövetkezetek 
főleg városi környezetben találhatók. Változatos tevékenységeket végeznek, 
legtöbbször a könnyűipar, a felszerelések karbantartása és javítása vagy a 
szolgáltatások terén.  

A fogyasztói szövetkezeti társaságok fizikai személyek társulása, amelyek fő 
tevékenysége a termékek értékesítése a tagok és harmadik személyek fele. 
Tevékenységük szolgáltatások végzését is magába foglalja a tagok számára.  A 
fogyasztói szövetkezetek általában a vidéki területeken vannak. 

A mezőgazdasági szövetkezetek fizikai személyek társulása a mezőgazdasági területek 
közös megművelése és a gépek közös használata céljával. Ezek a szövetkezetek 
közösen végeznek talajjavítási munkálatokat vagy értékesítik a mezőgazdasági 
termékeket.  

Az értékesítési szövetkezetek fizikai személyek társulási formája, melynek célja a 
közvetlen elosztás révén a saját termékek vagy a különböző forrásokból vásárolt 
termékek értékesítése. Bizonyos esetekben, az eladott termékeket maguk a tagok 
dolgozzák fel.  
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A lakásszövetkezetek fizikai személyek azon társulási formája, amelyek célja lakások 
vásárlása, konzerválása, felújítása és adminisztrálása a tagok számára. Ezek a 
szövetkezetek következésképpen komplex tevékenységeket folytathatnak. 

A szállítási szövetkezetek fizikai személyek társulásai, melyek célja szállítási 
tevékenységek lebonyolítása. A cél a szövetkezet tagjai által végzett szállítási 
tevékenységek műszaki és gazdasági szempontból való jobbítása 

Az erdészeti szövetkezetek fizikai személyek társulása, amely a tagok tulajdonában 
levő erdők karbantartását, regenerálódását és kitermelését követi. 

A halászati szövetkezetek fizikai személyek társulása, mely célja a halfarmok 
létrehozása és kitermelése, illetve a halászati tevékenységek lebonyolítása, a halászati 
termékek szállítása és gépek javítása.   

A hitelszövetkezetek, más néven szövetkezeti bankok, olyan hitelintézmények, melyek 
fizikai személyek önkéntes társulása révén alakultak a tagok gazdasági, szociális és 
kulturális szükségleteinek a kielégítésére. A hitelezési tevékenység a rövid- és 
középtávú hitelekre koncentrál a tagok fogyasztói vagy személyi igényeire (javítások, 
nyaralások, tanulmányok). Ezek a szövetkezetek egy olyan rést fednek le, amelyben a 
nagy bankok nem érdekeltek: pénzügyi szolgáltatások vidéki területeken vagy kis értékű 
személyi kölcsönök. 
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1. ábra A romániai törvénykezés által elismert szövetkezeti társaság típusok9 
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9Id. mű, 21. o. 
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1. A „CSENGERSIMÁÉRT ÚJ ESÉLY” SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET10  
 

A „Csengersimáért Új Esély” szociális szövetkezet azzal a 
céllal jött létre, hogy a hátrányos helyzetű kategóriákból 
eredő személyek számára a közösség gazdasági életébe 
való újrailleszkedést segítse elő.  

Az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében levő Csengeri kistérség, 14.300 lakossal az 5. 
leghátrányosabb helyzetben levő kistérség Magyarország 
174 kistérségéből.  

 

Az összlakosság 22.4%-a a 18 év alatti korcsoportban található, ez 3200 gyereket 
jelent. A 0 és 24 évesek közül, 2.280 fő kap valamilyen formában pénzügyi támogatást, 
ami azt bizonyítja, hogy a térségben a kisgyermekes családok többsége alacsony 
jövedelemmel rendelkezik.  

A kistérség 11 alkotó települése nagymértékben hasonló: 

‐ A munkaerő piac szinte nem létezik, a perifériahelyzet a kistérség összes 
lehetőségeit korlátozza 

‐ A munkanélküliség szintje jóval meghaladja az országos átlagot, 30% körül van. 
‐ Ebben a kistérségben, a munkahelyek hiánya miatt az ipari szektorban, a fő 

bevételi forrást a mezőgazdaság képviseli, amely azonban nem biztosítja az 
ebben az iparágban dolgozóknak szükséges biztos megélhetést. 

A régió ezen jellegzetességeiből kiindulva, amelyben működik, a szociális szövetkezet 
célja, hogy ezeket az égető problémákat enyhítse és hagyományos tevékenységeket 
élesszen újra a kistérségben, a helyi források és lehetőségeken alapuló munkaerőpiac 
kialakítása és új munkahelyek teremtése. A szövetkezet külső segítség nélkül jött létre, 
tagjai önszerveződéséből, mindannyian hátrányos helyzetű kategóriákból származnak.   

