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BEVEZETÉS 

Magyarországon a zöldség- és gyümölcságazat fontos szerepet tölt be mind a 
nemzetgazdaságon, mind a mezıgazdaságon belül. Magyarország természeti 
adottságai, termelési hagyományai jó lehetıséget biztosítanak a minıségi zöldség- 
és gyümölcstermeléshez. A két ágazat a mezıgazdaságilag hasznosított területbıl 
mindössze 3,2-3,7%-kal részesedik. Ennek ellenére a mezıgazdasági termelés 
értékének 10-13%-át adja, a növénytermesztésen belül pedig 17-23%-ot. A 
zöldségágazat 2007. évi bruttó termelési értéke (folyó áron) megközelítette a 146,5 
milliárd forintot, a gyümölcságazaté pedig a 46,2 milliárd forintot. 

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacának szabályozásában a friss zöldségek, 
gyümölcsök és a feldolgozóipari alapanyagok a kevésbé szabályozott termékek 
közé tartoznak. Ennek fı oka a termelés egyedi struktúrája. A piacszabályozási 
rendelet nem állít fel mennyiségi korlátokat, kizárólag szigorú minıségi 
követelményeket szab meg, ami azt jelenti, hogy az EU egységes piacán elsısorban 
a piaci versenyben kell helytállni. 

A piacszabályozás kulcselemei az életképes Termelıi Értékesítı Szervezetek 
(TÉSZ). Az EU-ban 2004-ben több mint 1400 TÉSZ mőködött, amelyek a zöldség-
gyümölcs termelés mintegy 34%-át koordinálták. Az Európai Bizottság (2007a) ezt 
az arányt 2013-ra 60%-ra kívánja növelni, amihez szükségessé vált az ágazat 
reformja, amely 2008. január 1-tıl lépett érvénybe. A reform fı célja a tagság 
alkupozíciójának az erısítése, és a környezetbarát termesztéstechnológiák minél 
szélesebb körő alkalmazása. A reform keretén belül minden tagállamnak az ország 
céljainak megfelelı Nemzeti Stratégiát kellett kidolgoznia, ami tartalmazza az 
ágazat fejlesztési lehetıségeit és a TÉSZ-ek által megvalósítandó feladatok 
eszközeit is. 

Magyarországon is jelentıs változások zajlottak le 2008-2009-ben, hiszen 2009. 
április 30-án többségében lejárt az elızetesen elismert TÉSZ-ek elismerési 
idıszaka. A maximum 5 éves elismerési idıszak végére az elızetesen elismert 
szervezeteknek teljesíteniük kell a végleges elismerés feltételeit, amennyiben ez 
nem lehetséges akkor csatlakozniuk kell egy már véglegesen elismert szervezethez, 
amely történhet beolvadással vagy egyesüléssel is. 2008. január 1-jén 58 TÉSZ 
mőködött, amibıl 11 rendelkezett végleges elismeréssel.  

A reform kiemelten szorgalmazza a TÉSZ-ek közötti másodlagos együttmőködések 
kialakítását is (termelıi szervezetek társulása), ami szintén nem jöhet létre önállóan 
is stabilan mőködı szervezetek nélkül. A magyarországi TÉSZ-ek a zöldség-
gyümölcs termékpálya szervezésében jelentısen az EU átlag alatt teljesítenek. A 
TÉSZ-ek tagi forgalmának aránya 2007-ben 16,5%-ot képviselt az összes zöldség-
gyümölcs forgalomból, ezért mindenképpen szükséges megvizsgálni, hogy milyen 
okokra vezethetı vissza a szervezıdés alacsony szintje. Miközben a marketing 
szövetkezetek Nyugat-Európa országaiban sikeresen koordinálják a termékpályákat 
addig Magyarországon piaci részesedésük alacsony. Ennek a jelenségnek az egyik 
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oka a termelık közötti, valamint a termelık és partnereik közötti bizalom hiánya 
lehet. 

Az értékesítési csatornán belüli magatartási folyamatok hagyományos elemzési 
területei (együttmőködés, konfliktus) mellett az utóbbi évtizedekben megjelent a 
bizalom és az elkötelezettség szerepének a vizsgálata is. Az értékesítési csatorna 
szereplıinek magatartását a belsı erıviszonyok és folyamatok mellett a mikro- 
(vevık, beszállítók, közvetítık, versenytársak stb.), illetve a makrokörnyezet 
(gazdasági, demográfiai, technológiai, természeti, jogi, politikai és társadalmi, 
kulturális) is jelentısen befolyásolja. 

A bizalom szerepének a vizsgálata és mérése a tagok szövetkezetekhez való 
viszonyulása szempontjából is foglalkoztatja a kutatókat. Ennek keretében Hansen 
et al. (2002) az Amerikai Egyesült Államokban, míg Bakucs et al. (2007) a 
MÓRAKERT Szövetkezetnél vizsgálták a bizalom csoportkohézióra gyakorolt 
hatását, valamint a tagok teljesítményében és elégedettségében betöltött szerepét. 
Az elıbbi kutatásokat követve szeretném bıvíteni a bizalom szerepére vonatkozó 
vizsgáltok körét az üllési ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél végzett vizsgálat 
alapján.  

Az értekezés elsı részében bemutatom a zöldség-gyümölcs termékpályán meglévı 
koordinációs mechanizmusokat. Ennek során vizsgálom a termékpálya mentén 
megvalósuló koordináció folyamatát és lehetséges formáit. Szakirodalmi áttekintés 
alapján bemutatom a termékpálya koordináció nyugat-európai és hazai példáit. 
Arra a kérdésre keresem a választ, hogy TÉSZ-ek milyen mértékben és módon 
tudják megvalósítani a termékpálya szervezését. Áttekintést adok a TÉSZ-ek 
tagállami és hazai mőködési jellemzıirıl. Megvizsgálom a magyarországi TÉSZ-
ek számában bekövetkezı változásokat, feltárva annak közvetlen és közvetett okait 
1999-tıl 2008-ig. 

A magyarországi jellemzık és folyamatok feltárása érdekében elemzem a ZÖLD-
TERMÉK Szövetkezet (véglegesen elismert TÉSZ) mőködését és gazdálkodását 
2003. évi megalakulásától 2008-ig. A vizsgálat elsısorban a szövetkezet termelıi 
koordinációban betöltött szerepét helyezi elıtérbe, vagyis azt vizsgálom, hogyan 
változott a szövetkezet taglétszáma, termıterülete, termelésszerkezete, 
termékkínálata, forgalmazott árumennyisége és tagi kifizetése; továbbá ezek 
milyen hatást gyakoroltak a tagok gazdálkodására. 

A bizalom együttmőködésben betöltött szerepét nemzetközi és hazai szakirodalom 
alapján értékelem. Kérdıíves felmérés segítségével a ZÖLD-TERMÉK 
Szövetkezetnél megvizsgálom a bizalom csoportkohézióra, valamint a tagok 
teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását. Emellett megvizsgálom a 
tagság motivációs tényezıit is, hogy megtudjam milyen célok, elvárások 
határozzák meg a tagok szövetkezethez való csatlakozását és abban való maradását. 

A kérdıíves vizsgálatok eredményei alapján levont következtetések elsısorban a 
Dél-alföldi (homokháti) TÉSZ-ekre általánosíthatóak. A késıbbiekben a 
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mellékletekben található kérdıívet is felhasználva további TÉSZ-ek (eltérı 
régióból is) vizsgálatával bıvíthetı a kutatás.  

Célkitőzések 

A zöldség-gyümölcs ágazat gazdasági jelentıségének a bemutatása a Világon, az 
Európai Unióban és Magyarországon. 

A mezıgazdaságban - ezen belül a zöldség-gyümölcs termékpályán - meglévı 
koordinációs mechanizmusok bemutatása. 

A Termelıi Értékesítı Szervezetek zöldség-gyümölcs ágazat koordinálásában 
betöltött szerepének a bemutatása az Európai Unióban és Magyarországon. 

Konkrét példán keresztül vizsgálom a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet termelık 
koordinálásában betöltött szerepét 2003. évi megalakulásától 2008-ig. 

Primer kutatáson keresztül, kérdıíves felmérés adataira alapozva elemzem és 
értékelem a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjainak motivációit és céljait, 
valamint a bizalom tagok teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását. 

Hipotézisek 

Az elsı hipotézis megfogalmazásakor a TÉSZ-szel szemben megfogalmazott 
alapvetı elvárások teljesülését (értékesítés biztonságának növelése, tagok termelési 
költségeinek csökkentése) kívántam megvizsgálni. A második hipotézis a termelık 
hosszú távú (értékesítés biztonsága) és rövid távú érdekeit (pillanatnyi ár) állítja 
egymással szembe. A harmadik hipotézisnél azt feltételeztem, hogy a magasabb 
végzettségő tagok nyitottabbak, ezért jobban használják a szövetkezet többségében 
ingyenes szolgáltatásait. A bizalom szerepéhez kapcsolódó hipotézisek Hansen et 
al. (2002) és Bakucs et al (2007) hipotéziseit követik, annak érdekében, hogy a 
kapott eredmények összehasonlíthatóak legyenek Bakucs et al. (2007) 
MÓRAKERT Szövetkezetnél végzett vizsgálatainak az eredményeivel. 

1. A TÉSZ javítja a termelık értékesítési biztonságát, valamint csökkenti tagjai 
termelési költségeit. 

2. A TÉSZ tagok számára az értékesítés biztonsága fontosabb, mint a kapott ár 
nagysága. 

3. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezı tagok aktívabbak a szövetkezet 
által nyújtott szolgáltatások igénybevételében, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettségőek. 

4. A tagok közötti, valamint a tagok és menedzsment közötti bizalom pozitív 
hatással van a csoportkohézióra. 

5. A tagok közötti, valamint a tagok és menedzsment közötti bizalom pozitív 
hatással van a tagság teljesítményére és elégedettségére. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. A zöldség-gyümölcságazat jelentısége  

1.1.1. A zöldség-gyümölcságazat jelentısége a Világon és az Európai Unióban 

A világon megközelítıleg 51-51 millió hektáron termelnek zöldséget és 
gyümölcsöt. Az egyes kertészeti ágazatok közül a termésmennyiséget tekintve a 
zöldségtermesztésé a vezetı szerep. 1961-tıl 2004-ig megnégyszerezıdött a 
zöldségek termésmennyisége (210 millió tonnáról 850 millió tonnára nıtt). 44 év 
alatt 8,9%-os évi átlagos növekedés állapítható meg, amit jelentısen meghalad az 
utolsó évtized évi 15,3%-os növekedése. A földrészek zöldségtermesztésében 
Ázsiáé a vezetı szerep: 2004-ben 630,7 millió tonna zöldségtermelése a 
világtermelés 73%-át fedte le. A Kínában és Indiában termesztett zöldség 
részaránya megközelíti a világtermelés 60%-át. Európa állt a második helyen 101,4 
millió tonnával (12%), Észak-Amerika a harmadikon 58,7 millió tonnával (7%). 
Afrikában 51,2 millió tonna, Dél-Amerikában 20,4 millió tonna, Óceániában 3,4 
millió tonna zöldséget takarítottak be a FAOSTAT adatai szerint (Papp, 2006). A 
világtermelésbıl az EU-27 kb. 70 millió tonnával részesedik. Az Unió 
meghatározó országai közé Olaszország (14 millió tonna), Spanyolország (13 
millió tonna), Franciaország (6 millió tonna) tartozik. Jelentıs szerepet játszik még 
Görögország, Hollandia és Lengyelország 4 millió tonna körüli éves kibocsátással. 
A hazai zöldségtermelés 1,5-2 millió tonnával az EU termelésének 2,2-2,9%-át 
adja. Az Európai Unióhoz való földrajzi közelsége miatt fontos felhívni a figyelmet 
arra, hogy Törökország 25 millió tonna éves termeléssel rendelkezik, ami az EU 
kibocsátásának több mint a harmada. 

A világ összes gyümölcstermelése 1961-tıl 2004-ig tartó 44 év alatt a 
zöldségtermesztésnél kisebb arányú, de a világ mezıgazdasági termeléséhez 
viszonyítva szintén nagyarányú, évi 6,5%-os növekedést mutatott, 175 millió 
tonnáról 500 millió tonnára emelkedett. Az utóbbi évtizedben a növekedési ütem 
elérte az évi 12,3%-ot. A világ 10 vezetı gyümölcstermelı országa között a fejlıdı 
országok dominálnak. A zöldségtermesztéshez hasonlóan szintén Kínáé a vezetı 
szerep 80 millió tonna terméssel (16%). Ezt követi India (47 millió tonna), Brazília 
(36 millió tonna) és az USA (29 millió tonna). Az EU-27 kb. 40 millió tonnával 
részesedik a világtermelésbıl (Papp, 2006). Az EU két legnagyobb 
gyümölcstermelıje Olaszország és Spanyolország 10-11 millió tonnás éves 
kibocsátással. A nem EU tag Törökország 12-13 millió tonnás éves termeléssel 
rendelkezik. A hazai 0,7-1 millió tonnás gyümölcstermelés az EU termelésének 
1,7-2,5%-a.  

1.1.2. A zöldség-gyümölcságazat jelentısége Magyarországon 

Magyarországon a zöldség- és gyümölcságazat fontos szerepet tölt be mind a 
nemzetgazdaságon, mind a mezıgazdaságon belül. Magyarország természeti 
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adottságai, termelési hagyományai jó lehetıséget biztosítanak a minıségi zöldség- 
és gyümölcstermeléshez. A zöldség- és gyümölcságazat több ezer család 
megélhetését, vagy jövedelem-kiegészítését teszi lehetıvé, fontos szerepet játszik 
az ökológiai adottságok és a tájtermelés kihasználásában, valamint a vidéki 
népesség helyben való foglalkoztatásában (Erdészné, 2007). 

