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A vidéki társadalom ma végtelenül
kiszolgáltatott és magára hagyott
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privatizáció és kárpótlás, a mezőgazdaság összeomlása óriási
munkanélküliséget hagyott maga után,
mely egyre fokozódik, és egyre reménytelenebbnek tűnik a megoldása. Ahhoz,
hogy egy fenntartható, többfunkciós
mezőgazdasági szerkezet és az erre épülő vidékgazdaság létrejöhessen hazánkban, az alapfeltételek is hiányoznak. A
gazdálkodókat, a vidéken élőket a rendszerváltás sokkszerűen, felkészületlenül
érte. Máig sem indult el egy olyan átfogó képzési, ismeretterjesztési rendszer,
mely gazdálkodási ismereteket oktatna,
a világban zajló folyamatokat tenné érthetővé, a helyi aktivitást serkentené.
Nem néztünk szembe a múltunkkal,
nem vagyunk alkalmasak felkészülni a
jövőre. A társadalmi erózió, a vidéki élet
alacsony presztízse éppen a falvak legaktívabb rétegét kényszerítette elvándorlásra. Az igen alacsony mezőgazdasági foglalkoztatottság néhány éven belül újabb radikális csökkenésen mehet
keresztül: a fiatalok kevesebb mint egy
százaléka kíván mezőgazdasági vállalkozóként dolgozni. (Laki, 2004)
gazdatársadalom elöregedése
megállíthatatlannak látszik. Óriási kulturális, tudásbeli veszteséget jelent
ez. A gazdálkodáshoz szükséges földalap
egyre inkább a nagyüzemek és spekulán-
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sok, befektetők kezébe kerül, a kis- és
közepes gazdálkodók így nem tehetnek
szert életképes méretű birtokra. Az elmúlt években a fejlesztési támogatások
rendre olyan feltételeket támasztottak,
ami éppen azt a gazdálkodói réteget zárta ki a kedvezményes eszközbeszerzésből, amelynek legnagyobb szüksége lett
volna rá. Az egymás iránti és az intézményekbe vetett bizalom, bármilyen gazdasági és társadalmi tevékenység alapja,
mélyponton van. A szövetkezés, együttműködés kultúrája ma nem jellemző.
gazdálkodóknak nincsenek naprakész piaci ismeretei. A termelési, kereskedelmi szövetkezés híján kiszolgáltatottak az integrátoroknak, mezőgazdasági nagyvállalatoknak vagy a
hazai élelmiszerpiacot uraló néhány óriáscégnek. A mezőgazdasági termelésben uralkodó intenzív technológiák következtében a tanyákon, a falvak határában folyó gazdálkodás input oldalon
(gépek, eszközök, vegyszerek, műtrágya) és output oldalon (feldolgozás, értékesítés) is kiszolgáltatott a városokban
zajló tevékenységeknek. A termelési
technológia ma már a legszegényebbek
naturális önellátását is egyre inkább kizárja, hiszen minden alapanyag, szolgáltatás pénzbe kerül. A vidéki gazdaság
belső szervezettsége, struktúrája hiány-
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zik, egyre inkább egy gyarmati termeltetési rendszerre emlékeztet. A területfejlesztés, vidékfejlesztés ma tűrhetetlenül centralizált – az érintett közösségeknek szinte semmilyen beleszólása nincs
abba, hogy a sorsukat befolyásoló szabályozási, támogatási rendszer hogyan
alakul. A döntésekre valójában a települési, megyei, regionális szinteknek is
alig van hatása. Az EU-s és nemzeti források minden fillérjéről kormányszinten
történik döntés. (Kajner Péter)
A helyi közösségek gazdasági önrendelkezésének megerősítése a nemzetközi fejlesztő együttműködés egyik legfontosabb eleme. Ha a helyiek nem aktív részesei, meghatározói a sorsukat
érintő folyamatoknak, úgy minden fejlesztési program kudarcra van ítélve,
vagy éppen a helyi közösség további
degradációját okozhatja.
modernizáció világszerte a falusi
lakosság csökkenésével, a mezőgazdaság GDP-ben mért szerepének
csökkenésével jár. Ugyanakkor a „fejlődő” országokban e folyamat „Észak” országaitól elmarad, így lakosságuk jelentős része kötődik még ma is a mezőgazdasághoz, a vidékgazdasághoz. Indokolt
tehát, hogy a szerves gazdaságfejlesztés
bemutatásánál kitüntetett figyelmet kapjanak e témakörök.

A
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A mezõgazdaság és a vidék jelentõsége Magyarország
életében
ÜZENET – vidék

Az agrár- és vidékfejlesztés iránya Magyarország jövőjét alapvetően határozza meg. Az
EU kategóriák szerint hazánk területének
96%-a vidéki térség, ahol a lakosság háromnegyede él. Az alapvetően vidéki területek
részaránya 58%, ahol a lakosság közel egyharmada lakik. Az összes település 54%-a
kistelepülés, ahol a lakosság száma nem éri el
az 1000 főt.
Az ország területének 83%-a termőterület,
63%-a mezőgazdasági terület. Európa legjobb földjeivel büszkélkedhet Magyarország.
A föld a nemzeti vagyon több mint egynegyedét jelenti. Nem egyszerűen tőke vagy termelési tényező, hanem az ország maga. A határon ugyan nem vihető ki, de ha a rendelkezést
elveszítjük felette vagy fizikailag megsemmisül, akkor Magyarország léte kerül veszélybe.
A rendszerváltozás óta lezajlott privatizációs
hullám után elmondhatjuk: a mezőgazdaság
az utolsó stratégiai ágazat, amelynek termelőeszköze még hazai kézen van.
A város ezer szállal kapcsolódik a vidékhez. Innen kapja az élelmiszert, nyersanyagokat, a városlakók itt pihennek meg. A vidéken
élők természeti erőforrásaink, a tájak fenntartását szolgáló tevékenységet végeznek, mely
a városlakóknak is nélkülözhetetlen. Ha a terjeszkedő nagybirtok a kisebb termelőket kiszorítja, akkor a munkájukat és földjüket
vesztett emberek a városba kényszerülhetnek,
ahol nem biztos, hogy találnak munkát. Egy
ilyen társadalmi földindulás beláthatatlan következményekkel járhat. Emellett, ha a tájat
fenntartó agrár-környezetgazdálkodási rendszereket nem sikerül kiterjeszteni hazánkban,
úgy mindannyiunk számára fontos természeti
erőforrásaink kerülnek veszélybe.
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Az európai piac globális méretű piac,
ahol a koncentrált kereslettel szemben jelenleg csak koncentrált kínálattal tudnak a
gazdák, a termelők helytállni. Ha az agrárvidék piaci szereplői meg akarják
teremteni az alaptevékenységük eredményességét javító, értékét növelő, termékeik
piacra jutását segítő társulásukat, akkor a
szövetkezeti jogi keret kézenfekvő megoldás, hiszen a szövetkezetek társadalmigazdasági környezetében egyik oldalon a
piac van, a másikon pedig az emberek boldogulásának az igénye. Minden más gazdasági társasági forma esetében az alapító
tagok kivásárolhatók, kiszoríthatók a vállalkozásból. A családi tradíciókat őrző családi gazdaság is csak akkor tartható fenn
hosszú távon, ha az egyéni teljesítményeket értékelő munkajövedelem elsődlegessége érvényesül a társulásokban a tőke-jövedelemmel szemben. A termelők versenyképessége,
az élelmiszerbiztonság, a vállalkozók képzése, a projektgenerálás és
-menedzsment, valamint a piaci
megjelenés hatékonysága lehet az
eredménye az összefogásnak.
Vidéken élni, a tanyákon, a falvakban pénzt keresni nemcsak munkahelyet,
hanem életforma-választást is jelent. Dániában, a „gazdag parasztok” országában például a nagyon változékony időjárás és piaci viszonyok ellenére is nyugodtabb az élet, kiszámíthatóbb a falusi lét, mely leginkább
a dán szövetkezeti rendszernek tudható be. A dán gazdák szövetkezeti társulásának szabályai egyre inkább az Európai Unió termelőket segítő rendeleteinek
meghatározó alappilléreivé lettek.
A szövetkezeti alapelvek érvényre
jutása a piacgazdaság keretein belül új
kereteket ad a kistérségi, a regionális
vagy a nemzetközi munkamegosztásnak, illetve versenynek. Az egyes termelők egymás között is versenyeznek
a minőségi áru-előállításban és hatékonyságban, költségeik arányos csökkentésében. Ennek tudható be, hogy
nincsen egyetlen fejlett piacgazdasággal rendelkező európai vagy tengerentúli ország sem, ahol a szövetkezeteket is érintenék a monopóliumellenes törvények. A világ szövetkezeti
mozgalma ma azzal foglalkozik, hogy
új áramlatokat, új azonosságot, identitást bontakoztat ki ebben a változó
környezetben, amelyben élünk,
amelyre a gazdaság globalizálódása és
a piac liberalizálódása a jellemző.