                                                            
10 A „Gyümölcsöző együttműködés a munkaerő piacon” project keretében megtartott workshop‐on a „Megoldások 
a munkaerő foglalkoztatottságának javítására Kolcsban és Csengersimában” címmel bemutatott előadás  
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A „Csengersimáért Új Esély” szociális szövetkezet a régióra jellemző mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó üzem (manufaktúra) és egy értékesítési hálózat létrehozását 
tűzte ki célul, amely a helyi adottságokon alapszik; a manufaktúra keretén belül 
létrehozott versenyképes termékek eleget tennének úgy a helyi, mind pedig más 
szomszédos kistérség szükségleteinek. Ugyanakkor, a szövetkezet célja 14, hátrányos 
kategóriából származó személy foglalkoztatása. 

 

A „Csengersimáért Új Esély” szociális szövetkezet Célkitűzései: 

Rövid távon: 

‐ Egy átfogó és tartós gyártási folyamat létrehozása, amelyik a rendelkezésre álló 
munkaerő folyamatos alkalmazásának lehetőségét biztosítsa, a szövetkezet 
kedvezményezettjeinek szakmai képzését és ezen személyek kiközvetítését 
külső partnerek felé  

‐ Azon piaci szegmens, azon ügyfélkör azonosítása, amelyik alapul szolgál majd a 
szociális szövetkezet hosszú távú működésének  

‐ A hosszú távú működéshez szükséges előfeltételek megalkotása után, a kínált 
szolgáltatások fejlesztése, a manufaktúra ötletének fenntartásával, hogy egyre 
több, hátrányos helyzetű kategóriákból származó személyt lehessen képezni és 
alkalmazni.  

Szem előtt tartva a rövid távú célokat, a szociális szövetkezetnek nemcsak a saját 
manufaktúráját kell kifejlesztenie, hanem a kapcsolatos képzési és szakmai tanácsadás 
szolgáltatásokat.  

Hosszú távon: saját hálózat kialakítása a szövetkezet tagjai által a manufaktúrában 
létrehozott saját termékek eladásáért (szilvalekvár, szappan, repceolaj, kosarak, 
szőnyegek, sütemények, fűszerek, stb.) 

 

A szövetkezet által kínált szolgáltatások: 

‐ A kedvezményezettek támogatása az alaptanulmányaik elvégzésére (legalább 
az általános iskola – 8 osztály), a hátrányos környezetből származó személyek 
személyes és szakmai készségeinek a felmérése  

‐ A kedvezményezettek felkészítése, hogy képesek legyenek tudásukat és 
tapasztalatukat a jövőbeli munkahelyükön használni vagy, hogy épp vállalkozók 
legyenek, a szövetkezet az alkalmazást biztosítja számukra, amíg a 
kedvezményezettek nem találnak egy új munkahelyet. 
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‐ A rendelkezésre álló munkaerő foglalkoztatottsági és népszerűsítési 
szolgáltatásai, a munkaerő kereslet és kínálat azonosítása helyi szinten, 
közvetítés a munkaerő piacon  

‐ Képzési programok szervezése és lebonyolítása a közösségfejlesztés és a 
csapatépítés terén  

‐ Egy biztonságos közösségi hely létrehozása, ahol a gyerekek felügyelet mellett 
tanulhatnak és játszhatnak. 

 

A szövetkezet tevékenységei a Csengersimában levő manufaktúra köré 
csoportosulnak: 

1. Lekvár főzés helyi termékekből, főleg meggyből és szilvából hagyományos 
technológiákkal 

2. Hidegen sajtolt olaj előállítása, palackozása és értékesítése repcéből, tökmagból 
vagy dióból  

3. Háziszappan készítés a hidegen sajtolt repceolajból, kecsketejjel és 
gyógynövényekkel feldolgozva. Az így készített natúr szappant piacokon vagy 
web shopon értékesítik.   

4. Saját értékesítési rendszer – a szövetkezet saját értékesítési hálózat kialakítását 
szeretné kialakítani termékeihez, egységes arculattal és márkával.  

 

Rövid létezése alatt a „Csengersimáért Új Esély” szociális szövetkezet már első 
sikereit érte el. A manufaktúra működőképes lett, a kozmetikai termékek web 
shopon kerülnek értékesítésre, a szövetkezeti tagok pedig jelenleg egy stabil piac 
kialakításán dolgoznak a saját termékek számára.    