A két ágazat a mezıgazdaságilag hasznosított területbıl mindössze 3,2-3,7%-kal 
részesedik. Ennek ellenére a mezıgazdasági termelés értékének 10-13%-át adja, a 
növénytermesztésen belül pedig 17-23%-ot. A zöldségágazat 2007. évi bruttó 
termelési értéke (folyó áron) megközelítette a 146,5 milliárd forintot, a 
gyümölcságazaté pedig a 46,2 milliárd forintot. A zöldség-gyümölcs ágazat 
jelentıs részt képvisel a mezıgazdaság export árbevételébıl is, igaz az elmúlt 
években csökkent az aránya, de 2006-ban így is meghaladta a 18%-ot. A 
külkereskedelmi mérleg (1. táblázat) eredményét, 48,8 milliárd forinttal növelte, 
ami 22,7%-os részesedést jelentett. Ezzel szemben 2007-ben már csak 15,2%-ot 
képviselt a mezıgazdaság export árbevételébıl. A külkereskedelmi mérleg 
eredményét a növekvı import ellenére 41,0 milliárd forinttal növelte, ami már csak 
11,4%-os részesedést jelentett. 

1. táblázat. A zöldség és gyümölcsfélék külkereskedelmi mérlegének alakulása  

Megnevezés M.e. 2003 2004 2005 2006 2007 
Behozatal 
Összesen millió Ft 327 145 448 705 536 906 642 965 725 376 
Zöldségféle és gyümölcs  millió Ft 70 196 81 541 95 889 107 530 123 939 
Zöldségféle és gyümölcs aránya % 21,46 18,17 17,86 16,72 17,09 
Kivitel 
Összesen millió Ft 630 257 671 755 717 973 857 798 1 085 839 
Zöldségféle és gyümölcs  millió Ft 140 109 147 968 135 015 156 312 164 927 
Zöldségféle és gyümölcs aránya % 22,23 22,03 18,81 18,22 15,19 
Egyenleg 
Egyenleg összesen millió Ft 303 112 223 050 181 067 214 833 360 463 
Egyenleg zöldségféle és gyümölcs  millió Ft 69 913 66 427 39 126 48 782 40 988 
Részesedés az egyenlegbıl % 23,07 29,78 21,61 22,71 11,37 

Forrás: Saját szerkesztés. Az élelmiszerek, italok és dohány külkereskedelmének 
áruszerkezete 2003-2007. KSH. 

Magyarország zöldség- és gyümölcsexportjának 80%-a az Európai Unió 
tagországaiba irányul. Az EU-27 tagországainak mintegy fele nem önellátó 
zöldségbıl, ami kedvezı a 160%-os önellátottsággal rendelkezı magyarországi 
termelés számára. Ha csak a gyümölcsöt nézzük, akkor az export-import 
egyenlegünk már negatív volt (Popp et al., 2008). A frissgyümölcs-import mintegy 
60%-át a déli gyümölcsök teszik ki, amelynek 90%-át a banán és a citrusfélék 
adják. A növekvı banánimport összefügg a hazai alacsony almatermeléssel 
(Tunyoginé - Stummer, 2008). 

A magyarországi zöldség- és gyümölcstermelıknek komoly problémát okoz, hogy 
nem tudnak megfelelı mennyiségő és minıségő árut elıállítani köszönhetıen az 
elaprózott területeknek és a termesztett fajták magas számának. Azokon a 
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területeken, ahol nem mőködik TÉSZ az értékesítés rendkívül szervezetlen. A 
magyar termelık 65%-a saját maga próbálja értékesíteni a termékeit. A TÉSZ-eken 
keresztül 15-16%-uk értékesít. Emellett 16%-uk a marketingszerzıdést és 4%-uk a 
termelési szerzıdést preferálja (Popp et al., 2008). 

Az elmúlt években Magyarországon a zöldség-gyümölcs értékesítés eltolódott a 
kereskedelmi láncok irányába. 2002-2004 átlagában a végsı felhasználást jelentı 
fázison belül a kereskedelmi forgalomba kerülı friss zöldség-gyümölcs 20,9%-át 
értékesítették a fogyasztói piacokon. A hagyományos kisboltokon és 
vendéglátáson keresztül a termékek 36,1%-a kerül a fogyasztókhoz. A végsı 
fázisban a kereskedelmi láncok jelenléte a legerısebb, a megtermelt, forgalomba 
került termékek kb. 43%-át forgalmazták. A kereskedelmi csatornák arányai és az 
értékesítési irányok alapvetıen nem változtak 2002-2004 óta. Annak ellenére, hogy 
a kiskereskedelmi láncok megkerülhetetlen tényezıivé váltak a magyar 
élelmiszerértékesítésnek, a zöldség-gyümölcs értékesítésen belül a szakboltok és a 
fogyasztói piacok szerepe még jelentıs. A hagyományos kereskedelemben a 
közvetlen termelıi beszállítás nem jellemzı, a nagykereskedık és a nagybani 
piacok szerepe továbbra is meghatározó. A modern kiskereskedelem már törekszik 
a közvetítık kikapcsolására és a hosszabbtávú szerzıdéses kapcsolatok erısítésére 
(Popp et al., 2008).  

Erdészné és Radóczné (2000) szerint a nagy árukínálat és a termelıi verseny miatt 
csak a legszigorúbb minıségi követelményeket is kielégítı, kedvezı áru 
termékekkel lehetünk versenyképesek Európa piacain. A munkaigényes kertészeti 
termékek közül is elsısorban a magyar specialitásokkal, „hungaricumokkal” 
érhetünk el sikereket. Medina (2005) szerint a verseny megköveteli a termelés 
színvonalának növelését, az áru nyomon követhetıségét, az élelmiszerbiztonsági 
elvárások és a szigorú minıségi követelmények maradéktalan teljesítését, a piaci 
rések feltérképezését és a kínálkozó export lehetıségek kihasználását. Medina 
(2008) kiemeli, hogy az eredményes külkereskedelem feltétele a stabil hazai piac, 
amit elsısorban fogyasztásösztönzéssel és a fogyasztói bizalom javításával lehet 
erısíteni.  

Egyetértve Erdészné (2008) megállapításaival az ágazatfejlesztés kulcskérdései az 
értékesítés szervezettségének a javítása (a TÉSZ-ek szerepének megerısítésével), 
az öntözhetı felületek növelése, a fedett (hajtatott) területek növelése, az integrált- 
és környezetbarát termesztéstechnológiák minél szélesebb körő alkalmazása, 
valamint megfelelı fajtahasználattal a termıhelyi adottságok kiaknázása és 
minıségi termékek elıállítása. A versenyképesség csak a teljes termékpályán 
átívelıen teremthetı meg, ezért elkerülhetetlen a termékpálya szereplıi 
közötti együttmőködés javítása. 

A zöldségágazaton belül a betakarított termıterület 85-117 ezer hektár között 
változott az elmúlt években. 2007-ben 90,5 ezer ha volt. A betakarított összes 
termés 1,5 és 2,0 millió tonna között mozogott. 2004-ben volt a legmagasabb 2,0 
millió tonnával, 2005-ben a legalacsonyabb 1,5 millió tonnával. Az összes termés 
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2007-ben újra emelkedett, megközelítette az 1,8 millió tonnát. A zöldségágazat 
bruttó termelési értéke 2007-ben 44 százalékkal haladta meg a 2005-ös 101,9 
milliárd forintot (2. táblázat). 

2. táblázat. A zöldségfélék termesztésének fıbb jellemzıi 

Megnevezés M.e. 2003 2004 2005 2006 2007 

Betakarított terület ha 116 538 102 762 84 575 91 126 90 514 

Betakarított összes 
termés 

tonna 1 942 663 2 033 336 1 547 425 1 779 237 1 759 732 

Bruttó termelési érték, 
folyó áron 

millió Ft 111 884 113 532 101 905 136 644 146 464 

Bruttó termelési érték, 
összehasonlító áron 

millió Ft 100 840 122 874 90 947 124 341 133 818 

Forrás: A fontosabb zöldségfélék termesztése és felhasználása. KSH. 

A magyarországi zöldségtermelést alapvetıen 10-12 faj határozza meg. Ezek a 
fajok a betakarított terület és hozamok több mint 80 százalékát, valamint a bruttó 
termelési érték közel 80 százalékát adják.  

2007-ben a betakarított terület alapján a csemegekukorica részesedése - az elmúlt 
évekhez hasonlóan - a legmagasabb 35 százalékkal (32 ezer ha). Azt követi a 
zöldborsó 20, a görögdinnye 9, valamint a zöldpaprika 5 százalékkal. A 
zöldpaprika területe a 2005. évi 2 778 hektárról 4 187 hektárra emelkedett. 2 és 3 
százalék között helyezkedik el a zöldbab, paradicsom, vöröshagyma, fejeskáposzta, 
főszerpaprika és a sárgarépa területe. A paradicsom termıterülete évrıl-évre 
csökkent, 2007-ben már csak 2 620 ha volt. A többi zöldségféle területi aránya nem 
éri el a 2%-ot. 

A betakarított termésmennyiség tekintetében is a csemegekukorica áll az élen 30 
százalékkal (535 ezer tonna). A paradicsom második 13%-kal (228 ezer tonna) a 
11%-os zöldpaprika elıtt. A zöldpaprika hozama jelentısen nıtt a 2005. évi 90 
ezer tonnáról 191 ezer tonnára. A görögdinnye részesedése 9 százalékra csökkent. 
4 és 5 százalék között mozog a zöldborsó, sárgarépa, fejeskáposzta és a 
vöröshagyma. A 2,9%-os uborkán és a 2,5%-os petrezselyemgyökéren kívül a 
többi faj nem éri el a 2%-os hozamrészesedést. 

A bruttó termelési érték szempontjából a zöldpaprika részesedése meghaladja a 
29%-ot (43,0 milliárd Ft), ami kiugróan magas a 2003 és 2005 közötti 12-14%-os 
részesedéséhez képest. A növekedés a betakarított terület és a termésmennyiség 
emelkedésének az eredménye. A paradicsom 11%-ot (16,6 milliárd Ft), míg a 
csemegekukorica 9,5%-ot (13,9 milliárd Ft) képviselt 2007-ben. A görögdinnye 
részesedése érte el még az 5%-ot, 7,8 milliárd forinttal. A zöldborsó, uborka, 
petrezselyemgyökér, fejeskáposzta, sárgarépa, vöröshagyma paradicsompaprika 3-
4 százalékot képvisel. A többi zöldség részesedése 1,5% alatt található (1. ábra). 
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1. ábra. A fıbb zöldségfélék bruttó termelési értéke 2003-2007 
Forrás: Saját szerkesztés. A fontosabb zöldségfélék termesztése és felhasználása. 

KSH. 

A fajlagos hozamok esetén a legtöbb termék esetén javulás következett be az 
elmúlt években. A zöldpaprika fajlagos hozama 2006-ban 21,6 tonna/hektárra 
emelkedett a 2003-as 12,7 tonnáról. A paradicsom fajlagos hozama 2006-2007-ben 
46-50 tonna között mozgott a 2003-as 35 tonnával szemben. Az uborka 
átlaghozama 2006-ban 47 tonna volt hektáronként. Javulást mutatott a sárgarépa és 
a petrezselyemgyökér átlaghozama is. 2003-hoz képest az elıbbi 32%-kal 22,4 
tonna/hektárra, az utóbbi 84%-kal 12,4 tonna/hektárra emelkedett 2007-re. A 
fejeskáposzta hektáronkénti hozama 2006-ban meghaladta a 28 tonnát, ami 26%-os 
növekedést jelentett 2003-hoz viszonyítva. A csemegekukorica átlaghozama 13-16 
tonna/hektár között mozgott 2003 és 2007 között.  

A szabadföldi zöldségtermesztés mellett egyre jelentısebb szerep jut a hajtatásos 
termelésnek, amivel kibıvíthetı a termelési periódus hossza, elısegítve a 
fogyasztók folyamatos áruellátását és a termelık bevételhez jutását. Tégla (2006) 
kutatásai szerint a zöldségtermesztést szolgáló összes fedett területen, 90-100 
hektár üvegház és 5000-6000 ha fóliasátor segítségével mintegy 180-220 ezer 
tonna árut állítanak elı évente. Z. Kiss és Rédai (2005) szerint a hajtatott 
zöldségtermesztés évek óta a teljes zöldségtermı területnek mindössze 5% körüli 
arányát foglalja el, a termelt mennyiségbıl pedig 20-25%-ot képvisel, ugyanakkor 
az ágazat árbevételének közel a felét adja. 2002-ben 5170 hektáron folytattak 
zöldséghajtatást és 444 ezer tonna korai zöldséget értékesítettek. A hajtatott 
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területek felét a zöldpaprika teszi ki, 20%-át a paradicsom, a többi korai zöldség 
kisebb aránnyal szerepel. Z. Kiss és Rédai (2005) a duplájára teszi a hajtatott 
termésmennyiséget Téglával (2006) szemben, igaz nem ugyanazok az évek 
kerültek összehasonlításra. A Nemzeti Stratégia (2008) adatai alapján 2007-ben 
5770 hektár hajtatott területrıl 439,8 ezer tonna árut takarítottak be.  

Az ipari zöldségtermelés sokat veszített súlyából az elmúlt évtizedben, de még 
mindig fontos szerepe van az ágazat termékkibocsátásában. Az ipari feldolgozásra 
elıállított gyökérzöldség-termelés (sárgarépa, petrezselyemgyökér) erısen 
visszaesett; a mosott, csomagolt, konyhakész termékek elıállítása viszont 
folyamatosan növekszik. A hőtıipar 130-160 ezer tonna, míg a konzervipar 400-
500 ezer tonna körüli készárut állít elı évente (elsısorban zöldborsó-, 
csemegekukorica- és zöldbab-alapanyagokból), aminek 80%-a exportra kerül. A 
tömegtermékek uniós piacán óriási konkurenciaharc zajlik a harmadik országok 
termékeivel. A versenyképességet csak egy szorosabb termelıi integráció 
keretében, fokozott költséghatékonyság mellett lehet javítani (Erdészné - Kozák, 
2009). 