Melyek a szövetkezés legfontosabb alapelvei? Az önkéntesség
és nyitott tagság; a szövetkezeti demokratizmus (1 tag – 1 szavazat); korlátozott tőkekamat; nonprofit jelleg; személyes közreműködés; arányos részesedés és a demokratikus nevelés, képzés. A
világ nagyon sok országában ez nagyon jól és eredményesen működik. Tanuljunk belőle!
Versenyképessé tesszük a helyi termelőket a multikkal szemben: értékesítési és logisztikai hálózatot hozunk létre a helyi
gazdálkodók termékeinek. Térségi összefogással, helyi erőforrásokra alapozva biztosítjuk a mindennapok megélhetését. A
kistelepüléseken élőknek biztos munkahelyeket, tisztességes
megélhetést biztosító, közösségi célokat előtérbe helyező új típusú települési szövetkezeteket hozunk létre. A szövetkezeteket
elismerjük közcélú szervezetként, beruházásaikhoz induló tőkét
biztosítunk, így lehetővé tesszük, hogy azokban tulajdonosként
és munkavállalóként dolgozhassanak az eddig közmunka-programokban résztvevők.
Megteremtjük a 96 helyi akciócsoport, 3021 település számára
azt a lehetőséget, hogy ne csak az európai uniós pénzek lehívásában legyenek eredményesek, hanem egy valódi, a vidék számára
hasznos: munkalehetőségeket teremtő, a helyi termékeket értékként létrehozó modell felállásában legyenek hasznos partnerek.

Azóta már kézzelfogható eredményeket is hozott az együttműködés: termékházak, hazai és külföldi vásárokon való bemutatkozások, rendelkezésre álló logisztikai és finanszírozási háttér, képzések, tanácsadó rendszer, lebonyolított exportszállítás
adják a garanciát arra, hogy az ilyen típusú együttműködés
hasznos a résztvevőknek és érdemes a bemutatásra, támogatásra, folytatásra.

A már 3 éve elindult helyi akciócsoportok, képző szervezetek, vállalkozói szövetségek, önkormányzatok, szakmai és szakmai érdekképviseleti szervezetek és vidéki hálózatok együttműködésével kialakított Agrár-Vidék Dinamikus Gazdaságfejlesztő Klaszter, mint modell első bemutatkozása a 2009. őszi Agrárexpón történt meg.
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AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTÕ KLASZTER,
avagy
PIACRA JUTÁS A LEADER-ARANYGAZDA SEGÍTSÉGÉVEL
A gazdálkodók nehézségei és a változó fogyasztói
igények már a közeljövőben megkövetelhetik az
uniós agrártermelési és értékesítési folyamatok felülvizsgálatát. Ez a hazai termelőktől
is újabb, versenyképes termékek kifejlesztését, előállítását és forgalomba hozatalát,
továbbá az előállítás és értékesítés együttes kezelését igényli. Az egyre összetettebbé váló kapcsolati rendszereket megszervezni és működtetni nem kis feladat,
de az AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS
GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER
PROGRAM erre is megoldást kínál.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar LEADER Szövetség vezetői 2008 tavasza óta keresik annak az útját, hogy a vidék gazdasági megerősítését célzó LEADER program gazdasági és civil szereplői miként válhatnak minél aktívabb részeseivé
a vidék megújulásának. Az elkészült javaslat egy komplex fejlesztési csomagot tartalmaz, amely szerint a termelők önmaguk,
családjuk és közelálló üzleti partnereik igyekezetére alapozva
vehetnek részt a piacra jutás megszervezésében.
A Magyar LEADER Szövetség és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága által koordinált
LEADER típusú konzorcium és agrár-vidék dinamikus gazdaságfejlesztő klaszter nevet viselő cselekvési program a kistermelőknek, a családi, mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak kíván lehetőséget nyújtani a fogyasztók hatékonyabb elérése, a kiterjedtebb piaci szerepvállalás feltételeinek megkönnyítése érdekében.
A beszerzői – termelői – feldolgozói – értékesítési (együtt: termelői) közösségben és fogyasztói hálózatban kizárólag a magyar
kistermelők, gazdaságok (KKV-k), kisüzemek, műhelyek által
termelt vagy készített saját termékekkel – élelmiszertől a kézműves portékáig – lehet részt venni, melyeken kívül helyet kapnak
még ebben a sokrétű tanyai, falusi turisztikai szolgáltatások is.
A szervezett piaci megjelenés fejében a tagoknak szigorúan ellenőrzött minőségi feltételeknek kell majd eleget tenniük a fogyasztók védelme és nagyobb megelégedése érdekében.
Az értékesítés a hagyományos, szabadpiaci és franchise-rendszerű bolthálózati, és az ezeket kiegészítő e-Kereskedelmi formában történik. A rendszerben a konkrét elárusító helyek (önkormányzati piacterek, COOP-boltok, kiskereskedelmi üzlethelyiségek, kisvendéglők, termékházak)
megszervezésén túl kiemelkedő szerepe van a termelők menedzselésének
és képzésének is.
Cél egy olyan fenntartható modell
kialakítása, ahol a termelő, a kereskedő és a fogyasztó egyaránt nyer,
ezáltal pedig az érintettek nemcsak
egy terméklánc résztvevői lesznek,
hanem egy együttműködő (termelőértékesítési, településépítő) közösség
hasznos tagjainak is érezhetik és tudhatják magukat.
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A programot a szeptemberben megrendezett budapesti Agrárexpón (BNV) hirdette meg az FVM és
a LEADER Szövetség kiváló szakmai partnereik társaságában.
Az előkészítést és menedzselést felvállaló klaszter Európában egyedülálló
módon, elsősorban a hazai LEADER
helyi akciócsoportok (HACS-ok) alkotta országos hálózati szervezetre, a
már működő, illetve most szerveződő
termelői közösségekre támaszkodik –
szoros partneri együttműködésben a Kelet-Közép-Európai KKV-k Szövetségével, a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, a Magyar Agrárkamarával, a Falusi
és Agroturizmus Országos Szövetségével, az ÖKOLAND Szövetséggel, terméktanácsokkal, illetve az ÚMVP
Képző Szervezetekkel, a Kincsem Hungária Szövetkezettel, a
Co-op Hungary Zrt.-vel és a Ramsys Zrt.-vel.
Az Európában már sikertörténetnek örvendő LEADER itthon, Magyarországon ilyen szemléletben és módon lesz képes
valódi mozgalommá szervezni a vidék megújulását, és egy tető
alá hozni az abban részt venni szándékozókat.
A program egyszerre kínálja a fogyasztó és termelői-szolgáltatói szokás- és kultúraváltás lehetőségét.
Az együttműködő felek a vidék érdekeinek európai szintű
képviseletét, a hazai termelők, fogyasztók és termékek gazdasági és jogi védelmét nemzeti ügynek tekintik.
Az együttműködés a termelők oldaláról a versenyképességet és
az élelmiszerbiztonságot tartja szem előtt, segít a vállalkozók
képzésében, a projekt-generálásban és -menedzsmentben, valamint a lehetőségek keretein belül a közvetítők, nagy áruházláncok kiiktatásával a piaci megjelenésben.
A rendszer segíti a termelőt (a regisztrációt követően): termelői közösség(ek)hez való csatlakozási szándékának megvalósulásában; termékválasztás – képzés – termelési folyamat közbeni tanácsadással; a termék piacra jutásában (hagyományos, bolt,
e-Kereskedelem vagy feldolgozás). A termékét termelői közösségén keresztül, annak tagjaként, vagy ennek hiányában (de
csak regisztrációt követően) közvetlenül, a legközelebbi Termékházba tudja beszállítani. Minden esetben a termelő/szállító
nevének feltüntetésével kerül forgalomba az általa előállított
termék.
Az értékesítés során megmaradt friss terméket, ugyancsak a
rendszerhez tartozó élelmiszerfeldolgozóipar részére, a logisztika beszállítja. Az ilyen módon
előállított új termék visszakerül a
saját értékesítési láncba. Ebből
következően – és ez a legfőbb cél
– a termelő a nagy kereskedelmi
üzletláncoktól vagy felvásárlóktól nem kerül függőségi helyzetbe! Termelői közösség tagjaként
pedig a termelő a feldolgozott
terméke értékesítési árából részesül.