Ezzel a tanulmánnyal hangsúlyozni szerettük a tényt, hogy a kistérségben létezik 
igény és kezdeményezés a közös munkára.  
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2. A  BANTESZ SZÖVETKEZET11 

 

Cél: A BANTESZ szövetkezet azzal a céllal lett 
létrehozva, hogy egy fedél alá hozza a teljes termelői, 
feldolgozási és értékesítési folyamatot a mezőgazdasági 
ágazatban. Ez alatt értve a növénytermesztést, a termés 
tárolását, állattenyésztést, a hús feldolgozását 
hagyományos és/vagy modern technológiákkal az európai 
előírásoknak megfelelően, a termékek csomagolását és 
értékesítését a saját belső és külső elosztási hálózatban, 
a közvetítők és a spekulánsok kizárásával, akik a profitot 
csökkenthetik.  
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Szolgáltatások: A működés hatékonyságának maximalizálására, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megye teljes területét lefedő hálózat úgy volt felépítve, hogy az elsődleges 
feldolgozó üzemek a legközelebb legyenek azokhoz a helyekhez, ahol a termés a 
legnagyobb, ez a típusú hozzáférhetőség jelentősen csökkenti a logisztikai költségeket.   
A szövetkezet keretén belül a tagoknak lehetőségük van a föld megművelésére, 
fogyasztási célra alkalmas növényeket termesszenek, energiaültetvények, bármilyen 
fajta állat tenyésztésével foglalkozzanak, gyakorlatilag bármilyen mezőgazdasági 
tevékenység megengedett.      

A nyereségesség növeléséért a cél az, hogy minden melléktermék, kezdve az 
istállószeméttel egészen a vágóhidakról származó maradékokig, újrafelhasználásra 
kerüljön a biogáz termelő berendezésekben, amit aztán a saját egységeikben vagy a 
fűtés biztosítására lehet felhasználni a partner településeken, illetve az elektromos 
áram iránti igény kielégítésére. A bio humuszt, az újrafelhasználás végtermékét a 
virágtermesztésben lehet hasznosítani. Egy ilyen folyamat életbeültetése újból 
biztosítani fogja a mezőgazdasági termelési folyamat nyereségességét, és a térség 
tartós fejlődési forrását fogja biztosítani.  

A szövetkezet a termelési kapacitások folyamatos fejlesztését tűzte ki célul. Az 
induláskor létező kevés egység menet közben egyre több raktárhelyiséggel, 
vágóhidakkal, hűtőraktárakkal, csomagoló egységekkel, gyógy- és fűszernövény 
feldolgozó egységekkel, biogáz termelő egységekkel egészült ki, úgyhogy jelenleg a 
szövetkezet egységes egészként működik, tagjainak az összes olyan berendezést 
nyújtva, amelyekre a folyamat bármely szakaszában szükségük lehet. A szövetkezet 
folytatja az oktatási infrastruktúrába való befektetést, a hosszú távú fejlődésnek 
biztosítva az előfeltételeit.   
                                                            
11 Információk a http://bantesz.hu/program/ weboldalon  

http://bantesz.hu/program/
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A legjobb eredmények eléréséért, a szövetkezet összehozza a kis gazdaságokat a 
nagy termelő egységekkel, a létrehozott intézményrendszer használatával, amelyik a 
teljes folyamatot lefedi, hozzáadott értéket hozzon minden bevont szereplő számára.   
Mindent el lehet kezdeni kis mértékben, a szövetkezet az eredeti befektetések 
folyamatos növekedéseinek az előfeltételeit biztosítja. 

A mezőgazdaság fejlesztésén és a gazdasági növekedés ösztönzésén túl egy fontos 
cél az új munkahelyek teremtése a térségben. A szövetkezet stratégiája átfogó, 
figyelembe véve úgy egy munkahely elfoglalásának a lehetőségét a saját 
termelőegységekben vagy a gazda státusz eléréséhez szükséges támogatást, ami 
egyre nagyobb tiszteletnek örvend a lakosság körében. Közvetett módon azok a 
munkahelyek is említhetők, amelyek felszabadultak azon személyek visszatérésével a 
helyi közösségekbe, melyek a városokba költöztek, mivel nem találtak munkahelyet a 
lakóhelyükön és utólag kihasználták a helyi szinten kínálkozó új lehetőségeket. 

 

Miért esett a választás egy szövetkezetre? Nagyon nehéz valamin változtatni, ha 
egyedül vagy, nagyon nehéz hatékonynak lenni, ha kis méretben dolgozol, viszont 
másokkal együtt dolgozva igazán figyelemre méltó célokat lehet elérni. A kisméretű 
mezőgazdasági területek, a gépek és a pénzügyi források közös használatával 
mindegyik érintett személy számára növekedési potenciált teremt. Ez a modell sok 
helyen működik a világon. Célja a folyamatos fejlesztés, a személyes források 
leghatékonyabb felhasználása és a hozzáadott érték elérése.   