A gyümölcságazaton belül az összes termıterület nagysága viszonylag állandó, 
95-103 ezer hektár között változott a 90-es évek közepe és 2000-es évek közepe 
között. 2007-ben 99 ezer ha volt. A betakarított összes termés 0,7 és 1,0 millió 
tonna között mozgott. 2004-ben volt a legmagasabb 1,0 millió tonnával, 2007-ben 
a legalacsonyabb 0,36 millió tonnával. Az összes termés a 2005. évi visszaesés 
után 2006-ban újra emelkedett, megközelítette a 0,9 millió tonnát. A tendencia 
azonban nem folytatódott 2007-ben, mert a kedvezıtlen idıjárási körülmények 
miatt (fagykár, jégkár) drasztikusan csökkentek a hozamok, ezáltal a kibocsátás is. 
A gyümölcságazat bruttó termelési értéke 2007-ben 46,2 milliárd forintra csökkent 
(3. táblázat). 

3. táblázat. A fontosabb gyümölcsfélék termesztésének fıbb jellemzıi 

Megnevezés M.e. 2003 2004 2005 2006 2007 

Betakarított terület ha 101 142 102 425 103 167 100 589 99 056 

Betakarított összes 
termés 

tonna 724 068 1 037 823 731 853 863 335 359 662 

Bruttó termelési érték, 
folyó áron 

millió Ft 44 922 50 805 47 400 61 338 46 197 

Bruttó termelési érték, 
összehasonlító áron 

millió Ft 40 228 66 395 35 599 61 769 30 143 

Forrás: A fontosabb gyümölcsfélék termesztése és felhasználása. KSH. 

A magyarországi gyümölcstermelést alapvetıen 8-10 faj határozza meg. Ezek a 
fajok a betakarított terület 90, a hozamok 95 és termelési érték több mint 85 
százalékát teszik ki. 

Az összes termıterületet vizsgálva a magyar gyümölcstermesztés legjelentısebb 
terméke az alma, csaknem az összes termıterület felét foglalja el. A 2007. évi 
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adatok alapján részaránya meghaladja a 44%-ot (44 ezer ha). Az almát a meggy 
(13%) követi, aminek aránya a korábbi évekhez képest kis mértékben csökkent, 
majd a szilva és az ıszibarack következik biztos 8-9%-os részesedéssel. A 
kajszibarack részesedése stabilan 6% körül mozog az elmúlt években. Állandónak 
mondható a körte (3%) és a cseresznye (2%) aránya is. A bogyós gyümölcsőek is 
tartják a 4% körüli részesedésüket. 

A betakarított termésmennyiség tekintetében 2006-ban is az alma volt a 
legjelentısebb 537 ezer tonnával, ami a teljes termésmennyiség 62 százaléka. 7-8 
százalékot képviselt az ıszibarack, szilva és a meggy. 3-4 százalék körül mozgott a 
kajszibarack, körte és bogyós gyümölcsőek. (A 2007-es termésmennyiségeket az 
idıjárási tényezık drasztikusan befolyásolták, ezért a betakarított 
termésmennyiségre vonatkozóan 2007 helyett a 2006-os évet jellemeztem.) 

A bruttó termelési értékre is negatívan hatott a betakarított termésmennyiség 
visszaesése. Ennek ellenére 2007-ben is az alma képviselte a legnagyobb részt 
32%-kal. A 2006-os 24 milliárd forinttal szemben 2007-ben mindössze 15 milliárd 
forintot ért el az almatermelés. Ezt követte a meggy 17 és az ıszibarack 13 
százalékkal. A kajszi és a szilva 6-7%-ot képviselt. Jelentıs részesedéssel 
rendelkeznek még a bogyós gyümölcsőek 10%-kal (2. ábra). 
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2. ábra. A fıbb gyümölcsfélék bruttó termelési értéke 2003-2007 
Forrás: Saját szerkesztés. A fontosabb gyümölcsfélék termesztése és felhasználása. 

KSH. 

A fajlagos hozamok változását a kedvezıtlen 2007-es év helyett 2006-hoz 
viszonyítottam. Általánosságban kis mértékő javulás következett be 2006-ban 
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2003-hoz képest. Az alma fajlagos hozama 12-16 tonna között mozgott. A meggy 
esetén több mint 50%-kal 4,6 t/ha-ra emelkedett a hozam. Az ıszibarack fajlagos 
hozama jelentısen ingadozott (3,9-10,2 t/ha), ami fıleg az ültetvények 
fagyérzékenyégének köszönhetı. A szilva és kajszi átlaghozama 38 illetve 35 
százalékkal 7,2 és 6,7 tonna/hektárra nıtt. A bogyós gyümölcsőek átlaghozama 
jelentısen javult. A málna esetén 59%-kal 7,9 t/ha-ra, a szamóca esetén pedig 
kiemelkedıen 124%-kal 12,6 t/ha-ra nıtt a fajlagos hozam.  

A gyümölcsösök korösszetétele továbbra is kedvezıtlen, az elöregedett 
ültetvények aránya a legtöbb gyümölcsfajnál eléri a 40-50%-ot, de a legrosszabb a 
helyzet az almánál. Piaci zavart okoz évrıl évre a kiöregedett ültetvények 
kiszámíthatatlan termése, ezért gyorsítani kellene valamennyi gyümölcsfajnál az 
elöregedett ültetvények kivágását és a termıalapok megújítását (Erdészné, 2007). 

Megvizsgáltam mind a termelıi, mind a fogyasztói árszínvonal változását 2003-
tól 2008-ig (3. és 4. ábra). A termelıi árszínvonalhoz hasonlóan a fogyasztói 
árszínvonal is (2004-et kivéve) minden évben fokozatosan növekedett a friss 
zöldségfélék esetén. A termelıi árszínvonal 5 év alatt 45%-kal, a fogyasztói 
árszínvonal 59%-kal emelkedett. A burgonya esetén mind a termelıi, mind a 
fogyasztói árszínvonal változása azonos ingadozást mutatott. A 2004-re és 2005-re 
jellemzı csökkenést követıen 2006-ban és 2007-ben jelentıs mértékben nıtt a 
burgonya ára, aminek nagysága 2008-ban újra csökkenést mutatott. Összességében 
a termelıi árak 15%-kal a fogyasztói árak 29%-kal haladták meg a 2003-as szintet. 
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3. ábra. A termelıi árszínvonal változása 2003-2008 
Forrás: Saját szerkesztés. Mezıgazdasági árak. KSH. 
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4. ábra. A fogyasztói árszínvonal változása 2003-2008 
Forrás: Saját szerkesztés. Fogyasztói árak. KSH. 

A gyümölcsfélék termelıi és fogyasztói árszínvonalának összehasonlítását 
megnehezíti, hogy a fogyasztói árszínvonal számítása esetén a KSH a 
déligyümölcsöket is figyelembe veszi. A burgonyához hasonlóan a gyümölcsfélék 
termelıi árszínvonala 2004-ben és 2005-ben is alatta maradt a 2003-as szintnek. A 
2007-es kiemelkedı növekedés után 2008-ban újra csökkent az árszínvonal. A 
2008-as árszínvonal 2003-hoz képest 12%-kal mutatott magasabb értéket. A 
déligyümölcsöket is magába foglaló fogyasztói árszínvonal fokozatosan 
emelkedett, 2008-ban 52%-kal haladta meg a 2003-as szintet. 

A zöldség- és gyümölcsfélék esetén felvásárlási és a piaci átlagárak évközben is 
nagy hullámzást mutatnak. Jellemzıen a felvásárlási átlagárak (tartalmazza a 
feldolgozóipari árat is) jelentısen elmaradnak a piaci áraktól. A kétféle ár között 
többszörös eltérés tapasztalható a piaci árak javára. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a haszon nem termelıknél csapódik le, még akkor sem, ha a 
minıségi eltéréseket is figyelembe vesszük (Erdészné - Kozák, 2009). 

2003 és 2008 között nemcsak a termelıi és a fogyasztói árak emelkedtek, hanem a 
mezıgazdasági ráfordítások árai is. A mezıgazdasági termelıiár-index és a 
mezıgazdasági ráfordítások árindexének a hányadosa, vagyis az agrárolló mutató 
értéke 82,6% volt 2008-ban 2003-as bázist alapul véve, azaz mezıgazdasági 
ráfordítások árai nagyobb mértékben növekedtek, mint a termelıi árak. A zöldség-
gyümölcstermelés jövedelmét meghatározó ráfordítások közül a vetımagvak 
árszínvonala 35%-kal, a növényvédıszerek árszínvonala 14%-kal volt magasabb 
2008-ban 2003-hoz viszonyítva. Az energia árszínvonala 56%-kal, míg a mőtrágya 
árszínvonala 125%-kal haladta meg 2008-ban a 2003-as szintet.  
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A magyarországi zöldség- és gyümölcstermelıknek komoly problémát okoznak a 
gyorsan változó piaci igények, ami megnehezíti a termelıi döntéseket, a tervezést. 
Ezért elengedhetetlen a piaci viszonyokhoz történı rugalmas alkalmazkodás. Az 
árfluktuáció, a konkurens importáruk gyakran bizonytalanságot és nyomott 
belföldi árakat eredményeznek. Az EU-n belül Lengyelország, Ausztria, 
Olaszország, Görögország, Spanyolország, Németország árui jelennek meg a 
magyar üzletek pultjain, de a világ más élenjáró gyümölcs- és zöldségtermelı 
országaiból érkezı áruk tartós jelenlétével is számolni kell. A kiszámíthatatlan 
idıjárási jelenségek (aszály, kánikula, vagy éppen a csapadékbıség) miatt 
elcsúszhat a szezonkezdet, így a rövid szezonidıszak miatt „összeérik” a termés, 
ami gyakran piaci zavarokhoz vezet (pl. zöldborsó, görögdinnye, meggy, kajszi, 
ıszibarack) (Erdészné - Kozák, 2009). 

1.2. A zöldség-gyümölcs ágazat piacszabályozása az Európai Unióban 

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacának szabályozásában a friss zöldségek, 
gyümölcsök és a feldolgozóipari alapanyagok a kevésbé szabályozott termékek 
közé tartoznak. Ennek fı oka a termelés egyedi struktúrája. A piacszabályozási 
rendelet nem állít fel korlátokat, kizárólag szigorú minıségi követelményeket szab 
meg, ami azt jelenti, hogy az EU egységes piacán elsısorban a piaci versenyben 
kell helytállni. Az EU zöldség-gyümölcs piacszabályozási és támogatási rendszere 
a Termelıi Értékesítı Szervezetekre (TÉSZ) épül (Erdészné - Radóczné, 2000).  

A Termelıi Értékesítı Szervezetek szabályozásának az áttekintésében a 
jogszabályok áttanulmányozása mellett segítséget nyújtottak Fodor (2003), Medina 
(2005) és Felföldi (2005) publikációi is. 

Az Európai Unió elıször 1972-ben az EGK 1035/72 számú rendeletével 
szabályozta részletesen a zöldség-gyümölcs piac mőködését. Ekkor a piaci 
egyensúlyt elsısorban az árukivonással kívánták megteremteni. A rendszer 
legnagyobb hibája az volt, hogy az intervenciós felvásárlások indokolatlanul nagy 
termékmennyiségekre terjedtek ki, és hatalmas költséget jelentettek. A Bizottság 
jelentése szerint egyes termékeknél a felvásárlás reményében történı termelés már 
az össztermelés 50 százalékát tette ki, bár a garantált áras felvásárlásnak csak 
utólagos kárenyhítı vészintézkedésként kellett volna mőködnie.  

A probléma megoldására 1994-ben a Bizottság egy módosítási javaslatot terjesztett 
elı, melynek célja a piaci orientáció, a minıség, a vezetés decentralizációjának és a 
kínálat koncentrációjának megteremtése volt. A konkrét rendelettervezetet a 
Bizottság 1995. október 4-én terjesztette elı. Ezt követıen 1996. október 28-án, két 
éves egyeztetési folyamat után elfogadásra kerültek a zöldség-gyümölcs 
piacszabályozási alaprendeletek. A 2200/96/EK rendelet a friss gyümölcs- és 
zöldségpiac, a 2201/96/EK rendelet a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, 
míg a 2202/96/EK rendelet a citrusfélék szabályozását foglalta magába.  

Az 1997. január 1-jén életbe lépett piacszabályozás újszerősége - az 1972-1996 
közötti szabályozással szemben - abban rejlik, hogy a Termelıi Értékesítı 
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Szervezeteket tette a piaci rendtartás alappillérévé, deklaráltan is segítve a kínálat 
koncentrálását, vagyis a termelık piaci alkupozíciójának javulását. Ezzel együtt 
alakult át a piaci zavarok enyhítésére fordítható támogatások (árukivonás, 
feldolgozóipari alapanyagok, export-visszatérítés) rendszere is, hiszen a 
támogatások címzettei ezek után is a termelık maradtak, de már csak az elismert 
termelıi szervezeteken keresztül juthattak hozzá. E szervezetek jelentıségét 
tovább növelte, hogy az értékesítés módja átalakulóban volt, hiszen az aukciós 
értékesítéssel szemben a kereskedelmi láncok közvetlen beszerzései kerültek 
elıtérbe (Felföldi, 2005). 

A rendeletek gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai alapján a szabályozások 
módosításra kerültek. 2000. június 12-én nyújtotta be a Bizottság, a mindhárom 
alaprendeletet érintı újabb módosító javaslatát, mely alapján 2000. december 4-én 
megjelent a 2699/2000 EK rendelet. A legfontosabb módosítást a termelıi 
szervezetek mőködési programjának finanszírozásában bekövetkezett változások és 
a támogatott feldolgozóipari nyersanyagoknál bevezetett küszöbértékek 
meghatározása jelentette. 

Az 1996-ban új alapokra helyezett szabályozás átalakítása sem váratott sokáig 
magára. 2003-ban újabb módosításra került sor. Megjelentek az 1432/2003/EK, az 
1433/2003/EK és az 1943/2003/EK rendeletek, melyek a termelıi szervezetek 
elismerésével, a mőködési alapokkal és a végrehajtással voltak kapcsolatosak. 