TERMELŐI – FELDOLGOZÓI KÖZÖSSÉG

AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER
TERMELŐI - ÉRTÉKESÍTÉSI SZERVEZETE
közintézményi
ellátás

minőség
védjegy/márka

helyi piac
(önkormányzat)

vegyesélelmiszerbolt

e-Kereskedelem

visszáru feldolgozásra

A fogyasztók is jól járnak a hálózattal, mert egészséges, védjeggyel (ARANYGAZDA) ellátott élelmiszerekhez és garantáltan jó minőségű szolgáltatásokhoz jutnak hozzá. A háromezer
COOP-bolt kb. 1650 településen áll készen a jó minőségű, magyar termékek fogadására és a vevők kiszolgálására. Mindenhol
ugyanolyan termék, ugyanolyan minőségben, ugyanazon az
áron várja a fogyasztót.
A termelői-értékesítési
hálózathoz regisztrált vidéki kisvendéglők alapanyag-beszerzése ugyancsak ezen a csatornán keresztül történik. Tehát az
itt készített házias ételek
ugyanezekkel a garanciákkal rendelkeznek.
Azon a kb. 1500 településen, ahol nincs
COOP érdekeltségű bolt
– vagy ahol van, de mint
COOP üzlet nem kíván a
rendszerhez csatlakozni –, ott más kiskereskedelmi bolt is megpályázhatja a franchise-rendszerű bolthálózatban való részvétel
jogát.
Az ehhez a programhoz, a Ramsys Zrt. által fejlesztett egyedülálló info-kommunikációs technológia révén minden termék
útja, az árukészlet alakulása az egyes üzletekben és a hálózat

egészében nyomon követhető lesz, és ami szintén fontos, lehetővé válik ezzel a feketegazdaság kiszűrése.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetség tagjai
(kb. 1700 település) és a közreműködésükkel a Programban
részt venni akaró más önkormányzati szövetséghez tartozó települések is a saját településük ellátása, így a helyi foglalkoztatás, termelés, értékesítés és a vásárlók jó
minőségű hazai termékkel való ellátása
érdekében kapcsolódhatnak az ARANYGAZDA beszerzési – termelői – értékesítési – képzési – foglalkoztatási
rendszerhez.
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AJÁNLÁS
A VIDÉK SZEREPLÕINEK
Az agrárágazat alaphelyzete
A Magyarországon forgalomba hozott élelmiszereknek kb.
60%-a, a kiskereskedelem 75–80%-a idegen érdekeltségek kezében van. Ez elsorvasztó, tönkretevő hatással van a hazai mezőgazdaságra és élelmiszertermelésre, amely a termelő alapok
elvesztéséhez vezethet.
Egy megoldás, az
AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ
KLASZTER PROGRAM, amely potenciálisan
• a vidéki lakosság (a magyar népesség közel fele!) életfeltételeinek, életesélyeinek javítását, a vidék fennmaradását
menedzseli,
• 700 ezer mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozás számára kínál szervezett piaci részvételi lehetőséget,
• 1,2 millió ember mezőgazdasági tevékenységből való megélhetését, jövedelem-kiegészítését segíti,
• több 100 ezer vidéken élő munkanélküli, inaktívvá lett,
munkaképes embernek (és családjának) kínálja fel az önfenntartás, sőt, a piacra termelés, a piaci részvétel lehetőségét.
Az agrárágazat talpra állítása az önellátás érdekében megkívánja, hogy

• legyen termelő és termelés,
• a termelés szükségletei reális áron beszerezhetők legyenek,
• a termelés szakszerű, gazdaságos, ellenőrzött (megbízható)
legyen,
• a termékek/termények reális áron eladhatók legyenek,
• a végső fogyasztók jó áron, jó minőségű és megbízható áruhoz jussanak tartósan működőképes piac- és bolthálózatban,
• a fogyasztók tudatosan és megelégedettséggel vásárolják a
hazai termékeket.
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Az elsődleges cél
• az önellátás terén való minél nagyobb (helyi) piaci részesedés megszerzése,
• az önellátás biztosítását követően a többlettermékek exportálásának megszervezése.
A feladat
• a termelőtől/termeléstől kezdve a feldolgozáson keresztül a
végső felhasználásig, illetve
• a hulladék hasznosításáig egy egész vertikumot kell működtetni. Minél diverzifikáltabb egy gazdaság (növénytermesztés, állattartás, tárolás, feldolgozás), annál több „belül keletkezett hulladék” hasznosítható (a takarmányt eszi az állat, a
trágya jó a földekre, a bioenergia-előállítás alapanyaga, majd
komposzt – föld stb.).
A feladatot komplexen kell kezelni. Nem elég egy-egy szakaszra koncentrálni csupán, mert a le nem fedett részen vissza
fognak élni az ott tevékenykedő viszonteladók a termelőkkel
szembeni erőfölényükkel.
A komplexitás megköveteli a termelőtől a vevőig kiépülő termékút racionális és méltányos működtetésén túl a termékút
szükségleteinek is minél racionálisabb, méltányosabb biztosítását (alapanyag, vetőmag, gép, szerves- és műtrágya, növényvédőszer, energiaellátás, a szállítás, tárolás biztosítása, feldolgozás stb.). Ezekkel a képességekkel kevés termelő rendelkezik.
Ezért új szemléletet kell kialakítani. Segíteni kell a gazdaságok
szakosodását, mert ahol ez érvényesül, ott kistérségi alapon létre lehet hozni a kellően diverzifikált gazdaságot (szövetkezéssel, termelői közösségek szervezésével, együttműködésével).
A szövetkezeti modell ma az erre legalkalmasabb forma. Ez
egész Európában (sőt, az egész világon) már évszázados sikertörténet. Ahol több száz és ezer önállóan gazdálkodó szövetkezet, üzem, vállalkozás jól koordinált együttese bizonyítottan
eredményesen működik együtt, azt a szervezési modellt érdemes ma nálunk is követni.
A program által kínált, az agrár-vidék fennmaradásának feltételeihez, javításához hozzájárulhat egy modern, integrátori
szövetkezeti rendszer, amelynek tagjai
• helyi, térségi szövetkezetek, amelyeknek helyi piacai, boltjai vannak, a térség adottságainak és a termelők igényeinek
megfelelően koordinálja a beszerzést, a termelést és értékesítést;
• regionális koordináló szövetkezetek, amelyekkel a helyi
termelők, piacok és boltok szerződésben vannak;
• országos integrátor szövetkezet, amely az egész szövetkezeti hálózatot összefogja, a nagybani beszerzést, a nagyberuházásokat, a képzést koordinálja, fejlesztési projekteket
dolgoz ki, az informatikai hátteret üzemelteti, országos logisztikai hálózatot működtet, ellenőrzi és (szak)tanácsaival
segíti a tag-szövetkezeteket, szolgáltatást nyújt részükre);
• később saját hitelszövetkezetet alapít (a helyi pénzt működteti, a helyi pénz lekötését, a hitelnyújtást és elszámoltatást
végzi, biztosítási szolgáltatást nyújt, osztalékot fizet), amely
az ARANYGAZDA kártya tulajdonosainak a tulajdona.

AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTÕ
KLASZTER PROGRAM
Indításának indokoltsága:
1. Most van kiemelten racionalitása a gazdasági
válság miatt, és amiatt is, hogy mára minden politikai erő egy ilyen jellegű program elindítását
szorgalmazza.
2. A program komplexitása miatt szervesen kapcsolódik az ország válságkezelő programjaihoz, de
nemcsak napi problémákra kínál megoldást, hanem a vidékfejlesztés rövid, közép és hosszú távú
fejlesztéséhez is segítséget nyújt.
3. A program keretében egy országos integrátor
szövetkezetet kell létrehozni, amelynek célja:
a) pótolja/kezeli azt a meglévő hiányt/problémát, miszerint nincs olyan országos integrátor szervezet/hálózat, amely komplex módon
tudná kezelni a vidékfejlesztésben meglévő
hiányosságokat;
b) segíti a már vállalkozóként működő vagy
megfelelő tapasztalatokkal rendelkező egyéb
termelőknek, szereplőknek (pl. képző- és
iparművészek, kézművesek stb.) a termékház
projektben való részvételét;
c) egyedülálló módon termelőt és terméket
menedzsel, (franchise rendszerű) saját, fogyasztóbarát ARANYGAZDA piac- és bolthálózatot szervez és működtet; önálló kártyarendszerrel „kisbani” és termékkiszállítói (e-Kereskedelem) rendszert hoz létre;
d) óriási igény van új munkahelyek létrehozására vidéken (nem is szólva az LHH-s kistérségekről), elsősorban az élőmunka-igényes
ágazatok fejlesztésével;
e) szükség van komplex foglalkoztatási programokra, a nők munkaerő-piaci visszatérésének segítése érdekében;
f) átfogóan (több ágazatot érintően) kell foglalkozni a vidéki lakosság foglalkoztatás problémáinak megoldásával;
g) az európai uniós (elsősorban az ÚMVP,
KEOP, ROP) források könnyebb felhasználására, vidéki gazdaság megújulását preferáló
együttműködés kialakítására, illetve ilyenek
megerősítésére van szükség a különböző szereplők között;
h) az aktivitás ösztönzése, a gazdasági versenyképesség javítása elengedhetetlen feltétele a
vidék életben tartása és fejlődése szempontjából, amely esetekben meghatározó a piac szerepe;
i) a program megvalósulásának átlátható nyomon követése (pl. kiemelten a termék útja,
vagy a pénzeszközök cél- és okszerű felhasználásának a kontrollja) feltételezi az üzleti
korrektséget, a kölcsönösen teremtett bizalom napi jelenlétét.
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A FEJLESZTÉS TERÜLETI PREFERENCIÁI

Lehatárolás, a kapcsolat leírása

•

A fejlesztés keretében olyan gazdasági területek támogatása
válik lehetségessé, melyek a LEADER Helyi Akciócsoport
HVS-ében (helyi vidékfejlesztési stratégiai tervében) szerepelnek.
Ide tartoznak:
• a családi, őstermelői,
• a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése,
• szövetkezetek létrehozása, létrehozásának elősegítése, a
meglévő és az új szövetkezetek régiós és országos integrációjának segítése,
• helyi termék előállítása és piacra jutásának segítése,
• „magyar termék magyar boltból” fogyasztóhoz való
eljuttatása,
• a borvidékek borainak hazai és nemzetközi piacokra való
eljuttatása,
• „termékház” felvásárlói és direkt értékesítési regionális
(és országos) hálózat kiépítése és működtetése,
• hagyományos (helyi) piac, saját értékesítési bolthálózat
(élelmiszer-vegyes, kisvendéglő) és e-Kereskedelem
franchise-rendszerű működtetése,
• termelői közösségek bevonása, illetve ilyenek megszervezése, klaszterszerű üzemmódban,
• a rendszert kiszolgáló infokommunikációs technológia
létrehozása, kiépítése és üzemeltetése,

•
•
•

•

települési, kistérségi, regionális és országos interfészhálózat (-technika) működtetése,
közösségi szolgáltató terek kialakítása üzleti és szaktanácsadás, információ-áramoltatás és -szolgáltatás céljából,
foglalkoztatási menedzsment feladatok ellátása, ilyen
kooperációkban való részvétel,
ÚMVP képzési programokon való részvétel segítése, illetve a helyi munkaerőpiac igényeinek megismerésén
alapuló egyéb képzési formák szervezése és rendezvények bonyolítása,
hazai és nemzetközi népszerűsítő menedzsment programokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken való
részvétel.

Speciális fejlesztési elvek
• a LEADER 7 alapelvének érvényesülése és érvényesítése alapvető elvárás a résztvevő szereplők számára.
Célok
1. A Program átfogó célja:
• a vidékgazdaság versenyképesebbé tétele, a megújulásra
képes helyi társadalom megteremtése a vidék fenntartható fejlesztése érdekében;
• az együttműködésen alapuló területfejlesztés szemléletének elterjesztése, hogy ezzel is hozzájáruljon a
közösségi tervezési kultúra megteremtéséhez, a régió forrásfelszívó képességének javításához.
2. A Program konkrét célja:
• a vidéki gazdaság versenyképességének növelése;
• foglalkoztatási problémák megoldása;
• a vidék népességmegtartó képességének újrateremtése;
• képzési programok megvalósítása;
• projektek generálása és megvalósításuk támogatása;
• hálózatok és klaszterek fejlesztése, szövetkezetek létrehozása, mindezen szereplők országos integrációjának
elősegítése, valamint az integráció biztosítása;
• agrár-vidék kutatás+fejlesztés.
Célcsoport
A 7 régió vidékgazdaságának fejlesztésében érintett szereplők,
mindhárom szférából (köz-, vállalkozói, civil).
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A program-rendszert alkotó
komponensek
1. Menedzsment feladatok
• program-menedzsment
• marketing-menedzsment
• termelő-, termék- és piac-menedzsment
• szervezet-menedzsment
• foglalkoztatás-menedzsment
• humánerő-fejlesztés menedzsment
• forrás-koordináció menedzsment
2. Képzés
• ÚMVP 1-2. tengely
• ÚMVP 3. tengelyéhez kapcsolódó
képzések
• ÚMVP 4. tengely, LEADER HACSok programjában szereplő képzések
• projektmenedzsment, kompetenciafejlesztő tréningek
• HR-képzések
3. Projektgenerálás és projektmegvalósítás
támogatása
• projektfejlesztés és megvalósítás
támogatása komplex képzési programokkal
• üzleti tanácsadás, szaktanácsadás,
LEADER-inkubátorházi szolgáltatás
biztosítása
• fejlesztési tervek készítése
4. Hálózat- és klaszterfejlesztő komponens
• termelői, termék, piaci-értékesítési
hálózat építése
• együttműködési és termelői szervezetek/közösségek létrehozása
• közösségi szolgáltató terek és szolgáltatásaik megszervezése
5. Kutatás+fejlesztés komponens
• agrár-vidék gazdasága, életformaéletmód
• terület- és településfejlesztés
• területfejlesztés és helyi társadalom
• képzés, oktatás
• fenntartható energiagazdálkodás
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Agrár-vidék Dinamikus Gazdaságfejlesztő Klaszter
Program
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SZOCIÁLIS GAZDASÁG