A szövetkezet tagjai számára több téren kínál előnyöket. Tagjainak lehetőséget nyújt a 
nyersanyagokat a piaci ár alatt megvásárolni, de egy biztonságos helyet is a termés 
eladásához meg a hasonló piacokon gyakorolt árak feletti megvételi árszintet, azaz épp 
azt a hozzáadott értéket, amelyre a hosszú távú fejlődéshez van szükség. A 
szövetkezet ezeket az előnyöket képes a tagjainak kínálni, mivel a teljes folyamat 
ugyanazon a szervezeten belül zajlik, közvetítők nélkül. Továbbá, a termésből, a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásából és eladásából származó teljes éves profit 
elosztásra kerül a tagok között, a belépéskor hozott saját rész szerint.        

A szövetkezet szakmai támogatást nyújt tagjainak, beleértve állatorvosok és agronómus 
mérnökök szolgáltatásait, támogatást egyes egyéni projektek végrehajtásában, szakmai 
képzési programokat, de pénzügyi támogatást is az induláshoz, ami a saját tőke 
hozzájárulásnak az egyenértéke. És nem utolsósorban, a szövetkezet tagjai előnyben 
részesülnek a saját egységekben levő munkahelyek elfoglalásakor is, amikor a 
potenciális jelöltek hasonló kompetenciákkal rendelkeznek más érdeklődő 
személyekhez képest.     
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Társulási lehetőség. A szövetkezet programjaihoz való társulásra több változat lett 
kigondolva. A szövetkezeti szerveződési forma feltételezi, hogy belépéskor az új tagok 
részvényeket kapjanak az eredeti hozzájárulás értékében, így elnyerve a tag státuszt, 
amely alapján a szövetkezet által elért éves profitból osztalékot kapnak és szavazati 
joguk is lesz, ami a szövetkezet szervezését és működését illeti. Egy ilyen részvény 
értéke 50.000 HUF. A szövetkezet tagjai lehetnek fizikai személyek, de jogi személyek 
is (vállalatok, gazdasági társaságok vagy helyi önkormányzatok). A saját hozzájárulás 
bármilyen, a szövetség számára hasznos forrás, a pénzügyi forrásoktól egészen 
mezőgazdasági és/vagy ipari területekig, épületek, gépek vagy berendezések. Egy 
alternatív változat lehetőséget ad, hogy egy közösség lakosai egyetlen csoportosulásba 
szerveződve a szövetkezet tagjai legyenek. Ebben az esetben a csoportosulás saját 
hozzájárulását biztosítja a szövetkezetbe való belépéskor, a csoportosulás tagjai által 
megállapított módon és összetételben, de amelyik nem lehet kisebb, mint 500.000 HUF. 
A csoportosulást a szövetkezetben két tag képviseli, viszont a csoportosulás felelős a 
profit tagok közötti elosztás módjának a szabályozásáért.  

A szövetkezet partnerségek sorát alakította ki a régióban működő nagy gazdasági 
társaságokkal, felsőoktatási intézményekkel, szakiskolákkal, helyi önkormányzatokkal, 
folyamatosan érdekelt a fejlődésben az új tagok bevonása által, legyenek azok 
kistermelők, gazdasági társaságok, intézmények vagy szervezetek. A BANTESZ 
szövetkezet know-how típusú támogatást kínál egyes szövetkezeteknek, amelyek 
munkahelyet kínálnak a hátrányos kategóriákból származó személyeknek – 2011-ben a 
szövetkezet nem kevesebb, mint 7 szociális szövetkezet számára kínálta ezt a típusú 
támogatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.  

 

A 2013-as év egyik fő eredménye a nyúl vágóhídba való befektetés volt, 
feldolgozó, csomagoló és tároló részlegekkel. Júliusban az épület 55%-ban volt 
befejezve, 3640 négyzetméter hasznos felülettel, amely egészen 4654 
négyzetméterre bővíthető.    

Ebből a tanulmányból kiderül, hogy egy szövetkezet típusú kezdeményezés 
növekedhet, új tagokat vonzhat be és végül egy régióban a gazdasági fejlődés 
motorja lehet.  
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SIKERES ESETEK ROMÁNIÁBAN 

1. MIRACOLE VÉDETT MŰHELY (A SZATMÁR MEGYEI MOZGÁSSÉRÜLTEK 
EGYESÜLETÉNEK KERETÉN BELÜL) 
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A 2009. június 29.-én alapított „Miracole” védett műhely 
célja a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatottsága. A 
védett műhely legértékesebb tőkéje az emberek és a jól 
végzett munka iránti tisztelet. A védett műhely a magán- 
és az állami cégek segítségére van és a 448/2006. 
Törvény értelmében termékek és szolgáltatások 
megvásárlását teszi lehetővé.  