Az 1996-os reform utáni években a termelıi szervezetek néhány tagállamban (pl. 
Hollandiában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban) sikeresen mőködtek. Ezzel 
szemben azokban a tagállamokban, ahol lassabban bontakozott ki a termelıi 
szervezıdés folyamata, valamint a késıbb csatlakozó országokban a szervezıdés 
szintje még 2006-ban is alacsony szinten állt. Az EU-27-ben mind a termelıi 
szervezetek száma (kb. 1400) mind az általuk forgalmazott áru mennyisége (kb. 
34%) stagnált. Az Európai Bizottság (2007a) elégedetlen volt a termelıi 
szervezeteken keresztül forgalmazott zöldség-gyümölcs mennyiségének arányával, 
ezért célul tőzte ki, hogy 2013-ra 60%-ra növeli annak arányát, aminek eléréséhez 
szükségesé vált az ágazati szabályozás ismételt felülvizsgálata, majd 
megreformálása. 

A 2006-os reform nemcsak a kínálat koncentrációjának erısítését, a 
termékminıség javítását, a válságkezelés szervezését, a környezet védelmét és a 
zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönzését támogatja, hanem hangsúlyozza a 
termelıi szervezetek vonzóbbá tételét a termelık felé is. Természetesen az árak, a 
termelıi jövedelmek stabilitásának biztosítása, a kereslet-kínálat összehangolása 
továbbra is prioritás maradt. Az új közös piacszervezés a termelıi szervezetek 
hatékonysága érdekében egyszerősíteni próbálja a szabályokat, ugyanakkor az 
ágazati szabályokat és stratégiákat összhangba kívánja hozni a megreformált közös 
agrárpolitikával, a KAP-pal (2007a): 

- Nagyobb szabadságot ad a tagállamoknak a termelıi szervezetek elismerése 
tekintetében. 
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- Lehetıvé teszi az egyidejő tagságot különbözı termelıi szervezetekben (egy 
termék - egy szervezet elvének betartása mellett). 

- Többlettámogatást nyújt az alacsony szintő szervezettséggel rendelkezı 
területeknek és az új tagállamoknak (Magyarországra is vonatkozik). 

- Elımozdítja a termelıi szervezetek összeolvadását, nemzetközi termelıi 
szervezetek létrehozását. 

- Kiegészítı támogatást nyújt a biogazdálkodásnak. 

- Támogatja a válságmegelızı programokat. 

- A konyhai főszernövényeket is bevonja a közös piacszervezésbe. 

- Környezetvédelmi tevékenységek kötelezı végrehajtását írja elı a termelıi 
szervezetek számára. 

- Megszünteti az exporttámogatásokat. 

A reform eredményeként 2008-tól megszőnt az ipari paradicsom, az ıszibarack és 
a körte feldolgozó ipari támogatása (Erdészné, 2008). 

A reform keretén belül minden tagállamnak a saját országa céljainak megfelelı 
Nemzeti Stratégiát kellett kidolgoznia, ami tartalmazza az ágazat fejlesztési 
lehetıségeit és a termelıi szervezetek által teljesítendı feladatok megvalósításának 
eszközeit is. A Nemzeti Stratégiában szereplı célok megvalósításához a termelıi 
szervezetek mőködési programot dolgozhatnak ki 3-5 éves idıtartamra. A 
mőködési programokat fele-fele arányban finanszírozza a termelıi szervezet és az 
Európai Unió. A termelıi szervezeteknek nyújtott támogatás a termelıi szervezet 
által értékesített tagi árbevétel 4,1%-ára korlátozódik, amit meghatározott 
válságkezelési tevékenységek esetén további 0,5%-kal lehet kiegészíteni. A 
mőködési programok keretében finanszírozható tevékenységek közé többek között 
a termelés megtervezése, a minıségjavítás, az értékesítés, a promóciós kampányok, 
a biogazdálkodás és integrált termesztés, valamint a környezetbarát intézkedések 
megvalósítása, javítása tartozik.  

A reform céljainak érdekében a 2007. szeptember 26-án elfogadott 1182/2007/EK 
tanácsi rendelet megállapította a gyümölcs- és zöldségágazat különleges szabályait, 
amivel többek között módosította a friss gyümölcs- és zöldségpiac (2200/96/EK), 
valamint a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek (2201/96/EK) piacának 
közös szervezésérıl szóló rendeleteket. A tanácsi rendelet a termékek osztályozását 
(minıségi szabványok), a termelıi szervezetekkel szembeni követelményeket, a 
szakmaközi szervezetekkel és megállapodásokkal kapcsolatos szabályokat, 
valamint a harmadik országgal folytatott kereskedelemre vonatkozó szabályokat 
határozta meg.  

A Tanács 2007. október 22-én elfogadott 1234/2007/EK rendelte („az egységes 
közös piacszervezésrıl szóló rendelet”) mellékletei tartalmazzák azokat a 
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gyümölcs- és zöldségféléket, valamint feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségtermékeket, amelyekre az egységes szabályozás kiterjed (2. és 3. melléklet).  

A termelıi szervezetek elismerésével, a mőködési alapokkal és programokkal 
kapcsolatos végrehajtási szabályokat a bizottság 2007. december 21-én elfogadott 
1580/2007/EK rendelete tartalmazta. A bizottsági rendelet a termékek 
osztályozására, a termelıi szervezetekre, a harmadik országgal folytatott 
kereskedelemre vonatkozó szabályokat írja elı. E rendeletek alapján a reform 
jogszabályi háttere 2008. január 1-jén lépett hatályba. 

2008-ban folyamatosan módosultak az ágazatra vonatkozó jogszabályok. 2008. 
április 1-jén a Bizottság 292/2008/EK rendelete az 1580/2007/EK rendeletet 
módosította, ami szerint a piacról való árukivonás az egyes termelıi szervezetek 
egyetlen terméke esetében sem haladhatja meg a forgalomba hozott termékek 
mennyiségének 5%-át.  

Ezt követte a Tanács 361/2008/EK rendeletének májusi megjelenése, amely „az 
egységes közös piacszervezésrıl szóló” 1234/2007/EK rendeletet módosította. Az 
új tanácsi rendelet tartalmazza: 

- A zöldég-gyümölcs termelıi csoportokra és termelıi szervezetekre vonatkozó 
szabályokat (támogatási lehetıségeket, mőködési alapok és mőködési 
programok elıírásait, a termelıi szervezetek alapszabályának minimum 
követelményeit, az elismerés feltételeit stb.). 

- A termelıi szervezetek társulásának szabályait. 

- A szakmaközi szervezetekre vonatkozó szabályokat. 

- A szabályok kiterjesztésének módját egy adott gazdasági térség termelıire. 

- A gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek forgalmazására vonatkozó 
kiegészítı követelményeket. 

A 361/2008/EK tanácsi rendelet a 2200/96/EK rendeletet, a 2201/96/EK rendeletet, 
valamint a 1182/2007/EK rendeletet hatályon kívül helyezte. A jogalkotás nem állt 
meg, a Bizottság 2008. június 23-án az 590/2008/EK rendelettel az 1580/2007/EK 
rendeletet újra módosította. 

A reform eredményérıl csak néhány év múlva lehet pontos képet kapni. Ennek 
ellenére a 2008-as magyarországi tapasztalatok alapján nem látom az esélyét 
annak, hogy az Unió céljai megvalósulnának. A reform ellenére a termelıi 
szervezetek adminisztrációs terhei nem csökkentek, inkább növekedtek. A 
mőködés keretét meghatározó jogszabályok folyamatos változása megnehezíti a 
termelıi szervezetek mőködtetésének tervezését. Az adminisztrációs terhek 
növekedése, nehezen átláthatósága nem teszi vonzóbbá a potenciálisan belépı 
termelık számára a termelıi szervezetet. A mőködési programok indokolatlan 
túlbonyolítása, adminisztrálása megnehezíti annak megvalósíthatóságát. A 
mőködési programok által finanszírozható tevékenységek meghatározása gyakran 
nem egyértelmő, ami ellehetetleníti az ésszerő feladatok megvalósítását. Bonyolult, 
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nehezen értelmezhetı mutatórendszerrel (a 126/2008. (IX.23.) FVM rendeletet f.) 
melléklete tartalmazza a mutatórendszert) próbálja mérni a termelıi szervezet 
mőködési programjának a hatékonyságát. A 4. melléklet tartalmaz részleteket a 
mutatórendszerrıl. Annak ellenére, hogy a zöldség-gyümölcs szektor elviekben a 
kevésbé szabályozott ágazatok közé tartozik, a termelıket koordinálandó termelıi 
szervezetek szabályozása ezzel ellentétben véleményem szerint túlszabályozott.  

1.3. Koordinációs mechanizmusok a termékpályán 

Mielıtt a piacszabályozásban meghatározó szerepet betöltı Termelıi Értékesítı 
Szervezetek gyakorlati mőködését bemutatnám, fontosnak tartom az általuk 
koordinált termékpálya piacgazdaságban betöltött szerepének elméleti hátterének 
az áttekintését. Az értekezés eddigi részében a „zöldség-gyümölcs ágazat” 
megnevezés szereplelt, aminek elsıdleges oka, hogy a statisztikai adatbázisok és az 
Európai Unió piacszabályozása is „zöldség-gyümölcs ágazat” megnevezést 
használja. Az ágazati megközelítéssel szemben viszont átfogóbb képet nyújt a 
termékpálya szintő megközelítés. 

1.3.1. A termékpálya definiálása 

A társadalmi munkamegosztás fejlıdésével, a kereslet kínálat sokszínővé válásával 
párhuzamosan a termelık, felhasználók és fogyasztók térben és idıben egyre 
inkább elkülönülnek egymástól. Az elkülönülés áthidalására közvetítı szervezetek, 
feldolgozók és forgalmazók ékelıdtek be (Lehota - Tomcsányi, 1994). A 
piacgazdaságban a verseny színhelye a termékpálya, itt dıl el a vállalkozói siker 
vagy kudarc. A piaci versenyben a legfontosabb tényezı a termékek eladhatósága. 
Ennek feltétele a teljes termékpálya versenyképessége, hiszen a termékek 
piacképessége nemcsak a termelés, hanem az azt megelızı és követı termékpálya 
szakaszok költségeitıl és hatékonyságától is függ (Ernyei - Nagy, 1999). A 
termékpálya olyan kapcsolatok rendszere, amely a termékek és szolgáltatások 
beszerzési és értékesítési folyamataiban résztvevı vállalkozások között valósul 
meg (Ernyei, 1993). A fejlett országokban az élelmiszer marketing rendszert, más 
néven az élelmiszerláncot (food chain) egymáshoz vertikálisan kapcsolódó input- 
és output piacok sorozataként írják le, amely magában foglalja a mezıgazdasági 
inputanyag gyártókat, a mezıgazdasági alapanyag termelıket, az élelmiszer-
feldolgozókat és az élelmiszer kereskedelmet (Sheldon, 1991). Az egymásra épülı 
alapanyag termelési és feldolgozási fázisok láncszemként kapcsolódnak 
egymáshoz, és egymás termékeit felhasználva magasabb hozzáadott értékő 
termékeket állítanak elı. Az integrált rendszerben elhelyezkedı termékpálya 
szereplık önállóan is kapcsolódhatnak a beszerzési és értékesítési piachoz, ennek 
ellenére a fı cél a termékek integráción belüli átadása, végül pedig a fıtermék 
elıállítása (Szentirmay - Gergely, 2005). A termelık általában nem közvetlenül a 
végfelhasználóknak értékesítenek. Közöttük számos funkciót ellátó közvetítık 
állnak, akik együttesen alkotják a marketingcsatornát (disztribúciós csatornát) 
(Kotler - Keller, 2006). 



 19 

A piaci szereplık közötti kapcsolatok létrejöhetnek nyitott piacon, ahol az ár az 
elsıdleges koordináló tényezı, a másik véglet, pedig a teljes vertikális integráció, 
ahol egy vállalaton belül történik a teljes termékpálya koordinálása (Barkema - 
Drabenstott, 1995). A termékpálya résztvevık közötti vertikális kapcsolatokat: a 
hatékonyság növelése, a piaci elınyök elérése, a bizonytalanság és kockázat 
csökkentése, valamint a finanszírozási költségek csökkentése motiválja (Ernyei - 
Takácsné, 2003). A mai termékpályák általában sok intermedier szakaszt 
tartalmaznak, ahol a tulajdon is többször változik (Ernyei, 1993). Markovszky 
(2004) megközelítése szerint a termékpálya koordináció egy összefüggı marketing 
tevékenység, amely vizsgálható a marketingcsatorna mentén mőködı folyamatok 
és szereplık oldaláról is. 

A termékpályákon belül számos szereplı (alapanyag-termelı, feldolgozó és 
kereskedelmi vállalat) tevékenykedik, amelyek koordinált mőködése nélkül nem 
valósulhat meg a fogyasztói kereslet hatékony és versenyképes kielégítése, 
valamint hazai termékek biztonságos piaci értékesítése sem. Minden termékpálya 
résztvevı között együttmőködés zajlik, akik két csoportba (elsıdleges és 
specializált) sorolhatóak (Ernyei, 1993).  

Az elsıdleges (primális) csoportba azok a vállalkozások tartoznak, amelyek a 
készletek tulajdonosai, így nagy kockázatot vállalnak. 

- A termelık, gyártók, feldolgozók végzik a termék-elıállítást. İk 
kezdeményezik a disztribúciós folyamatot, ezáltal automatikusan a 
termékpálya-érdekegyeztetés központi szereplıivé válnak. 

- A nagykereskedık korábban hatalmi központjai voltak a termékpályának, 
újabban sok gyártó és kiskereskedı vertikális integrációba szervezıdött. 

- A kiskereskedık a disztribúciós folyamat végén tevékenykednek. Szerepük 
igen jelentıs, sok esetben igen hatalmas erıt képviselnek. 

A specializált csoport tagjai életfontos disztribúciós tevékenységet végeznek a 
teljes termékpálya szempontjából, viszont készlettulajdonosi kockázatot nem 
vállalnak. Lehota (2001) ebbe a csoportba sorolja a közvetítı ügynököket, 
bizományosokat, spekulatív közvetítıket és a kisegítı szervezeteket. A kisegítı 
szervezetek közé a szállítmányozók, bankok, finanszírozok, terménytızsdék, egyéb 
koncentrált piacok és az információs szervezetek tartoznak. 