(gazdasági oldal)

(civil oldal)

„ARANYGAZDA”
AGRÁR- ÉS VIDÉKINNOVÁCIÓS
KLASZTER SZÖVETKEZET

MAGYAR LEADER
SZÖVETSÉG

(nonprofit forrásközpont)

(profitorientált integrátor)
MENEDZSMENT

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG
„Létezik… a normális foglalkoztatás és a segélyezés, a társadalmi beillesztés és a szakmai átképzés, a piaci szektor és a
támogatott szektor közé beékelve egy olyan ‘harmadik szektor’,
melyet olykor szociális gazdaságnak hívnak.” (Castel, 1998)
Magyarországon az olyan helyi kezdeményezések tekinthetők
szociális gazdaságba tartozónak, amelyek célja:
• a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába,
• foglalkoztatást,
• szakmai tudásuk fejlesztését és
• tanácsadást kínálva számukra. (Frey Mária, 2007)
Általános jellemzője:
• lokális szinten működik, a köz- és a profitorientált szektor
között;
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•
•
•
•
•
•
•

termelői és vállalkozói jelleg dominál;
helyi szükségletekre reagál;
helyi közösségeket épít;
településekre fókuszál;
új munkahelyeket teremt;
jövedelmet generál, célja az önfenntartóvá válás;
célcsoportjaikba tartoznak a helyi vállalkozásokon túl a
tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézségekkel
küzdő pályakezdő fiatalok, a nők, az idős és a fogyatékossággal élő emberek és a beilleszkedési zavarokkal küzdők;
• érdekelt olyan tulajdonosi struktúra létrehozásában, amely
tudja garantálni valamennyi érdekelt részvételét és az önigazgatást;
• új szolgáltatások és innovatív termékek létrehozása a fő
cél.

MAGYAR LEADER SZÖVETSÉG
(nonprofit forrásközpont)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elemez
tervez
szervez
segítő szereplőket koordinál
tapasztalatot hasznosít
humánerőforrást fejleszt
forrást generál
partnerséget épít
együttműködést szervez
társadalmi hátteret épít
foglalkoztatáspolitikát orientál
vidékfejlesztést orientál
nemzetközi kapcsolatokat épít és koordinál
termelő központú technológiai és piaci hatékonyság növelése.

„ARANYGAZDA” AGRÁR- ÉS VIDÉKINNOVÁCIÓS KLASZTER
SZÖVETKEZET
(profitorientált integrátor szervezeti rendszer)

„A szövetkezeti mozgalom az egyszerű emberek, polgárok érdekeit szolgálja.
Nem ismer, és nem tesz különbséget tagjai között sem faji, sem nemzetiségi, sem anyagi helyzet szempontjából.
Ezért népek, országok felett átívelő mozgalom, mely független a politikától, politikai érdekektől.”
(Dr. Nagy Zoltán, 1936)

Vidékintegráció
Vissza kell állítani a vidék szerves integrációját. A földműves
nem pénzt hajszoló, más tájak termékeinek fogyasztója, hanem
tájalkotó, aki az integrált vidéki élet termelője, művelője és fogyasztója is volt. Magyarországon az iparszerű szocialista nagyüzem gazdasági csődjét is a kényszerből bevezetett háztáji integrációs rendszer késleltette, felszínes és múló prosperitással. A kistermelés a termőföld tíz százalékán a mezőgazdasági nettó termelés 58 százalékát produkálta. Párhuzamosan bevezetett melléküzemági és kiegészítő tevékenységek tovább diverzifikálták a vidékgazdaságot. Munkát adtak az iparszerű óriástáblákról kiszorult
falusi népességnek. A nyolcvanas években a nem mezőgazdasági
foglalkozású falusi népesség aránya már meghaladta a hatvanöt
százalékot. Mindez azonban a közös tulajdonú nagyüzemi erőforrásokra épült. A rendszerváltás után a magánérdek már nem támogatta az integrációt. A nagyüzemek elsődleges nyersanyaga kivonásra került, a vidék munka nélkül maradt. Átfogó posztmodern
vidékintegrációra van szükség, amelynek lényege a felértékelődött vidéki erőforrások diverzifikálása, multiplikátor (megsokszorozó) láncolatainak visszaállítása és helyi hasznosítása, a hagyományos termelő, feldolgozó, fogyasztó szerves falusi élet korszerűsítése. Természetszerű élelmiszerláncot működtetve, információs technikával, menedzsmenttechnológiával, kockázatkezeléssel, biztosítással, valamint a szerződéses tervezés, nyersanyagtermelés, feldolgozás, átdolgozás, végtermék-előállítás, élelmiszerfogyasztás és -fogyasztatás integrált munkafolyamataival. Beruházó, műveltető és értékesítő munkáktól a fogyasztó turistaszolgáltatásig terjedő helyi munkahelyeket létrehozva, hasznot és
megélhetést biztosítva a vidéknek. Megvalósításához azonban európai humánszerveződés, földszerveződés, tulajdonviszonyok,
birtokméret, haszonbérlet és birtokpolitika szükséges.
Miközben a világ élelmiszeripara nagy mértékben emelkedett,
a hazai teljesítmény jelentősen visszaesett. A mezőgazdasági ter-

melés-feldolgozás-értékesítés korábban egymásra utalt, kölcsönös érdekeltségen nyugvó lánca szétszakadt. Az élelmiszeripar
60%-a külföldiek tulajdonába került, az időközben betelepült
áruházláncok pedig a hazai élelmiszerkereskedelem kb.
75-80%-át a kezükben tartják. A mezőgazdasági termelés ezért
ma kiszolgáltatottja a termékfelvásárló kereskedelemnek, a feldolgozóiparnak, kiváltképpen az áruházi láncoknak. A multinacionális tulajdonú áruházak nem csupán az élelmiszeripar, hanem a
mezőgazdasági termelés nyereségét is lefölözik, profitjuk eléri a
35%-ot. Velük szemben a teljesen szervezetlen mezőgazdasági
termelés – törpe-, közép- és nagyüzem – egyaránt védtelen,
kiszolgáltatott.
A vidéki táj leghatékonyabb komponense maga az ember.
Közösséget alkotó erejével, aki formálja és szervezi a vidéket.
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K E LL , H O G Y L E G Y E N
S Z Ö V E T K E Z E T I M OZ G A L O M! ?