 

 

Törvényes keret. A fogyatékos személyek védelméről és támogatásáról szóló 
448/2006. törvény szerint ezek a személyek szakmai képzettségük és 
munkakapacitásuk szerint alkalmazhatóak a rokkantság mértékét igazoló okirat szerint. 
A legalább 50 alkalmazottat foglalkoztató önkormányzatok és közintézmények, állami 
vagy magán jogi személyek kötelesek fogyatékos személyeket alkalmazni legkevesebb 
4% arányban az alkalmazottak számából. Az egységek, amelyek nem alkalmaznak 
fogyatékos személyeket a törvény feltételei szerint, mégis lehetőségük van egy másik 
kötelezettségnek eleget tenni, azaz vagy fizessen havonta az államkasszába az 
országos minimális bruttó alapfizetés 50%-nak megfelelő összeget megszorozva azon 
munkahelyek számával, ahova nem alkalmaztak fogyatékos személyeket, vagy pedig 
vásároljon termékeket vagy szolgáltatásokat ezen összeg ellenértékében az 
engedélyezett védett műhelyekkel való partnerség alapján. Ezen törvényes 
rendelkezések alapján a „Miracole” védett műhely minél több partnerségre számít jogi 
személyekkel. 

 

Szolgáltatások. A “Miracole” védett műhely keretében működő műhelyek gazdasági 
alapok szerint működnek, bevételt érve el a termékek és szolgáltatások eladásából, az 
önfinanszírozás növelésére. Az általuk végzett tevékenységek szabászat, informatika, 
képzőművészeti termékek készítése, papír- és műanyaghulladék, vas és más fémek 
szelektív gyűjtése, személyre szabott vagy nem formanyomtatványok, élelmiszeri és 
más termékekkel való kereskedelem, asztalosság, kézművesség, könyvkötés, kötés és 
szövés.      
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Egy szolgáltatásra vagy a „Miracole” védett műhelyben készített termékekre leadott 
megrendelés közvetetten egy fogyatékos személy munkahelyét támogatja, ez nemcsak 
egy nyereséges vásárlás, hanem egy társadalmi felelősséggel bíró tett.  

A kínált szolgáltatások: 
‐ kézműves tárgyak műhely 
‐ kézi könyvkötő műhely és archiválás 
‐ irodaszer, tisztítási termékek, védőfelszerelés, stb. kínálat  

A fogyatékos személyek védett műhelye gyakorlatilag egy csomó hasznos tárgyat kínál. 
A varrodarészleg keretén belül egyszerű törlőkendőket, kispárnákat, szalvétákat, 
egyszerű vagy hímzett asztali szetteket, egyszerű vagy asztali kendős terítőket, 
termékeket panziók és vendéglők számára, konyhai kötényeket, szatyrokat, 
köpenyeket, munkaruhákat és kesztyűket készítenek. A műhelyben a fogyatékos 
személyek névjegykártyákat, meghívókat, szórólapokat, kis példányszámú 
nyomtatványokat készítenek. Ugyanakkor dísztárgyakat is készítenek, mint például 
virág kompozicíókat, fa gyertyatartók, festmények növényekből, magokból, 
gyöngyökkel, növényekkel vagy flitterekkel kivarrt képeslapok.  

Ugyancsak a védett műhelyen keresztül történik az irodai fogyóeszközök, irodai 
berendezések, karton csomagolások és anyagok forgalmazása és szállítása. Az itt 
alkalmazott személyek még a hulladékok szelektív gyűjtésével is foglalkoznak, papír, 
könyvek, karton bálázásával, műanyag és fém válogatásával, elektromos készülékek és 
számítógépek szétszedésével.  Az asztalos műhelyben festménykeretek és különböző 
kis fatárgyak készülnek.  

 

Az alapítás évében, 2009-ben, 12 fogyatékos személy dolgozott a műhelyben, 
készségfelfedező tevékenységet folytatva. Az év végéig további 3 fogyatékos 
személy került alkalmazásra, mivel megnőtt a védett műhely termékei és 
szolgáltatásai iránt az érdeklődés a cégek és közintézmények részéről. 2010-ben 
a Miracole Védett Műhely részt vett az első Védett Műhelyek Országos Vásárán 
más 34 hasonló szervezet mellett az országból, így népszerűsítve termékeit és 
szolgáltatásait.  

Ez az esettanulmány bizonyítja, hogy a magas minőségen kínált szövetkezeti 
típusú szolgáltatások iránt igény van a piacon.  
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2. „LUNCA SOMEŞULUI MIC” MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET     

 

A „Lunca Someșului Mic” mezőgazdasági szövetkezet 17 
tapasztalt zöldségtermesztőt egyesít Apahida és Zsuk 
(Jucu) községekből, Kolozs megye. A társulást a Civitas 
Alapítvány a polgári Társadalomért – Kolozsvári fiók is 
támogatja tanácsadási szolgáltatásokkal a pénzforrás 
gyűjtésért és a Román – Amerikai Alapítvány döntésszinten 
támogatva ezen társulási modell terjesztését.    
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A környezetre, amelyben ez a mezőgazdasági társulás létrejött, a mezőgazdasági 
területek töredezettsége, az elavult technológiák használata, a hiányos piaci kapcsolat, 
a falusi környezetben a kezdeményezők és projektek számára megfelelő pénzügyi 
forrásokhoz való körülményes hozzájutás jellemző, kihívások, amelyekre a 17 
zöldségtermesztő válasza egy társulási struktúra kifejlesztése, amelyik a gazdák piaci 
versenyképességét támogassa. 