Ernyei és Nagy (1999) szerint a teljes élelmiszergazdasági vertikum összetett és 
kifinomult koordinációs eszközrendszert igényel, különösen olyan területeken, ahol 
a beruházási ciklus hossza, a tıkeigényesség elızetes koordinációt tesz 
szükségessé. A termékpályák versenyképessége nagymértékben függ termékpálya 
struktúrájától. A termékpályák horizontális és vertikális kiterjedésőek, struktúrájuk 
folyamatosan változik, igazodik a külsı gazdasági feltételekhez és a technikai 
fejlıdéshez. 
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A termékpálya szereplıi közötti a koordináció kialakulása közben konfliktusok 
jöhetnek létre. Ernyei (1993) a konfliktus-forrásokat az alábbi módon 
csoportosította: 

- A résztvevık szerepfelismerése: A vállalat elismeri, hogy része a teljes 
termékpályának, ezért úgy cselekszik, hogy elısegítse a teljes termékpálya 
együttes teljesítményének a javulását.  

- A láthatóság: A résztvevı tag identifikálását jelenti. Például a vállalkozás 
identitáshoz jut valamely franchise rendszer keretében. 

- A többszörös elkötelezettség: Egyes cégek több termékpályának is részvevıi. 
Szimultán alkalmaznak alternatív pályákat (duális disztribúciós 
marketingcsatorna) ugyanarra a termékre a fogyasztóhoz való eljutáshoz. 

- A termékpályába történı bekapcsolódás: A vállalkozások felismerik, hogy 
hosszú távú érdekük az, hogy termékpályán belüli kapcsolatokat vagy 
szövetségeket hozzanak létre, a hagyományos értékesítési-beszerzési 
funkciókon túl.  

- Az elfogadás mértéke: Különbözı színvonalú partnerség és felelısség 
elfogadásának a vállalása. A vállalat mennyire azonosul a termékpálya 
szabályaival. Viselkedési kódex keretében fogadhatják el a szerepeket, amelyek 
jól körülhatárolt felelısséggel járnak. 

- Kooperáció és a konfliktusok: A termékpálya résztvevıjének a termékpálya 
egészétıl eltérı célkitőzése bármikor konfliktust okozhat. Testületek (pl. 
Terméktanácsok) létrehozása, a visszacsatolás (feedback) megteremtése 
megoldást nyújthat a termékpályán belüli funkcionális zavarok 
kiküszöbölésére.  

A termékpályai szereplıi között további konfliktus típusok is kialakulhatnak. 

- Horizontális konfliktusok: Azonos disztribúciós szinten lévı egységek között 
keletkeznek (pl. két kiskereskedelmi egység között). 

- Az intermedierek közötti konfliktusok: Eltérı tevékenységő, de azonos 
szinten mőködı szervezeti egységek közötti verseny miatt keletkeznek (pl. 
élelmiszer áruházak nem élelmiszer cikkeket forgalmaznak). 

- A vertikális konfliktusok: A termékpályák különbözı szintjén lévı 
szervezetek között keletkeznek. A résztvevık nem képesek reálisan 
megfogalmazni a konfliktusok igazi okait. 

A termékpálya szereplıinek a konfliktusok leküzdése mellett megfelelı szintő piaci 
versenystratégiát kell kidolgozniuk, amihez nélkülözhetetlen a vállalat erıs és 
gyenge pontjainak elemzése, valamint a külsı lehetıségek és veszélyek felmérése. 
A stratégia megalkotásakor nem hagyható figyelmen kívül a kormányzat szerepe 
sem, mert hatást gyakorolhat a verseny belépési korlátaira, lehet szállító, illetve 
vásárló is a piacon (Ernyei - Nagy, 1999).  
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Lehota (2001) meglátása szerint az értékesítési csatorna szereplıinek magatartását 
a belsı erıviszonyok és folyamatok mellett a mikro (vevık, beszállítók, közvetítık, 
versenytársak), illetve a makro környezet (gazdaság, demográfia, technológia, 
természet, jog, politika, társadalom, kultúra) is jelentısen befolyásolja.  

1.3.2. A vertikális koordináció 

Sheldon (1991) szerint az agrárközgazdászok gyakran Mighell és Jones 1963-ból 
származó definícióját veszik alapul a vertikális koordináció jellemzéséhez, ami 
szerint a vertikális koordináció a termelés és marketing vertikális szakaszait 
összehangoló eszközöket és módszereket foglalja magába.  

Szabó (1992) szerint is, a vertikális koordináció a termelés és marketing vertikális 
szakaszainak az összehangolási módja, ami az egymásra épülı kínálat mennyiségi, 
minıségi és idıbeli összehangolását jelenti. Az összehangolás pusztán az 
ármechanizmusok alapján már nem lehetséges. 

A vertikális koordináció megközelítését Sheldon (1991) és Fertı (1996) alapján 
három fı csoportba sorolják. Az elsı megközelítés szerint a vertikális koordinációt 
a marketingcsatorna vertikális struktúrájának leírására használják. A 
koordinációs mechanizmust a vertikális marketingrendszer egyes lépcsıfokai 
közötti intézmények és piaci szerzıdések sorozataként definiálja. 

A termékpálya szereplıi közötti kapcsolatok rendszerét Barkema és Drabenstott 
(1995) külsı koordinációra és belsı koordinációra osztja fel. A külsı koordináció 
azt jelenti, hogy az információ és a jószágok cseréje az élelmiszerpiacok egyes 
lépcsıi között külön vállalatokban történik. A külsı koordináció árjelzéseken 
alapul, továbbá jól definiált minıségi rendszert és standardokat igényel. A 
minıségi rendszernek és standardoknak egyrészt elég rugalmasnak kell lenniük, 
másrészt tartalmazniuk kell az adott, kereskedelembe kerülı termék legfontosabb 
jellemzıit. Az árjelzéseknek viszont kapcsolódniuk kell a minıségi rendszerhez. 
Az egymás után következı lépcsıfokok közötti kommunikációs kapcsolatot az 
áraknak kell biztosítaniuk. A külsı koordináción belül megkülönböztetjük a nyílt 
piaci termelést, a koordinációs szerzıdéseket, valamint a stratégiai 
szövetségeket. A nyílt termelés az árjelzésekre támaszkodik és megköveteli a 
szabványok rendszerét. A koordinációs szerzıdések esetén a résztvevık élvezik a 
koordináció elınyeit, ugyanakkor megtartják az önálló vállalati gazdálkodás 
lehetıségét is. A koordinációs szerzıdések lehetnek specializált szerzıdések, 
termelést irányító szerzıdések és erıforrást biztosító szerzıdések is. A stratégiai 
szövetségek esetén két vagy több szerepelı szerzıdik valamilyen közös cél elérése 
érdekében, amelyek kutatási, információszolgáltatási együttmőködések és közös 
vállalkozások is lehetnek. A belsı vagy adminisztratív koordináció az 
élelmiszermarketing rendszer egymást követı lépcsıi közötti információ- és 
jószágcseréket egy vállalaton belül valósítja meg. A koordinációnak ezt a fajtáját 
vertikális integrációnak nevezik. Az árjelzéseknek a külsı koordinációban 
meglévı funkcióját a vállalaton belüli adminisztratív döntések veszik át.  
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A koordinációs szerzıdések közé tartoznak még a keretszerzıdések is, amelyek 
lazább kapcsolatot jelentenek, amit gyakran szándéknyilatkozatnak is neveznek 
(Juhász, 1999). A TÉSZ-ek elismerési folyamatában gyakran 
szándéknyilatkozatokkal támasztották alá a pályázó szervezetek értékesítési 
csatornáik létezését. 

Peterson és Wysocki (1997) a vertikális integráció megvalósulása elıtti utolsó 
lépésként megemlíti a szervezeti együttmőködés lehetıségét is. A szervezeti 
együttmőködés lényege, hogy a piaci szereplıktıl elkülönült szervezeti egység 
végzi el a koordinációs feladatokat, így a szereplık megırzik a függetlenségüket. A 
vertikális koordináció lehetséges típusait kategorizálták a szerzık annak növekvı 
erıssége mellett. A koordináció típusai mentén meghúzható vonal emelkedése azt 
mutatja, hogy a külsı koordináció (láthatatlan kéz) jellemzıi csökkennek, míg a 
belsı szervezeti koordináció jellemzıi nınek. A rézsútos vonal fölötti terület a 
külsı koordináció szerepének nagyságát, míg a rézsútos vonal alatti terület a belsı 
koordináció szerepének nagyságát fejezi ki az öt fajta koordinációs típuson belül 
(5. ábra). 

 

Nyílt piaci 
termelés 

Szerzıdéses 
kapcsolatok 

Stratégiai 
szövet-
ségek 

Szervezeti 
együtt-

mőködés 

Vertikális 
integráció 

 

A külsı, piaci 
koordináció 

jellemzıi 

A belsı 
szervezeti 

koordináció 
jellemzıi 

Önérdek Közös érdek 

Rövid távú 
piaci kapcsolat 

Hosszú távú 
piaci 

kapcsolat 

Opportunizmus 
Közös 

elınyök 

Korlátozott 
információ 
megosztás 

Szabad 
információ 
megosztás 

Rugalmasság Állandóság 

Függetlenség 

 

Egymásra 
utaltság 

 

Külsı 
ellenırzés 
az árakon 

és 
minıségi 
szabvá-
nyokon 

keresztül 

Külsı 
ellenırzés a 

jogi 
szabályozó 
rendszeren 
keresztül 

Együttes 
ellenırzés 

Belsı 
ellenırzés a 

decentra-
lizált 

döntéshozó 
szervezeten 

keresztül 

Belsı 
ellenırzés a 
centralizált 
döntéshozó 
szervezeten 

keresztül 

 

5. ábra. A vertikális koordináció lehetséges típusai növekvı erıssége szerint 
Forrás: Peterson és Wysocki (1997) 
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Szentirmay és Gergely (2005) a vertikális koordináció eszközeit szintén az 
erısségük szerint rendezte sorba. Szerintük a piaci információs rendszerek esetén a 
leggyengébb a koordináció. Majd fokozatosan erısödik a koordináció a közösségi 
marketing tevékenységen, a hosszú távú szerzıdéséken keresztül a stratégiai 
szövetségekig. A koordináció legerısebb formájának szintén a vertikális integrációt 
tartják (6. ábra). 

6. ábra. A vertikális koordináció néhány példája a koordináció erıssége 
szerint 

Forrás: Szentirmay és Gergely (2005) 

A vertikális koordinációt a zöldség-gyümölcs termékpályán a különbözı 
horizontális szinteken elhelyezkedı piaci szereplıkre nehezedı nyomás ösztönzi, 
ami ellen eredményesebben tudnak fellépni, ha más vertikális szinten lévı 
szereplıkkel együttmőködnek. Magyarországon, a zöldség-gyümölcs 
termékpályán az elıbbi koordinációs típusok közül alapvetıen a nyílt termeléssel, 
esetenként szerzıdéses termeléssel és a vertikális integrációval találkozhatunk. Az 
informális megállapodások (szerzıdés nélküli kapcsolatok) is meghatározó 
szerepet töltenek be (Juhász, 1999). Juhász (1999) arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a fejlett országokban a nagybani piacok és aukciók szerepét felváltják a 
szerzıdéses kapcsolatok, valamint a minıségi elıírások egységes alkalmazása is 
nélkülözhetetlen a koordináció hatékony mőködéséhez. 

A második fı megközelítés a vállalat vertikális marketingrendszerben való 
viselkedésére összpontosít, ahol a vállalat szerepét és motivációját vizsgálja. 
Sheldon (1991) a vertikális koordináció létrejöttét a technológiai tényezıkre, a 
tranzakciós költségekre és a vertikális szerzıdések révén létrejövı kontrollra vezeti 
vissza.  

A vállalatok döntését a megfelelı koordinációs rendszer kiválasztásában 
alapvetıen befolyásolja a tranzakciós költségek nagysága. Elıször Coase (1937) 
hívta fel a figyelmet arra, hogy a piac használata nem ingyenes, a piaci 
tranzakcióknak pénzben és idıben kifejezhetı költsége van. A tranzakciós 
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költségek elméletét Williamson fejlesztette tovább. Williamson (1979) a 
tranzakciós költségeken belül az információszerzés költségeit, a szerzıdés 
megkötésének költségeit, valamint a szerzıdés betartásával kapcsolatos kiadásokat 
különbözteti meg. A tranzakciós költségek idıbeli felosztása alapján ex ante és ex 
post költségeket különítünk el. Az ex ante költségek a szerzıdések létrejöttéhez 
szükséges cselekvések költségei, az ex post költségek közé a szerzıdés 
végrehajtásához, vagy esetleges megváltoztatásához szükséges költségek tartoznak. 
Az ex post költségek azért is lényegesek, mert feltételezzük, hogy a szerzıdések 
tökéletlenek, ezért nem tudnak minden feltételt magukba foglalni. (Williamson 
(1985). Minél nagyobb a tranzakciós költség, annál nagyobb az ösztönzés a külsı 
koordináció helyett a vertikális koordináció valamely szorosabb formájára (Fertı, 
1996). Williamson (1985) szerint a tranzakciók gyakorisága, a termelési tényezık 
sajátosságai, valamint a bizonytalanság befolyásolja a vállalat döntését a 
koordinációs forma kiválasztásában. Szakál (1994) szerint a magyar 
agrárszektorban különösen magasak voltak az átalakulás elsı éveiben  a 
tranzakciós költségek, hiszen nagyszámú, tulajdonosi szempontból is elkülönült, 
saját érdekeinek maximalizálására törekvı szereplı között zajlottak a gazdasági 
ügyletek.  

A harmadik értelmezés a gazdasági teljesítmény és hatékonyság szempontjából 
vizsgálja a vertikális koordinációt. Ebben az esetben a vertikális koordináció a 
vertikális termelési és elosztási rendszer tökéletesítésére irányul (Fertı, 1996).  

Marion (1976) szerint a tökéletes koordinációban a hatékonyan szervezett 
termelési, feldolgozási és elosztási folyamatból kikerülı termékek tökéletesen 
kielégítik a fogyasztók igényeit függetlenül a vertikális koordináció típusától. 
Másként fogalmazva az optimálisan koordinált vertikális marketingrendszer a 
társadalmi jólétet maximalizálja azáltal, hogy a megfelelı helyre és idıpontra 
szállítja a megfelelı mennyiségő és minıségő termékeket (Sheldon, 1991). 