A szövetkezetek már 100 évvel ezelőtt is azért jöttek létre,
mert az akkori gazdasági és társadalmi viszonyok között elviselhetetlenné vált a hitel- és áruuzsora. Nagyok a bankok által – a
hitelek után – alkalmazott kamatlábak (az egyéni gazda legtöbbször nem is jut hitelhez), drága az energia, a megtermelt terményeknek nincs biztos piaca, ami mind azt bizonyítja, hogy a
helyzet ma is nagyban ugyanaz, mint egy évszázaddal korábban.
Ha elemezzük az Európai Unióban elért gazdasági sikereket,
rájövünk, hogy az összefogás kényszerének felismerésének
alapján megvalósítható a valós piaci verseny fennmaradása, a
kistermelők piacra jutásának és versenyben maradásának esélye.
A gyakorlat azt igazolja, hogy a szövetkezetek jelenléte az élelmiszerpiacon nagyban korlátozza a mamutcégek monopóliumainak és a feketekereskedelemnek az árfelhajtó tevékenységét.
Összegezve tehát: kell legyen egy szövetkezeti mozgalom,
hiszen a szövetkezeteké a jövő, azért mert
– Európában a legmélyebb történelmi gyökere van;
– valódi esélyegyenlőséget biztosít;
– a gazda csak a szövetkezetekben őrizheti meg gazdálkodási önállóságát (egy tag – egy szavazat);
– a bérmunkás és a nagytőkés létforma között a szövetkező
gazda jelent garanciát a kultúr-vidék megmaradásához, a
népesség megtartásához;
– a szövetkezet valós, gyors és biztos információt biztosít a
termelőnek;
– az Európai Unió agrárpolitikája az átlagos méretű családoknak biztosít előnyöket, és nem a nagy monopóliumoknak.
Ugyanakkor nélkülözhetetlenül fontos a múlt teljes feltárásával, a szövetkezeti mozgalom megismerésével, a következtetések nyilvánosságra hozásával és azok tudatosításával megteremteni egy igazi, új típusú szövetkezés megindításának, a vidékfejlesztési munka elindításának és a vidéki emberek szülőföldjükön való fennmaradásának feltételeit.
A szövetkezeti mozgalom kezdetekor is elválaszthatatlanul
öszszeforrott a tanya, a falu gazdasági és kulturális életével, mivel a szövetkezeti szervezkedés kiépítése nélkül a magyar tanyavilág fennmaradása, a falufejlesztés gyakorlati megvalósítása is
akadályokba ütközött volna. Éppen ezért szorgalmazták mindig
is a kisebb gazdasági erők tömörítését, mivel csakis a szövetkezeti szervezkedés által volt elérhető az, hogy a kisgazda olcsóbban tudjon termelni, több jövedelemhez jutni, és ilyen módon
tudja szellemi és erkölcsi nívóját is emelni.
Így a szövetkezetek olyan erőforrásokat nyitottak meg, amelyek addig elérhetetlenek voltak az egyes kisgazdákra nézve, és
éppen ezért az általános vélemény szerint a két világháború kö14

zötti időszakban, amikor a szövetkezetek fejlődésképtelenek
voltak, ott a földművelő nép kultúrája is megrekedt, visszaesett.
A tanya-, a falufejlesztést és a szövetkezetet együtt-járó feladatnak tekintették. A szövetkezeti szervezkedés ugyanis a magyar
tanya és falu számára annyit jelentett, mint a háznak a szilárd
fundamentum. A kultúrát tartották a szövetkezés alappillérének,
és ezért tekintették annyira fontosnak, hogy a tanya- és falufejlesztés programja a szövetkezeti mozgalom fejlesztésén, a szövetkezetek megerősítésén épüljön fel. „Erős alapokra kell tehát
elsősorban fektetni a szövetkezeteket – olvasható a Szövetkezés
1929. augusztus 25-i számában –, és akkor ezek a legerőteljesebben küzdik ki földművelő népünk gazdasági és kulturális
megerősödését, haladását. A nálunk most meginduló falufejlesztés programját ezért a szövetkezeti mozgalom fundamentumán
építsük fel, mert a kitűzött szép eszméket népünk boldogítására
egyedül így érhetjük el.”
A (ILO) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (193. sz. Ajánlása
a szövetkezetek támogatásáról, 2002. június 21.) szerint a szövetkezet kifejezés olyan „személyek önkéntesen létrehozott autonóm társulását jelenti, akik egy közös tulajdonban lévő és demokratikusan irányított vállalkozás révén kívánnak közös gazdasági, társadalmi és kulturális igényeiknek, valamint törekvéseiknek eleget tenni.”
Az Ajánlás iránymutatásként megfogalmazza, hogy „minden
országban intézkedéseket kell elfogadni az ott tevékenykedő
szövetkezetek lehetőségeinek elősegítésére – fejlettségi szintjükre való tekintet nélkül – azzal a céllal, hogy azokat és tagságukat a következőkben segítsék:
– jövedelemtermelő tevékenységek és fenntartható, tisztességes foglalkoztatás megteremtése, valamint fejlesztése;
– az emberi erőforrás kapacitásainak és a szövetkezeti mozgalmi értékek, előnyök, valamint hasznok ismeretének fejlesztése oktatás és képzés segítségével;
– az üzleti potenciál fejlesztése, beleértve a vállalkozói és vezetési készségeket;
– versenyképességük erősítése, egyszersmind a piacokhoz és
az intézményes finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása;
– a megtakarítások és befektetések növelése;
– a társadalmi és gazdasági jólét javítása, figyelembe véve a
hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölése iránti igényt;
– a fenntartható emberi fejlődéshez történő hozzájárulás; és
– életképes, dinamikus, önálló gazdasági ágazat kialakítása
és bővítése, amely a szövetkezetekre is kiterjed, és amely a
közösség társadalmi, valamint gazdasági igényeire reagál.”

Az Európai Unió Tanácsának (2002. május 22.) a nemzeti határokon átívelő tevékenységet folytató „Európai Szövetkezet”
szervezetéről szóló rendelete a nemzeti szövetkezetek megalakításához, hosszú távú építkezésének is irányt mutat, azzal,
hogy az Európai Szövetkezetek (ESZ) elsődleges céljának tekinti a tagok szükségleteinek kielégítését és/vagy a tagok gazdasági és/vagy társadalmi tevékenységeinek fejlesztését, az
alábbi alapelvekkel összhangban:
– az ESZ tevékenységét úgy végzi, hogy abból a tagoknak
kölcsönösen előnye származzék, és a tagok mindegyike
részvétele arányában profitáljon az ESZ tevékenységeiből;
– az ESZ tagjai maguk is fogyasztók, alkalmazottak vagy
szállítók, illetve más módon részt kell vegyenek az ESZ tevékenységében;
– az ellenőrzés a tagokra hárul, egyenlő mértékben, bár a súlyozott szavazás is megengedhető annak érdekében, hogy a
szavazás tükrözze az egyes tagok közreműködését az Európai Szövetkezetben;
– a kölcsönök és részvénytőke korlátolt kamattal terhelt;
– a nyereséget az Európai Szövetkezettel folytatott üzleti tevékenység szerint kell felosztani, vagy vissza kell tartani a
tagok szükségleteinek kielégítése érdekében;
– a tagság mesterségesen nem korlátozható;
– felszámolás esetén a nettó eszközöket és tartalékokat a pártatlan felosztás elve szerint kell felosztani, azaz egy másik,
hasonló célok teljesítésére vagy általános érdekeket szolgáló szövetkezeti szerv rendelkezésére kell bocsátani.
A szövetkezeti mozgalomban rejlő említett előnyöket leginkább mint rendszer, illetve mozgalom képesek az egyes szövetkezeti egységek kihasználni, ezért van szükség másodlagos szövetkezetekre, illetve szövetkezeti központokra. Példaként tekinthető mind a dán, mind a holland szövetkezeti rendszer,
melynek legalján az önálló farmok alkotta „farm szint” helyezkedik el. Erre épülve jönnek létre az elsődleges szövetkezetek,
melyek gazdaságilag és igazgatásilag függetlenek, és érvényesül bennük az egy tag, egy szavazat elve, legalábbis Dániában.
A következő szinten vannak az elsődleges szövetkezetekből
speciális céllal létrejött, ún. másodlagos szövetkezetek, melyek
segítségével valósul meg a már említett „kiegyenlítő erő”. A dán
és a holland rendszer közös jellemzője, hogy a másodlagos szövetkezetek szintjén történik a lényegi koordináció és az integráció, területi és/vagy termék alapon (Foxall, 198: p. 59.)