 

Cél. A „Lunca Someșului Mic” mezőgazdasági szövetkezet, mint közösségi vállalat 
típus, támogatja a kis helyi gazdák fejlődését és pénzügyileg támogatja a különböző 
közösségi programokat egy bizonyos százalék átirányításával a profitból (a Közgyűlés 
döntött így egy projekt alapján) közösségi fejlesztési tevékenységek felé, mint pl. más 
gazdasági területeken való társulások támogatása, képzési programok, szociális 
programok.   

A „Lunca Someșului Mic” mezőgazdasági szövetkezet víziója a hazai mezőgazdaság 
tartós fejlődését foglalja magában, adózó gazdaságban való részvételt és közvetett 
módon a pénzügyi piac főbb szereplőivel való együttműködés a fejlődési folyamat 
felgyorsítására.    

A „Lunca Someșului Mic” mezőgazdasági szövetkezet küldetése a helyi 
zöldségtermesztők támogatása termelési potenciáljuk és így a mezőgazdaságból 
származó jövedelmük növelésében.  

A vállalt küldetés eléréséért a szövetkezet az alábbi stratégiai célt tűzte ki: a 
szövetkezeti tagok gazdasági jólétének növelése a Kis Szamos völgyében termett 
zöldségtermés piaci hozzáférésének a szervezésével és ügyvitelével.  
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Tevékenységek. A fő cél elérése egy csomó tevékenység megvalósításával érhető el: 

1.  A közös tároláshoz, feldolgozáshoz és értékesítéshez szükséges infrastruktúra 
kifejlesztése  
2.  A szövetkezet termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő tevékenységek lebonyolítása  
3.  A termékek és szolgáltatások változatosabbá tétele feldolgozó/csomagoló vonalak 
vásárlásával  
4.  A ttároló helyiségek és a mezőgazdasági tevékenység lebonyolításához szükséges 
gépek előnyös bérlése  
5.  Előnyös szerződések megkötése a szövetkezet termékeinek forgalmazására  
6.  A szövetkezeti tagok pénzügyi és műszaki tanácsadás által való támogatása  
7.  Egy életképes mezőgazdasági társulási modell kidolgozása  
8.  Közösségi tevékenységek támogatása, amelyek az érintett községek jólétéhez 
vezetnek 
9.  Partnerségek létrehozása az akadémiai körökkel a kutatás és a műszaki innováció 
fejlesztésére.  

 A Lunca Someșului Mic Mezőgazdasági Szövetkezet 17 tagot számlál: 16 helyi termelő 
meg a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – kolozsvári részleg, mint a 
szövetkezet fejlődésének és működésének tanácsadója és elősegítője. A tagok fele 
idevágó mezőgazdasági tudományok végzettséggel rendelkezik, másik két tag a 
mezőgazdasági gépek mechanikájában szerzett képzettséget. Mindegyik tag több mint 
öt éve termel zöldséget.  

Összesen a szövetkezet tagjai több mint 30 hektár földterülettel rendelkeznek, amelyen 
főleg káposzta-, gyökérféléket és húsos zöldségeket termesztenek, összesen több mint 
800 tonna súlyban. A szövetkezet székhelye Apahida községben található, ahol a helyi 
önkormányzat segítségével berendeztek egy helyiséget, amely potenciállal rendelkezik, 
hogy a gazdák számára forrásközpont legyen.   

A „Lunca Someșului Mic” Mezőgazdasági Szövetkezet egyedi társulási modellt képvisel 
a termékek értékesítésére, valós többszörözési potenciállal. A helyi források 
felhasználása esetén, a már meglevő márkákra építkezve (apahidai retek, kolozsvári 
káposzta), de minőségi termékek szállításával is „Kolozsvár kertjéből”, ahogy a tagok 
mondják, a szövetkezetrendelkezik a potenciállal, hogy a tartós falusi fejlődés 
elősegítője legyen, illetve egy fontos gazdasági szereplő Kolozsvár piacán.  

  

A szövetkezeti tagok kezdeményezése éppen a versenyképesség növelésének az 
irányába megy, szövetkezeti rendszerben elvégzett tevékenységek által: tárolás, 
feldolgozás, csomagolás, reklámozás és értékesítés. Ezek a tevékenységek a 2013-as 
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mezőgazdasági szezonban indultak a tagok által megtermelt friss zöldségmennyiség 
felének egyetlen márkanév, ”Lunca” alatt való értékesítésével.  