1.3.3. A vertikális integráció 

Az integráció érdekazonosságon alapuló, az egyes termék elıállítási fázisok között 
vagy azokon belül létrejövı gazdasági kapcsolat. Magyarországon a vertikális 
integráció értelmezése tág, mivel a szerzıdéses kapcsolatokra is kiterjed, szemben 
a nemzetközi szakirodalommal (Barkema - Drabenstott, 1995; Peterson - Wysocki 
1997), ahol a szerzıdéses kapcsolatokat a vertikális koordináció egyik típusának 
nevezik (Lehota, 2001). Tényleges vertikális integráció esetén, egy vállalaton belül 
történik a teljes termékpálya koordinálása, ami ritkán valósul meg. 

A vertikális integráció csökkenti a tranzakciós költségeket, az üzleti kockázatot, a 
készletezési költségeket és az árváltozásból eredı kockázatot. Emellett az egymást 
követı fázisok egységes irányításával növeli a termékpálya hatékonyságát, 
valamint lehetıvé teszi annak szabályozását, kontrollját (Porter, 1993). Tomek és 
Robinson (1991) szerint is költségmegtakarítást eredményezhet a vertikális 
integráció az integrációban részt vevı vállalatok számára. A költségmegtakarítás 
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hatására alacsonyabb áron juthatnak a fogyasztók a termékekhez, ezáltal az 
integráció elınye az azon kívüli szereplıkre is kiterjedhet, amennyiben az 
integrációban szereplık csökkentik értékesítési áraikat. Porter (1993) az integráció 
elınyei mellett annak hátrányaira is felhívja a figyelmet. Az integrációban 
résztvevı szereplık kevésbé rugalmasan tudnak reagálni a gazdasági környezet 
változásainak a hatására. Az egyes fázisok kapacitásának növelése vagy 
csökkentése aránytalanságokhoz vezethet a termékpályán belül, vagyis az egymást 
követı szakaszok nem megfelelı összehangolása hatékonyságromláshoz vezethet. 
Az integráció megvalósulásának egyik legnagyobb korlátja a megfelelı 
mennyiségő tıke megléte. Az integrációban részvevı szereplık piaci ösztönei 
eltompulhatnak, a mobilitási korlátok növekedhetnek. 

Lehota (2001) a vertikális integrációban kiemeli a méretgazdaságosságból és az 
információáramlásból származó elınyöket is. Szerinte a vertikális integráció 
hátránya, hogy a kedvezıtlen gazdasági körülmények között csökken a 
környezethez való alkalmazkodás és reagálás képessége.  

Csete et al. (1996) szerint a korszerő integráció a funkciók közötti 
munkamegosztásra épül és egy-egy nagy társaságon belül, vagy több résztvevı 
között valósulhat meg szerzıdéses alapon, melyben egy cég tölti be az 
összehangoló, szervezı feladatkört. Az integráció az együttes nyereség 
maximalizálására törekszik, melynek forrása a tevékenységi lánc egységes 
mőködésének optimalizálása. Az integrációban részt nem vevı szereplıkhöz képest 
az egységesebb minıség, valamint a kedvezıbb költség-hozam arány biztosítja az 
elınyöket.  

Az integráció gazdasági jelentısége a minıség, a teljesítmény, és a hatékonyság 
növelésében rejlik. A piaci versenyben való helytállás magába foglalja a 
bizonytalanságból eredı kockázat csökkentését, és az informáltság növelését is. A 
korszerő integráció a termékpályák mentén valósul meg, mégpedig úgy, hogy a 
menedzsment az alapanyag termeléstıl a fogyasztókig, vagyis az egész vertikumra 
kiterjedı rendszert mőködtet. A vertikális integráció mellett megkülönböztetünk 
horizontális integrációt is (Csete et al., 1996). 

Csete et al. (1996) szerint az eredményes integráció feltételei közé: a hosszú távú 
perspektíva, az alkalmazkodás készsége, az informáltság, a kölcsönös bizalom, és 
az érdekeltség szinten tartása tartozik. Emellett a tulajdonosi és irányítói szerepkör 
is szétválik a nagyobb vertikumokban. A koordináló szerepet a termékpálya azon 
szereplıje vállalhatja fel, amelyik rendelkezik: 

- tıkével, az integráció mőködtetésének finanszírozásához és a fejlesztéshez, 

- megfelelı szakmai, üzleti és szervezési felkészültséggel, hozzáértéssel, 

- információkkal a fogyasztói igényekrıl, a piaci prognózisokról, 

- a termékpálya áttekintésének lehetıségeivel. 
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Mivel a teljes termékpálya egyes szakaszai egymásra épülnek, ezt a rendszert 
termékpálya-vertikumnak is nevezik. A termékvertikum akkor lenne ideális, ha 
egy vállalkozás irányítása alá tartozna. Azonban ennek a legtöbb vertikum esetében 
számos akadálya van. A termékpálya kiépítése (korszerő eszközök, épületek, 
tárolók, infrastruktúra) hatalmas tıkeigénnyel jár, amelynek biztosítására még a 
nagy mérető gazdasági társaságok sem képesek. Ezért általánossá vált, hogy egy 
vállalkozás az egyes termékpályák néhány szakaszában, vagy több termékpálya 
rövidebb szakaszaiban végez gazdasági tevékenységet (Szakál, 2000). 

Mivel a vertikumok egyes szakaszai különbözı vállalkozásokhoz tartoznak, ezért 
vertikális kapcsolatok az egymást követı szakaszok vállalatai között alakulnak ki. 
Ezeket a kapcsolatokat azonban pusztán a piaci mechanizmusok a 
mezıgazdaságban nem tudják tökéletesen összehangolni. Ez a mezıgazdasági 
termékek eltérı minıségébıl, és az idıjárás okozta kockázati tényezıkbıl, adódik. 
(Szakál, 2000). A kertészeti termékek esetén a szélsıséges környezeti viszonyok 
hatványozottabban befolyásolják az átlagos ráfordítás igényeket, emellett a 
termesztéstechnológiák, a fajták igényei sokkal változatosabbak, mint a szántóföldi 
kultúrák esetén. Az évek közötti költség és jövedelemviszonyok ingadozását a 
tesztüzemi adatok is alátámasztják (Béládi - Kertész, 2006, 2007, 2008). További 
nehézséget okoz, hogy a termékek gyorsan romlóak, valamint a hosszú ciklusidık 
miatt nincs idı kivárni a piaci mechanizmusok mőködésbe lépését. A 
mezıgazdasági termelésben alkalmazott erıforrások és eszközök jellege miatt 
alacsony a technológia rugalmassága. A termelés nem tudja gyorsan lereagálni a 
piaci hatásokat (Szakál, 2000).  

A zöldség- és gyümölcságazatra jellemzı, hogy a szereplık érdekeltek az 
együttmőködési kapcsolatok hosszú távú fenntartásában, egyrészt a tevékenység 
idıtartama, másrészt komplexitása (technológia), valamint a kölcsönös függıség 
miatt. Mindennek következménye, hogy elıtérbe kell, hogy kerüljön a felek közötti 
- mellérendeltségen alapuló - együttmőködés is (Takács-György et al., 2008). 
Amennyiben két vagy több fél között növekvı számban fordulnak elı hasonló 
cserefolyamatok, akkor a szereplık abban érdekeltek, hogy a tranzakciók szoros 
együttmőködés során, akár adminisztratív szabályozók mellett valósuljanak meg. A 
rutinszerő tranzakciók standardizáltsága nagymértékben csökkenti az 
adminisztratív terheket. (Williamson, 1981) A horizontális integráció a 
termékpálya hasonló szereplıi közötti együttmőködést jelenti. A hatékonyság 
növelés mellett megteremeti az egyedi termelık piacra jutását is (Takács-György et 
al., 2008). 

1.3.4. A termékpálya-menedzsment 

1990 után Magyarországon a mezıgazdasági üzemek termelési - értékesítési - 
beszerzési kapcsolatai részben felbomlottak, de legalábbis gyökeresen átalakultak. 
Az állam korábbi igen erıteljes beavatkozása szinte teljesen megszőnt. Az 
élelmiszerpiac szerkezete is átalakult: az áruházláncok értékesítési részaránya 
növekedett, emellett az élelmiszergyártó vállalatoknak is egyre magasabb 
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hozzáadott értékő élelmiszereket kellett elıállítaniuk a növekvı fogyasztói igények 
kielégítésére (Ernyei - Takácsné, 2003). Villányi et al. (2003) szerint a 
termékvertikumok kapcsolati rendszere nem megfelelı, az élelmiszer nagy- és 
kiskereskedelemtıl egészen a fogyasztói szféráig nıttek a vertikális kapcsolatok 
feszültségei. Juhász (1999) a magyar-zöldség gyümölcs termékpálya koordinációs 
zavarait elsısorban az információhiányban látta. A megtermelt és piacra kerülı áru 
mennyisége nem ismert, a termelıi döntéseket megalapozó piaci információk 
szőkösek. További nehézséget okoz a gyenge szerzıdéses fegyelem, valamint a 
minıségi elıírások, szabványok be nem tartása. A piac szerkezetének egyre 
bonyolultabbá válásával a termékpálya koordinálása is egyre nagyobb 
jelentıségő feladattá vált (Ernyei - Takácsné, 2003). A piaci versenyben egyre 
inkább elıtérbe került az egységes marketingpolitika megléte, valamint a minıség, 
az élelmiszerbiztonság és nyomon követhetıség iránt fokozódó fogyasztói igény 
(Szentirmay - Gergely, 2005; Ernyei - Sipos, 2006). A gazdasági növekedéssel 
párhuzamosan az élelmiszerpiacok - döntıen a fejlett országokban - telítetté váltak. 
Az élelmiszerfogyasztói magatartás összetevıin belül a biztonsági motivációk 
erısödtek (Illés B. et al., 2003). Az irányításból álló koordináció helyett teljes 
körő és dinamikus termékpálya menedzsmentre van szükség (Ernyei - Nagy, 
1999). 

A termékpálya-menedzsment elnevezést Ernyei (1993) használta elıször 
Magyarországon. A termékpálya-menedzsment tartalmazza a piaci koordináció 
és a vállalati koordináció elemeit. A termékpálya-menedzsment az ágazati 
koordináció termékpálya szintő, rendszerszemlélető megközelítése (7. ábra), amely 
magába foglalja a klasszikus menedzsment funkciók öt alapelemét: a tervezést, a 
szervezést, a „személyzettel ellátást”, a vezetést és a kontrollt. A termékpálya-
menedzsment tárgya a megfelelı struktúrák, megállapodások, folyamatos 
kapcsolatok és integrációk adminisztrációinak menedzselése; célja a fogyasztói 
kereslet mind magasabb szintő kielégítése a termékek versenyképességének a 
fokozásával a termékpálya szereplıinek érdekeinek összehangolása mellett. A 
termékpálya menedzselése azt jelenti, hogy a termékpálya mőködése tervezhetı, 
kialakítható a termékpálya menedzsment szervezeti rendszere, irányítható, a piaci 
viszonyok változásának figyelembevételével szabályozható (Ernyei et al., 2000). A 
koordináció és a minıség a termékpálya menedzsment lényege. 

A menedzsment funkciók a szervezet minden szintjére vonatkoznak. A szervezet 
minden menedzserének célja azonos: a termelékenység és a hatékonyság növelése. 
A termékpálya-menedzsment felelıssége, hogy tegye lehetıvé az egyének részére a 
csoport célokhoz való minél hatékonyabb hozzájárulást. A menedzser funkciók 
különbözı szervezeti szinteken eltérıek. Felsı szinten a tervezés, szervezés és 
koncepcióalkotás képességei; közép és alsó szinten a vezetési és a technikai 
képességek a lényegesebbek (Ernyei - Takácsné, 2003).  
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7. ábra. A termékpálya-menedzsment rendszerszemlélető ábrája 
Forrás: Ernyei et al. (2000) 

A termékpálya menedzsment kiindulópontja a jelenlegi helyzet feltárása és a 
meglévı struktúrák megismerése termékpálya térképezés segítségével. A 
termékpálya szerepelık kapcsolatainak feltárása, leírása, a harmonikus mőködést 
akadályozó tényezık megtalálása. Két irányból lehet megkezdeni: a végsı 
fogyasztótól az alapanyag termelıig, vagy az alapanyag termelıtıl a végsı 
fogyasztóig. Az elsı a fogyasztói keresletet jelzi, a második a termékpálya 
résztvevıinek kínálati lehetıségeit határozza meg. A modern piacgazdaságban a 
fogyasztó szerepe a domináns, vagyis hátulról visszafelé történik a termékpálya 
térképezés. A termékek széles köre versenyez a fogyasztók szőkös vásárlóerejét 
képviselı reáljövedelemért. A termékpálya struktúrát hosszútávra kell megtervezni, 
és azt folyamatosan mőködtetni kell a teljesítmény állandó mérésével. Meg kell 
határozni a fogyasztóhoz vezetı optimális utat (Ernyei - Nagy, 1999). Az egész 
termékpályára kiterjedı kontroll rövid idın belül képet ad a termékpálya 
helyzetérıl, a szabályozás hatékonyságáról, eredményességérıl és a további 
beavatkozások szükségességérıl, helyérıl és mértékérıl. Ennek feltétele a jól 
megalapozott termékpálya célkitőzések meghatározása, a termékpálya tervezés és 
jól szervezett információs rendszer és kommunikáció, amely gyors és hiteles 
információkat közvetít a termékpálya szereplık, a termékpályával kapcsolatban 
lévık, valamint a kormányzat számára (Ernyei - Nagy, 1999).  