Magyarországon az egyénileg fellépő termelő gazdasági
helyzetében az a fő probléma, hogy a piaci – eladási és beszerzési – pozíciója nagyon gyenge a piac többi résztvevőjéhez
viszonyítva, mert:
– a gazdák által egyénileg beszerezni kívánt anyagok, illetve
értékesíteni kívánt termékek mennyisége kicsi;

– a termékeik gyakran romlandóak, nem képesek egyformán
magas minőséget garantálni;
– nincsenek megfelelő információik, a piac nem áttekinthető
számukra;
– általánosságban a piacon túl kicsik, nem képesek egyáltalán semmilyen hatást gyakorolni rá, illetve rajta keresztül
az árakra.
Ebből következően a termelői közösségek létrehozásának
(szövetkezésnek) az értelme és lényege abban van, hogy a létrejött szövetkezetek úgy tudnak megfelelni feladataiknak, hogy
– képesek garantálni a minőséget,
– nagyobb kínálattal, illetve kereslettel jelennek meg a piacon,
– képesek raktározással, feldolgozással, csomagolással stb.
az áru értékét növelni, ennek következtében
– a piacot a tiszta verseny irányába elmozdítani.
Ezáltal a szövetkezetek makrogazdaságilag egyfajta piaci ellensúlyozó, kiegyenlítő erőt is betöltenek. (Galbraith, 1963)

Összességében: a szövetkezetek vidéki integrációban betöltött
szerepe a termelők-tagok technológiai és piaci hatékonyságának
növelésében, és ennek révén jövedelmi pozícióik, függetlenségük (az alternatív integrációs mechanizmusokhoz, gazdasági
társaságokhoz képest) megerősítésében áll.

A szövetkezet

„A szövetkezet olyan vállalkozási forma, amelynek
igénybevevői egyben tulajdonosai is annak,
és egyben igazgatják is azt, valamint a haszonból
az igénybevétel alapján részesednek.”
(Barton, 1989)

Célja:
– tagok által irányított termelői közösség létrehozása;
– termelési és üzemszervezési feladatok ellátása;
– piaci előnyök megszerzése;
– tagok önálló vállalkozásának, vállalkozási sikerességének
előmozdítása;
– a helyi és a virtuális gazdaság szervezése, menedzselése;
– a tagok innovációs képességének növelése.
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Típusa: vállalkozó szövetkezet, amely
– versenyképességet biztosít;
– nagy hozzáadott értéket előállító integrált közösség;
– zárt tagság (felvétel – kilépés szigorúan szabályozott);
– tagok és beszállítók számára szigorú előírások;
– magas szintű minőségi követelmények;
– meghatározott termékpálya-menedzsment;
– sajátos marketing-stratégiával rendelkezik;
– megengedett a tagok munkavállalói-alkalmazotti státusza
(külön szabály);
– munkahelyteremtő;
– környezet- és tájvédelmi funkcióval is rendelkezik.

A szövetkezet kiemelkedő szerepe:
– nagyobb hozzáadott értékű gazdasági/termelői tevékenységek szervezése és végzése;
– hosszú távú piaci jelenlét megszerzése, megszervezése,
működtetése és megtartása;
– a termelő és a fogyasztó közötti távolság csökkentése –
korszerű info-kommunikációs technológiai rendszer kiépítésével, interaktív kapcsolat működtetésével;
– termelési technológiai és piaci kockázatok optimalizálása;
– termék/termény tranzakciós költségek csökkentése;
– piac- és árbefolyásoló tényezővé válás.

Alapelv:
– a szövetkezeti gazdálkodás középpontjában a termelő áll;
– a szövetkezet a taggal szemben nem nyereség érdekeltségű,
kiegészíti, segíti annak vállalkozását/gazdálkodását.

Jellemzői:
– önkéntesség;
– önszerveződés;
– önfenntartás;
– autonómia;
– függetlenség;
– személyes közreműködés;
– tagok gazdasági együttműködése;
– arányos részesedés;
– a tagok gazdasági céljain túl kulturális és szociális funkciói is vannak;
– tájékoztatási, oktatási és képzési kötelezettség, ill. kötelem;
– közösségi felelősség (szociális elkötelezettség);
– egy tag – egy szavazat.
Szövetkezeti struktúra és feladatok:
– termelői közösségeket szervez (helyi, 1. szinten);
– piacot szervez, működtet – klasztert koordinál (7 régió, 2. szint);
– jogképes szövetkezeteket integrál (másodlagos szövetkezet
– országos, 3. szint);
– termeltet;
– infrastruktúra-fejlesztést koordinál;
– nagyberuházást szervez;
– forrást szervez, koordinál;
– szaktanácsadást biztosít;
– munkahely megtartás/teremtés;
– menedzsment működtetése;
– termékház(ak) üzemeltetése;
– másodlagos szövetkezeti funkciókat is ellát;
– együttműködésre képes (termelői) közösségek mobilizálása;
– szociális szövetkezetek integrálása;
– LHH-s kistérségek fejlesztési programjának segítése;
– együttműködési alternatívák kidolgozása, ajánlása;
– vidéki területeken (település, térség, ágazatok között) az
anyagi és humán erőforrások mozgósítása, integrálása;
– hitel, biztosító, garancia funkciók működtetése.
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KLASZTER
A gazdasági szereplők által előállított alapanyagot termelők többsége őstermelő, mikro-, kis- és középvállalkozásban, alapvetően családi vállalkozási formában működik. Az alapanyag jellemzően csak nyersanyag, amelynek
piaci, kiskereskedelmi forgalmazásra alkalmas termékké
alakítása minden esetben specifikus élelmiszer-feldolgozást igényel.
A szövetkezet (1. szint) nem csak a tagjaitól gyűjti össze
a piaci értékesítésre és feldolgozásra alkalmas, minőségileg ellenőrzött, élelmezés-egészségügyi szempontból
kifogástalan, megfelelő mennyiségű árut, hanem a helyi,
a szövetkezetben nem tag termelőktől is. (Természetesen
nem sértve a tagi érdekeket, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra.)
A művészi produktumok, a képző- és iparművészeti, a
kézműves termékek is jellemzően ebbe a kategóriába fognak tartozni, tehát a hagyományos piaci és bolti értékesítés
folyamatában ez az együttműködési forma tekinthető
alapvetően érvényesnek az ő esetükben is.
Tehát a helyi szövetkezeteknek (a Termékházak közreműködésével) kvázi beszállító-szervezési, termék felvásárlási-átvételi feladatokat is el kell látniuk.