A „Lunca Someșului Mic” Mezőgazdasági Szövetkezet Romániából az első 
mezőgazdasági csoportosulás, az „Agrotransilvania” tagja. A projekt egy országos 
premier, a megye minden településének a bejárását feltételezi a gazdasági 
szereplőkkel és a helyi önkormányzatokkal való interjúk készítéséért, a helyi 
lehetőségek és a fel nem tárt források azonosítására. A csoportosulás célul tűzte ki az 
agrárgazdasági, akadémiai és kutatási szektor üzleti entitásai közötti együttműködés 
népszerűsítését, de a szektor versenyképes átszervezési folyamatának ösztönzését is 
meg számos kereskedelmi, országos és nemzetközi projektekben való részvétel 
biztosítását. Más szavakkal, a termelő – ügyfél lánc lerövidítését akarják, jobb tárgyalási 
pozíciót a hipermarketekkel való kapcsolatban és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
javítását. A szövetkezet tagja lett a csoportosulásnak, ezért erőteljes eszközben 
részesül a kistermelők népszerűsítésében és támogatásában. A zöldségtermelő 
szövetkezeti tagoknak lehetőségük van árujukat a Iulius Mall-ban levő 
„AgroTransilvania” csoportosulás üzletében értékesíteni.      

 

A szövetkezet saját weboldallal rendelkezik12 és nagyon aktív a közösségi 
oldalakon is13. A feltett hírekből megtudjuk, hogy 2013 decemberében egy 
versenyt szerveztek a végső fogyasztóhoz való elérés leghatékonyabb módjának 
a megtalálására, a díj egy kosár friss romániai zöldség. Más bejegyzésekben a 
szövetkezet termékeik iránt érdeklődő személyek információs igényeinek próbál 
megfelelni, úgyhogy tanácsokat adnak az egészséges táplálkozásról („A Lunca 
Someşului Mic vigyáz az egészségedre!”), az eredeti román termékeket 
népszerűsíti a szakmai vásárokon („Ezekben a napokban, a Gal Someş 
Transilvan-nal és a Civitas Alapítvánnyal együtt, a Lunca Someșului Mic 
Mezőgazdasági Szövetkezet az INDAGRA kiállításon van!”) vagy egy új megyei 
márka létrehozását és a szupermarketekbe való bejutást hirdetik („Lunca – 
Kolozs megye egy új márkája/ Tegnaptól már a szupermarketek polcain is 
megtalálnak! Az első tétel kiszállítva és átvéve, a 2. Tétel szállításra készen.”) 

Ez az esettanulmány kiemeli a kommunikáció és a termék jelenlétének 
fontosságát a potenciális vásárlók körében.  

 
12http://www.luncasomesuluimic.info/ 
13https://ro‐ro.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic 

https://www.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic
https://www.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic
https://www.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic
http://www.luncasomesuluimic.info/
https://ro-ro.facebook.com/CooperativaAgricolaLuncaSomeuluiMic
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8. FEJEZET ÖSSZEGZŐ JAVASLATOK 

 

A hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása volt a munkaerő piaci 
intézkedés célja. A hátrányos helyzetű emberek helyzetbe hozását a jövedelmi források 
növelése által képzelik el a projektben részt vevők. Ennek érdekében a jelenleg is közel 
egységes gazdasági régiót jelentő térség két településének azonos erősségére 
építettek a mezőgazdaság és azon belül is a gyümölcstermesztés erősítésével. 

A projekt partnerek az azonos cél érdekében a helyi sajátosságaiknak megfelelően 
választották ki a tevékenységeket.  A magyarországi partner kezdeményezése a minta 
gazdák megtalálására és minta ültetvény létrehozására irányult, ezzel mutatva irányt a 
célcsoportnak. A romániai partner a birtokszerkezet miatt az egyéni mintagazdák 
megtalálását tűztek ki első célul. A projekt során megtörtént a hátrányos helyzetű 
emberek képzésre történő orientálása. A kitörési pontként megfogalmazott 
gyümölcstermesztéshez a tudás megszerzését jelölték meg első lépcsőként a projekt 
megvalósítói. A szükséges tudást a képzésre jelentkező személyek a gyümölcskertész 
képzés során megszerezték. A két ország érdeklődői közösen vettek részt a 
szakemberek előadásain és a gyakorlati képzéseken. A következő lépcső a képzésen 
résztvevőkkel a követelmények és lehetőségek megismertetése után a minta gazdának 
jelentkező személyek kiválasztása. A minta gazdákkal való együttműködési 
megállapodás megkötését a házi kertben történő telepítések megvalósítása követte. A 
két országban ezzel létrejött az a termelői mag akikre építve a projekt fenntartási 
időszakában egy termelői közösség létrehozható. Az összefogást bemutató 
magyarországi kezdeményezés a szociális szövetkezet megalakítása a projekt során 
megtörtént. A minta ültetvényt elkészültével a gyakorló terep is elkészült a hátrányos 
helyzetű önkormányzati munkavállalók számára. Az ültetvény gondozását szigorúan a 
képzésben részt vett munkavállalók irányítják majd. Ez egyidejűleg biztosítja a 
szakszerű művelést és a gyakorlat során történő oktatását a többi hátrányos helyzetű 
önkormányzati munkavállalónak. Ezek a lépések valósultak meg a projekt során. Ezek 
a lépések azonban annak az útnak – amin a partnerek elindultak a program 
kitalálásakor – az elejét jelentik. Vegyük sorra, hogy a hátrányos helyzetű emberek 
helyzetbe hozásához milyen javaslatokkal élünk. 