Az élelmiszeripari termékpálya résztvevıi közötti kapcsolatok harmonikus 
mőködése a piac fokozódó követelményeihez való alkalmazkodás nélkülözhetetlen 
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feltétele. A résztvevık között gyakran függıségi viszonyok alakulnak ki és igen 
gyakori, hogy a termékpálya egyik-másik részvevıje olyan gazdasági hatalomra 
tesz szert, amivel uralni tudja a többi résztvevı mőködését. A termékpálya-
menedzsment folyamatában az irányító vállalat célja, hogy hatalmával az egyes 
részvevıket minél nagyobb egyéni teljesítményre ösztönözze. A vezetı szerep 
hatására a termékpálya bizonyos mértékő interorganizációs alapú mőködése 
valósulhat meg (Hutt - Speh, 1985; Ernyei, 1993). 

Az interorganizációs alapú termékpálya-szervezés keretében alakultak ki a 
vertikális marketingrendszerek (VMR). A vertikális marketingrendszerek 
jellegzetessége, hogy a termékpálya-résztvevık önként vállalják a kölcsönös 
függıséget, ahol a rendszer kombinált teljesítménye meghaladja az egyéni 
teljesítményeket. A hajtóerı a növekvı versenyképesség és profit, valamint a piaci 
változásokra való gyors reagálás. A koordináció igényét a tagok nyíltan elismerik. 
A résztvevıket az együttmőködés ösztönzi és hosszú távú kapcsolatok 
kialakítására törekednek. A primális résztvevık mind elismerik és akarják a 
kölcsönös függıséget, hosszú távú érdekeik és elınyök elérése érdekében. Minden 
termékpálya tagnak valamilyen szerepet kell vállalnia. A termékpálya mőködése 
során egyik tagvállalat kiemelkedik, és általánosan elfogadott vezetıvé válik. A 
vezetı (integrátor) a legnagyobb mérető vállalat, a legnagyobb kockázatot vállalja 
a termékpálya sikeréért (Bowersox - Cooper, 1992; Ernyei, 1993). 

A VMR sikeres mőködéséhez nélkülözhetetlen a teljes termékpályára kiterjedı 
jövıkép meghatározása, a szereplık rugalmas alkalmazkodó képessége, az 
információ megosztása, a szerepek pontos definiálása, a kölcsönös bizalom és 
kockázatvállalás, valamint a teljesítmény mérése. A VMR mőködése átlépi a 
szervezeti kereteket, amely hagyományos menedzsment eljárásokkal nem oldható 
meg. A menedzserek megfelelı tudásának hiánya esetén, ha nem képesek átlátni a 
teljes termékpályát, akkor megoldás lehet a szakértıi rendszerek alkalmazása. A 
VMR-ben a tulajdonosi szerep és az irányítói szerep szétválik (Bowersox - Cooper, 
1992; Ernyei, 1993).  

1.3.5. A termékpálya koordináció (integráció) lehetıségei Magyarországon 

A rendszerváltást megelızı idıszakban jobbára érvényesült a termelık 
integrációja. A konzerv- és hőtıipar viszonylag jól mőködött, bár a kereskedelem 
és a termelık közötti kapcsolat már akkor sem volt tökéletes. A termelık ezekhez a 
körülményekhez alkalmazkodva viszonylagos biztonságban gazdálkodtak. A 
rendszerváltozás után ezek a kereskedelmi és feldolgozóipari kapcsolatok 
felbomlottak, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe hozták a termelıket. (Z. Kiss, 
1999).  

A zöldség és a gyümölcs forgalmazása valódi kereskedelem helyett inkább 
központilag vezérelt elosztást jelentett. Az árut nagyrészt olyan állami közvetítık 
juttatták el a fogyasztókhoz, amelyek nem a piaci igények felderítésében, 
felkeltésében és kielégítésében voltak érdekeltek, hanem a központi elvárások 
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teljesítésében. A zöldség és a gyümölcs forgalmazása a rendszerváltást megelızı 
gazdálkodási rendszerben valódi kereskedelem helyett inkább központilag vezérelt 
elosztást jelentett (Gábor - Stauder, 2002). 

A termelık rákényszerülnek az összefogásra, mert érdekeiket csak így tudják 
érvényesíteni. A termelıi összefogás magában hordozza az integráció lehetıségét. 
Z. Kiss (1999) szerint ez az együttmőködés rövid és hosszú távú piaci 
kapcsolatkiépítését is eredményezhet. Az idıtáv megkülönböztetésének alapja az 
integráció kiindulási iránya. A rövid távú integráció felülrıl szervezıdik, amit 
valamely erıfölénnyel rendelkezı szervezet indít el. Ebbıl kifolyólag az integrátor 
elsıdleges célja saját profitjának növelése. Ez nem zárja ki ugyan a termelıi oldal 
jövedelemszintjének a növekedését, de mégsem érvényesül az együttes 
jövedelemmaximalizálás. A hosszú távú integráció mindig alulról, azaz a termelıi 
oldalról szervezıdik, és a közös piaci érdekekre épül.  

A rövid távú integráció egyik szervezıje a kereskedelem lehet, ugyanis a 
rendszerváltozás után tıkefelhalmozás egyedül itt történt, aminek köszönhetıen a 
kereskedelem integrátori feladatokat is felvállalhat. A kereskedelem a piaci 
információ birtokában megtermeltetné az árut, a termelı pedig biztos kifizetésben 
részesülne. (Z. Kiss, 2003). A kereskedelem nemcsak a fogyasztói keresletet 
közvetíti, hanem egyre nagyobb mértékben tulajdonosként is részt vész az 
élelmiszer-elıállításban Tóth (1998).  

Juhász et al. (2008) szerint azonban a zöldség-gyümölcs kisárutermelık nem 
számíthatnak arra, hogy a nagy kereskedelmi láncok közvetlenül integráló szerepet 
töltenének be, ugyanis azok az árubeszerzésnél elınyben részesítik a nagyobb 
termékpályás disztribúciós szervezeteket, amelyek elvégzik a kisárutermelıi 
választék kiskereskedelmi kínálattá történı átalakítását. A termelık csökkenı 
alkuerejét mutatják Béládi és Kertész (2005) számításai is, miszerint a 
termékpályán a legkevesebb jövedelem a termelıi szinten képzıdik, míg a 
jövedelem szempontjából a kereskedık helyzete a legkedvezıbb. 

A kereskedelem koncentrációjának következı lépcsıfokaként megjelentek az 
önmagukban is nagymérető élelmiszer-kereskedelmi láncok beszerzési társulásai 
(beszerzési központok). Emellett a nemzetközi kereskedelmi konszernek egyre 
nagyobb része is stratégiai szövetségre lép egymással, és világméterekben 
exportálnak. Ennek következtében egyenlıtlenség alakult ki a kereskedelmi 
struktúrában, így viszonylag kevés számú élelmiszer konszern, szövetség és 
társulás uralja a piacot (Juhász et al., 2008).  

Annak ellenére, hogy a kiskereskedelmi láncok megkerülhetetlen tényezıivé váltak 
a magyar élelmiszerértékesítésnek is, a zöldség-gyümölcs értékesítésen belül a 
szakboltok és a fogyasztói piacok szerepe még jelentıs. A hagyományos 
kereskedelemben a közvetlen termelıi beszállítás nem jellemzı, a nagykereskedık 
és a nagybani piacok szerepe továbbra is meghatározó. A modern kiskereskedelem 
már törekszik a közvetítık kikapcsolására és a hosszabbtávú szerzıdéses 
kapcsolatok erısítésére (Popp et al., 2008).  
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A rövid távú integráció másik irányítója Z. Kiss (2003) meglátása szerint a 
feldolgozóipar lehetne, de ebben az iparágban Magyarországon nem történt 
tıkefelhalmozás, így koordináló szerepet sem tölthet be. Ezt támasztja alá az is, 
hogy az élelmiszeripar pozíciója a 2000-es években folyamatosan gyengült. 
Csökkent az ágazat kibocsátása, a foglalkoztatottak száma, emellett a külföldi tıke 
kivonását sem tudja pótolni a hazai befektetıi kör (Kapronczai, 2009).  

A hosszú távú integráció megvalósulásához vezethetnek a gazdák beszerzı-
értékesítı és szolgáltató szövetkezetei, társaságai. A koordinált termelés 
eredményeként javul a termelés színvonala, a közös fellépés, pedig erısíti az 
alkupozíciót. Ehhez viszont megfelelı infrastruktúra (gépek, berendezések, 
épületek, tárolók) szükséges, továbbá a megfelelı szakemberek sem 
nélkülözhetıek, akik a termesztésért, értékesítésért felelısek (Z. Kiss, 1999). 
Tomcsányi már 1973-ban az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában mőködı 
zöldség-gyümölcs értékesítı szervezetekrıl írt (Tomcsányi, 1973).  

Dimény és Rédai (1994) szerint a szövetkezeti integráció elsıdleges célja az 
egyensúlyteremtés a termelık és a kis számú, de erıs kereskedıi és feldolgozói 
szféra között. Szerintük az integráció az értékesítés és a beszerzés mellett a 
termelésre is irányulhat. Véleményük szerint az egyes termékekre, 
termékcsoportokra önálló értékesítési szervezeteket kell kialakítani, emellett a 
terméktanácsok, gazdasági kamarák érdekegyeztetésben meglévı fontos szerepét 
hangsúlyozták. 

Karalyos (1996) szerint a 90-es években a legtöbb termelı típusú szövetkezetben 
olyan szervezeti változások mentek végbe, melyek a beszerzı, szolgáltató, 
értékesítı feladatkör bıvítésére irányultak, azáltal, hogy a szövetkezeti központ a 
vagyonkezeléssel és szolgáltatások nyújtásával foglalkozott, a tagok pedig a saját 
gazdaságaikban termeltek. A szövetkezeti integrációban részt vevı szereplık 
azonban nem rendelkezetek elegendı tıkével az integrációs kapcsolatok hosszú 
távú megszilárdításához. 

Szőcs et al. (2003) szerint már az 1980-as évek elejére világosan kirajzolódott, 
hogy a termékpálya megszervezése és koordinálása jelentheti azt a szervezı erıt, 
amely a mezıgazdaságban képes tartani a képzıdı jövedelmet. A termelıi 
együttmőködések különbözı formáit a magángazdálkodók hozzák létre beszerzési 
és értékesítési helyzetük javítására. Elsısorban a tevékenységi alapon szerevezıdı 
szövetkezetekben látták az elırelépés lehetıségét. 

A zöldség-gyümölcs ágazatban a termelık döntı többsége egymástól elszigetelve 
gazdálkodik. Termelési, értékesítési döntéseiket egymástól függetlenül hozzák 
meg, ezért az ellátási láncban a legkiszolgáltatottabb pozícióban vannak. E 
probléma megoldására Szeremley (1997) az alulról szervezıdı újfajta 
szövetkezetek létrehozását szorgalmazta, ahol fı célként a minıséget és a 
versenyképességet jelölte meg. A termékpálya mentén létrejövı szövetkezés 
megoldást jelenthet a tıkeszegénységre, az információ és szakértelem hiányra, 
valamint a termékpálya jövedelem-elosztásának egyenlıtlenségére. A termékpályás 
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szövetkezet megszüntetheti a termelık közötti érdekellentéteket és kialakulhat a 
bizalmi tıke. 

Az Európai Unióban a szakmaközi szervezetek (terméktanácsok) fontos 
intézményi eszközei a termékpálya koordinációnak. Magyarországon holland 
mintára terméktanácsok alakultak a szakmaközi feladatok megoldására. A 
terméktanácsok feladata a tagoktól termelési, feldolgozási és kereskedelmi 
információk győjtése, ami alapján adatokat szolgáltathat a tagok és az 
agrárirányítás felé (Juhász, 1999). Magyarországon az Európai Unió által is 
elismert Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács látja el ezt a feladatot a zöldség-gyümölcs termékpályán.  

A koordináció egyik legnehezebb feladata a koordinációt irányító termékpálya 
szereplı vagy szereplık megnevezése. A termékpálya valamennyi szereplıjének 
fel kell ismernie az együttmőködés elınyeit és a közös érdeket, hogy a fogyasztói 
igényeket minél magasabb színvonalon elégítsék ki amellett, hogy a termékpálya 
valamennyi szereplıje megfelelı jövedelemhez jut. Magyarországon a Fruitveb 
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szervezeti 
keretei lehetıséget biztosítanak a termékpálya egyes szereplıinek 
(zöldségtermelık, gyümölcstermelık, TÉSZ-ek, feldolgozók, kereskedık) az 
együttmőködésekhez szükséges tárgyalások lefolytatásához, ezáltal az 
együttmőködések kialakításához.  

A koordináció kialakításának további nehézségét abban látom, hogy a koncentrált 
kereskedelemmel (áruházláncok) szemben a termelıi oldal nem tud egységesen 
fellépni, így megállapodások sem születnek a termékpálya mőködtetésével 
kapcsolatban. A termelık önmaguk szervezetlensége miatt kiszolgáltatottá váltak. 
Tovább nehezíti a helyzetet a nagybani piacokon történı számla nélküli értékesítés 
is, ami szintén a termelık közötti együttmőködés gátjává vált. Amíg a TÉSZ tag 
termelı bekerül az APEH látókörébe, addig a TÉSZ-en kívüli termelı nem. 

A zöldség-gyümölcs termékpálya áttekintése érdekében Ernyei et al. (2000), 
Lehota (2001) és Mártonffy (2001) munkáit felhasználva ábrázoltam a zöldség-
gyümölcs termékpálya jellemzı struktúráját. A termékpálya szereplıi közötti 
kapcsolatokat csak az egyes szintek között jelöltem meg, hiszen a zöldség-
gyümölcs termékpálya valamennyi szereplıje nemcsak közvetve, hanem 
közvetlenül is kapcsolatban állhat egymással. Ennek oka, hogy a szereplık 
gazdasági mérete, ereje rendkívül széles skálán mozog. A TÉSZ-eket a 
nagykereskedık közé soroltam be, mert legfontosabb feladatát az értékesítés 
biztonságának a megteremtését csak megfelelı értékesítési kapcsolatok kiépítése 
esetén tudja ellátni (8. ábra). 
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8. ábra. A zöldség-gyümölcs termékpálya struktúrája 
Forrás: Saját szerkesztés 

1.3.6. A szövetkezeti formák fejlıdése napjainkig 

Az agrártermékek és élelmiszerek értékesítési csatornájában meglévı 
kiegyensúlyozatlan alkuerıviszonyok miatt jönnek létre a horizontális integrációk, 
együttmőködések. A horizontális integráció formái jellemzıen a szövetkezetek 
(beszerzési, értékesítési és feldolgozó), illetve különbözı társaságok és szövetségek 
(beszerzési, értékesítési társaságok és szövetségek) (Lehota, 2001). 