M E N E D Z S M E N T
A természetes és jogi személyiségű (szövetkezeti és klaszter)
tagok vállalkozását segíti, a Termékházak működését, valamint
az operatív szakmai vállalatgazdasági ügyeket irányítja.
A menedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek:
1. adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása;
2. marketingmenedzsment;
3. kommunikáció-menedzsment;
4. piacszervezés és menedzselés;
5. benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások
feltárása és adaptálása;
6. projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység
(termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös
projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
7. előadások, konferenciák, tanulmányutak és kiállítások,
üzletember-találkozók szervezése, ezeken való közös
belföldi vagy külföldi részvétel;
8. a szövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó pályázati,
szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása, és azok alapján
széleskörű információszolgáltatás a szövetkezet tagjai
számára;
9. tanácsadás nyújtása, illetve a szövetkezet tagok számára
történő igénybevétele az alábbi területeken:

• üzletistratégia-alkotás;
• az agrárgazdaság technológiai igényeihez kapcsolódó
újdonságkutatás, technológia transzfer előmozdítása;
• marketing, piacelemző és piackutató tevékenység,
közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások;
• a szövetkezet tagjai számára a működési területükhöz
kapcsolódó speciális képzések tartása, megszervezése;
tananyag, képzési módszertan kidolgozása;
• a humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése, kompetencia adatbázis összeállítása és üzemeltetése;
10. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetése;
11. az ágazat, a saját üzleti tevékenység fejlesztéséhez
közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés, betanítás;
12. a szövetkezet közös beruházása:
• eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
• információs technológia-fejlesztés, beleértve közös
informatikai platform kialakítását vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, e-Kereskedelem és egyéb
e-Szolgáltatások támogatását is.

TERMÉKHÁZ

Létesítésének célja, egyrészről: a regisztrált termelő (ide értve a
feldolgozóipart is) illetve alkotó és a fogyasztó/vásárló közötti
termék/áru/alkotás (együtt: termék) kapcsolat, mintegy felvásárló
telep/ház létrehozása. A helyben előállított termék helyi piacra jutásának segítése, bonyolítása, továbbá a pluszként megjelenő termékek kistérségi, regionális, országos terítésének, forgalomba
hozatalának előkészítése a logisztika számára.
Funkciója: vállalkozási alapon a helyi és (kis)térségi termékek
(az élelmiszertől a kézműves, képzőművészeti alkotásokig) felvásárlása és piacra jutásának biztosítása.
Másrészt: a saját beszállítói körének szervezése; a termelői
közösségek/szervezetek (helyi, szociális és iskola szövetkezetek, TÉSZ-ek, vállalkozások stb.), a Klaszter tagok, a regisztrált
kistermelők részére, a (elsősorban, az előzőekben már
felsorolt) vezető szakértőkkel és kiemelt partnerekkel
együttműködve szolgáltatást
szervez, segítve azok minél

ered mé nye sebb piaci
versenyre
való felkészülését és
részvételét.

Területi elhelyezkedésük:
– helyi illetve mikrotérségi szint: kb. 15-20 km-es körzetben
működik, szervezi – gyűjti – felvásárolja a helyi termékeket,
és azt a helyi piacra kiviszi, a helyi bolt közreműködésével
értékesíti; felel a termék minőségi megfeleléséért;
– kistérségi – regionális szint: a helyi termékek előbbi menedzselésén túl, a csomagolt, késztermékek, húsáruk és tejtermékek piacra jutásának a feltételeit is megteremti, illetve koordinálja a termelést és a piaci igények (logisztikai rendszer
iránymutatásának megfelelő) feltérképezését és kielégítését;
– országos szint: a logisztikai rendszert működteti, szervezi a
nagyobb volumenű piacot, annak ellátását; koordinálja a termelés feltételeinek megteremtését, ellátását, kiszolgálását.
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI
ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR
(IKSZT*) ÉS A PROGRAM

A Termékház a MENEDZSMENT szervezettel
kötött szerződés alapján jön létre és fejti ki tevékenységét.
Az IKSZT-ek a jövőben fontos szerepet látnak
majd el az Agrár-vidék Dinamikus Gazdaságfejlesztő Klaszter Program helyi megvalósulása
során. Miért? Azért, mert a programban résztvevők
számára olyan szolgáltatást képesek nyújtani,
amely nélkül egyébként nehezen elképzelhető az
eredményes és sikeres részvételük. Információt
adnak, találkozási és konzultációs helyül szolgálnak, szakemberek segítik az egyszerű, hétköznapi,
ma még a számítógépet alapszinten használni sem
képes embereket személyes közreműködésükkel
abban, hogy azok e képességek hiányában is
versenyképes szinten tudjanak a globalizált világ
piacán részt venni termékeikkel.
Egy rövid betekintéssel nézzük meg, hogy mik is ezek a
közösségi és szolgáltató terek, valójában mire is képesek, miért
tudnak a legkisebb település lakóinak is ugyanolyan színvonalas szolgáltatást nyújtani, mint amilyen a nagyvárosokban
lakók részére természetes elérhetőség.
Integrált közösségi és szolgáltató terek – számos néven –
évek óta működnek már Magyarországon.
Van olyan település, ahol közösségi házként vagy faluházként
ismerik ezen helyeket, van, ahol a korábbi művelődési ház vagy
a könyvtár tölti be a funkciót, több településen a teleház vagy az
eMagyarország Pont vállalja ezt. Számos megoldást, példát,
elnevezést találhatunk.
Egy közös mindezekben: az integrált, komplex feladatellátást
szolgáló, az emberek találkozását biztosító „közösségi térszerkezet” keretében, egymásra épülve, egymást felerősítve teszik
elérhetővé és hozzáférhetővé a lakosságot érintő közszolgáltatások, továbbá az üzleti és civil szféra kezdeményezéseit.
Az integrált közösségi és szolgáltató tér elnevezés nem egy
intézményformát, hanem egy szemléletet, egy modellt jelöl. A
szemlélet, a modell lényege az, hogy az integrált közösségi és
szolgáltató terek egyszerre
– olyan épületek, amelyek térszerkezetükkel, eszközeikkel
keretet biztosítanak minden ágazat, szakterület számára,
hogy közszolgáltatásait hozzáférhetővé tegye a vidéki
településeken és térségekben;
– szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes
(köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez, és
– mindemellett közösségi tér is, azaz ereibe befogadja a helyi
közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezéseket, folyamatokat, az ott dolgozó szakember pedig
támogatja, bátorítja azokat.
18

Az IKSZT lényege, hogy a magyar vidék helyzetét egy olyan
összehangolt beavatkozással javítsa, ami egyszerre jelent fizikai
építkezést és új lehetőségeket egy-egy település, térség lakosainak, közösségeinek, szervezeteinek.
Az IKSZT-k kialakítását célzó program távlati célja olyan
hálózat létrehozása, amely komplex szemlélettel, magas színvonalon, költséghatékony és fenntartható módon biztosítja a
közszolgáltatások legszélesebb körének hozzáférhetőségét a
vidéki településeken és tanyás térségekben. A hosszú távú cél,
hogy a megújuló közösségi terek végpontjai, hozzáférési pontjai legyenek számos szolgáltatásnak.
Fontos azonban azt is tudni, hogy az IKSZT nem csak a szolgáltatások közelebb hozatalával jelent új lehetőséget egy-egy
település, térség lakosainak. Fizikai létével, jól kialakított térszerkezetével és az ott dolgozó munkatárs szervező, bátorító
tevékenységével a beszélgetések, a találkozások, az ötletek, az
eddig még csak tervként létező szándékok kibontakozásának
lehetőségét is magában rejti.
*Forrás: IKSZT Módszertani kézikönyv, szerkesztette: Beke Márton
és Ditzendy Károly Arisztid
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