Fontos, hogy a projekt befejezése után a folyamatok ne szakadjanak meg és a kedvező 
tendenciák erősödjenek. Ehhez szükséges, hogy a projekt fenntartási időszakában a 
partnerek az együttműködést fenntartsák a résztvevőkkel. Az együttműködés 
fenntartása több módon szükséges. A résztvevő személyek motivációjának fenntartása 
érdekében fontos a szakmai támogatás biztosítása, a szaktanácsadás további 
fenntartása. Ezt a gyümölcsfa oltványokat előállító cég is biztosítja, de a partnereknek 
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kell gondoskodnia a nyomon követéséről a projektben képzésben részesült és 
gyümölcsfa telepítést megvalósított gazdálkodóknak.  

A közösségi média segítségével a résztvevők csoportba szervezése megkezdhető, ami 
később könnyebb formalizálását segíti az egymást már megismert termelőknek.  

A hátrányos helyzetű emberek számára a további képzések biztosítása szintén az 
ismeretek szinten tartásával és szélesítésével a hátrányos helyzet felszámolásának 
egyik módja.  

A két ország önkormányzatai a közösségi foglalkoztatási programok során fontos, hogy 
építsenek a projekt eredményeire és azokat lehetőségeikhez és a szabályozási 
környezethez alkalmazkodva továbbfejlesszék. Magyarországon a közfoglalkoztatási 
programok között jó lehetőségek nyílnak a mezőgazdasági programok megvalósítására, 
melyben képzések is szervezhetőek. A román fél kezdeményezheti a hasonló 
programokat Romániában, figyelembe véve a helyi sajátosságait. 

A képzések során a gyümölcstermesztés kapcsán a feldolgozás ismeretei, illetve más 
mezőgazdasági termelési ismeretek biztosítására is törekedni kell. Ez segíti a több 
lábon állását később a hátrányos helyzetű emberek gazdálkodásának. 

A létrejött ültetvények tovább fejlesztése egyrészt jelentheti a tevékenységekbe bevont 
területek növelését, másrészt a területeken termesztett növények fajtáinak színesítését 
a jobb kihasználtság érdekében. Ez a hátrányos helyzetű emberek figyelmét is felhívja 
a tevékenységek diverzifikálásának lehetőségére és jelentőségére. 

A meglévő eredmények további propagálását javasoljuk ezzel növelve az eredmények 
hatását a partnerek környezetében, ami tovább növelheti az eredményeket megismerő 
emberek által a kedvező tendenciákat a hátrányos helyzetű emberek körében, erősítve 
a projekt minta jellegét. 

A szövetkezés erősítése érdekében javasolt a szövetkezet tovább fejlesztése új 
tevékenységek bevonásával és a szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás 
megteremtésével erősítve a résztvevők elkötelezettségét. Ehhez javasoljuk pályázati 
lehetőségek kihasználását, illetve a közfoglalkoztatási programokban megjelenő átadási 
lehetőségek megfontolását. A román partner részére javasoljuk, hogy a politikai 
döntéshozók felé propagálják a szociális szövetkezetek romániai jogalkotásba történő 
bevezetését, ez által a szociális gazdaságot erősítsék. 

Javasoljuk a létrejött szociális szövetkezet szakmai szervezetekbe történő 
bekapcsolódását akár formális, akár informális módon. Ez további lehetőségeket és 
információkat biztosíthat a szervezet fejlesztéséhez. 
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Az eredmények tovább fejlesztése a partnereknél egymásra épülő további pályázatok 
megvalósításával történhet. Javasoljuk további, ebbe az irányba ható pályázatok 
előkészítését és benyújtását. A fejlesztés egyik iránya a később termőre forduló 
ültetvényeken megtermő termések feldolgozása és értékesítésük biztosítása lehet. 
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