Nyugat-Európa agrárgazdaságában a termelık szövetkezése, önszervezıdése 
közel 150 éves múltra tekint vissza, és gyakran lefedi a termelés - feldolgozás - 
forgalmazás rendszerét (Dorgai, 2005). Az elsı szövetkezet Európában az angliai 
Rochdale-ben jött létre 1844-ben, ahol takácsok és más kézmővesek szövetkeztek. 
Az alapelvek közé többek között a nyitott tagság, a demokratikus vezetés (egy tag - 
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egy szavazat), tartozott. Valójában ez egy ellátó szövetkezet volt, amely a 
termelıeszközökön túl fogyasztási cikkekkel is ellátta a tagjait. Ezért a Rochdale-i 
szövetkezetet mind a beszerzı, mind a fogyasztási szövetkezetek úttörıjeként 
tartják számon. Anglia után Németországban is megalakultak az elsı 
szövetkezetek. Schulze 1850-ben hozta létre hitelszövetkezetét, amely fıleg a kis 
és közepes mérető ipari és kereskedı réteg hiteligényét elégítette ki. Az 1862-ben 
Friedrich Raiffeisen által alapított hitelszövetkezet, viszont elsısorban a 
mezıgazdasági réteg hitelhez juttatását tőzte ki célul (Laczó, 1995). Dániában a 
tejüzemek és a vágóhidak szervezésére jöttek létre szövetkezetek, amihez közös 
beszerzı, szolgáltató, értékesítı tevékenység, valamint tanácsadás is kapcsolódott. 
1882-ben hozták létre az elsı szövetkezeti tejüzemet. A beruházáshoz szükséges 
tıkét a termelık hitelbıl teremtették elı, amiért közösen vállaltak felelısséget. A 
keletkezett nyereséget a beszállított tej arányában osztották szét (Szabó, 1991). 

Az Amerikai Egyesült Államokban a mezıgazdaságban aktív 
marketingszövetkezetek gyökerei a 19. századi fejlıdı mezıgazdaságban 
találhatóak. Az üzleti élet, a kereskedelem fejlıdése hozta ıket létre a gyakorlati 
problémák megoldására. Az 1920-as 1930-as években gyorsult fel a szövetkezeti 
fejlıdés. A farmerek nemzeti szövetkezeti társulásokat hoztak létre azért, hogy 
megkönnyítsék az információszerzést, oktatási és egyéb szolgáltatásokat tudjanak 
nyújtani, valamint hogy befolyásolják a jogalkotást. Ezzel egy idıben, a fejlıdés 
következményeként kialakult az amerikai szövetkezetelmélet két alapvetı iskolája. 
A Saphiro-féle megközelítés a termelık kiszolgáltatottságán próbált segíteni, 
valamint nagy regionális szövetkezetek létrehozásával igyekezett a 
marketingkoordinációt javítani. A Nourse-féle normatív megközelítés szerint a 
szövetkezetekre azért van szükség, hogy a helyi közösségek termelıinek 
versenymérceként szolgáljanak, hiszen ha csak egy kis részét uralják a 
szövetkezetek a marketingcsatornának, a tagok már megítélhetik a csatorna többi 
résztvevıjének a teljesítményét (Kispál-Vitai, 2006). 

Magyarországon a szövetkezeti elveket valló társaságok a nyugat-európai 
mozgalmakkal szinte egy idıben jelentek meg, ezzel szemben a céltudatos 
szervezés csak évtizedekkel késıbb indult el, hiszen csak az 1875. évi XXXVII. 
Tc. ún. „kereskedelmi törvény” rögzítette elıször a szövetkezetek alakításával, 
mőködtetetésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat. 1883-ban megalakult a 
Magyar Bortermelık Országos Szövetkezete, 1891-ben pedig a Magyar 
Mezıgazdák Szövetkezete, ami már beszerzı és értékesítı szövetkezetként 
mőködött. 1898-ban gróf Károlyi Sándor és a Magyar Gazdaszövetség 
kezdeményezésére jött létre a Hangya Termelı, Értékesítı és Fogyasztási 
Szövetkezet. A Hangyához tartozó tagszövetkezetek a paraszti tagokat a 
mezıgazdasági termeléshez szükséges anyagokkal és eszközökkel látták el. 
Feladatai közé tartozott a tagság termékeinek az értékesítése, érdekeik védelme, 
valamint kulturális és szociális feladatokat is ellátott. Szintén 1898-ban jött létre 
kormányzati intézkedés eredményeként az Országos Központi Hitelszövetkezet. 
1916-ban jött létre a Fructus, a Gyümölcsértékesítı és Szeszfızı Szövetkezetek 
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Központja. A városi lakosság élelmiszer ellátására hozta létre az Országos 
Központi Hitelszövetkezet és a Hangya Központ a FUTURA Szövetkezeti 
Központok Áruforgalmi Részvénytársaságot (Simon, 2001). 

1949-ben a kormányzat az egységes szövetkezeti rendszer kialakítását tőzte ki 
célul, ezért megszüntette a hitelszövetkezeteket, a lakásszövetkezeteket és a 
diákszövetkezeteket is. A Hangya szövetkezeteket a földmőves szövetkezetekbe 
olvasztották be. Létrehozták a Szövetkezetek Országos szövetségét a SZÖVOSZ-t. 
1949-tıl fokozatosan elsorvadt a beszerzı, értékesítı és termelésszervezı 
tevékenység. A mezıgazdaság szocialista átszervezése 1962-re befejezıdött, az 
uralkodó párt és az állami szervek által felülrıl irányított szervezésének 
eredményeként létrejöttek a termelı típusú szövetkezetek. Ebben az idıszakában a 
szövetkezet eszköz volt a hatalom számára a tulajdon általánossá tételére. A 
termelı szövetkezetek mellett mőködı földmőves szövetkezetek falusi 
bolthálózattá alakultak át, miközben 1957-tıl létrejöttek a takarékszövetkezetek 
(Bartus, 2007). 

A mezıgazdasági szövetkezetpolitikában az 1967. évi III. törvény után a háztáji 
gazdálkodás intézményét már az állam is támogatta. A háztáji gazdaság nem 
naturális önellátást szolgált, hanem speciális árutermelı kisvállalkozásként 
mőködött a nagyüzembe integrálva. Az árutermelı háztáji gazdaság lehetıvé tette a 
részmunkaidejő foglalkoztatást, valamint a nagyüzemileg nehezen mővelhetı 
területek hasznosítását is. A háztáji gazdaságok termeléséhez szükséges 
alapanyagok és szolgáltatások nagy része a termelı szövetkezettıl származott, 
amelyek gyakran az elıállított termékek értékesítését is megoldották. Egyfajta 
integráció valósult meg a háztáji kisüzem és a közös nagyüzem között. A reform 
másik fı eleme a szövetkezeti melléküzemági tevékenység engedélyezése volt. 
Olyan tájegységeken, ahol a kedvezıtlen természeti viszonyok miatt a nagyüzemi 
termelés nagyon költséges volt megjelentek a mezıgazdasági termelésre alakult 
szakszövetkezetek (pl. szılı és gyümölcstermelés) (Simon, 2001). Az új 
gazdasági mechanizmus magasabb szintő termelést és termelésszervezést követelt 
meg. A szövetkezeteknek racionális gazdálkodást kellett folytatni. Döntı szerephez 
jutottak a vertikális kapcsolatok a mezıgazdaság, az élelmiszeripar, illetıleg a 
mezıgazdasági termékek kereskedelmi szervei között (Erdei, 1968). A földmőves 
szövetkezetek 1968-tól felvették az Általános Fogyasztási és Értékesítı 
Szövetkezet (ÁFÉSZ) nevet. A névváltozás a bıvülı tevékenységi kört és a 
növekvı vállalkozási szabadságot fejezte ki. 1970-tıl újra megalakulhattak a 
lakásszövetkezetek (Bartus, 2007).  

A szocialista országokban egyedülálló intézmények voltak a termelési rendszerek, 
amelyek már feszegették a bürokratikus tervutasításos rendszer kereteit. A 
termelési rendszerek - a hatvanas évek, végén a hetvenes évek elején - bontakoztak 
ki. A szövetkezetek és az állami gazdaságok maguknak szervezték meg az 
integrációikat. A termelési rendszerek egyik legfontosabb funkciója a termelés 
azonos fázisaihoz tartozó termelık összekapcsolása (horizontális integráció) volt, 
amihez agronómiai szaktanácsadás, gép szervizelés, pénzügyi és kereskedelmi 
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szolgáltatások nyújtása, valamint az innovációs kutatások koordinálása 
kapcsolódott (Farkasné, 1985; Gazdag, 1993).  

Az 1980-as évek végére, az 1990-es évek elejére a gazdasági és politikai helyzet 
megváltozott, ezért a szocialista termelı típusú szövetkezeteket alkalmassá kellett 
tenni a piacgazdaság követelményeinek megfelelı, magántulajdonon alapuló 
szövetkezésre. Ezek a termelı szövetkezetek nem igazi szövetkezetek voltak, 
hanem formális szövetkezeti vonásokkal is rendelkezı kereskedelmi (üzleti) 
társaságként mőködtek, ahol a tulajdonosi jogokat szinte korlátozás nélkül a 
szövetkezeti vezetés gyakorolta, így a tagsági viszony formálissá vált (Szakál, 
1992). 

Az átalakulást az 1992. évi I. törvény (a szövetkezetekrıl) szabályozta. Az 
elsıdleges feladat a korábbi osztatlan közös tulajdon magántulajdonba adása volt 
(vagyonnevesítés) szövetkezeti üzletrészek formájában, második feladatnak pedig a 
szervezeti átalakítások (vagyonmegosztás) véghezvitelét tőzte ki célul. A korábban 
erıszakosan szervezett szövetkezeteket nem sikerült önkéntes társulásokká 
alakítani, emellett a volt szövetkezeti tagok önálló gazdálkodásának induló 
feltételei sem valósultak meg. A nagyüzemi vagyontárgyakat nem lehetett a 
kisüzemi keretek közé átvinni, emellett sok kilépı tag célja a kivitt vagyon 
mielıbbi értékesítése volt (Kalmár, 1996). 

Az 1992-es szövetkezeti átalakulás vagyonnevesítés utáni idıszakában kitágult a 
tulajdonosi kör és ellentétes érdekő csoportok (aktív korú munkavállalók, 
nyugdíjasok, vállalkozói tagok és külsı tulajdonosok) kerültek egy „szervezeti 
fedél” alá. Szükségessé vált a szövetkezet belsı viszonyainak újraszabályozása 
(Karalyos, 1996). A vagyont mőködtetı aktív tagok aránya 1995-ben mindössze 
18%-os volt. A nyugdíjasok és kívülállók külsı tulajdonosi funkciója szemben állt 
a szövetkezeti elvekkel.  

Az 2000. évi CXLI. törvény (az új szövetkezetekrıl) szerint az osztatlan 
szövetkezeti tulajdon valóságosan is a szövetkezet tagjainak tulajdonában van. A 
tagok részjegyek vásárlásával juthatnak tagsági viszonyhoz. A tagok tulajdonosi, 
ellenırzési feladatokat látnak el, közben igénybe veszik a szövetkezet által nyújtott 
szolgáltatásokat is. A nyereséget pedig a közgyőlés döntése alapján osztják fel.  

A 2006. évi X. törvény szabályozza a magyarországi szövetkezetek alapítását és 
mőködését. Jelentıs újdonság a törvényben, hogy lehetıvé teszi a befektetı tagok 
belépését is a szövetkezetbe, az alábbi fontos korlátozással: „A befektetı tagok 
száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetıi részjegyek 
névértéke pedig nem haladhatja meg a részjegytıke 30%-át.”  

A 2006. évi X. törvény a következı módon definiálja a szövetkezet fogalmát: „A 
szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegő részjegytıkével alapított, a 
nyitott tagság és a változó tıke elvei szerint mőködı, jogi személyiséggel 
rendelkezı szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi 
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(kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének 
elısegítése.”  

A magyarországi definíció követi a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége 
(SZNSZ, 1995), Manchesterben nyilvánosságra hozott meghatározást, ami szerint: 
„A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önkéntesen egyesültek 
abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális szükségleteiket és 
törekvéseiket kielégítsék egy közös tulajdonú és demokratikusan irányított 
vállalaton keresztül.”  

Az SZNSZ (1995) állásfoglalása nemcsak a szövetkezet definícióját, hanem a 
következı szövetkezeti alapelveket is tartalmazza: önkéntes és nyílt tagság, 
demokratikus tagi ellenırzés, a tagok gazdasági részvétele, autonómia és 
függetlenség, oktatás, képzés és információ, szövetkezetek közötti együttmőködés, 
közösségi felelısség. 

A szövetkezeti forma gyakorlatban történı megjelenése a különbözı 
országokban eltérı módon valósulhat meg. A szövetkezetek gazdasági, 
társadalmi és kulturális értékeket képviselhetnek. Mőködésük során gazdasági, 
társadalmi és kulturális célokat tőzhetnek ki, melyek közül a gazdasági célnak kell 
az elsıdlegesnek lenni a külsı szereplıktıl való függés elkerülése érdekében. A 
szövetkezeti célok teljesítéséhez a tagok meghatározzák a funkciókat (szerepeket), 
amely árvezetı vagy piacvezetı lehet. A piacgazdaságban a célok hosszú távú 
teljesítése közben a szerepek változhatnak. A szövetkezet stabil mőködéséhez 
szilárd alapelvek (formai-jogi biztosítékok) is szükségesek. A szövetkezet 
gyakorlatban történı mőködésére a gazdasági, társadalmi, politikai, technológiai és 
környezetvédelmi környezet is erıs befolyást gyakorol (Szabó G., 2005).  

A szövetkezeti formát Barton (1989) az Amerikai Egyesült Államokban az alábbi 
módon definiálta: „A szövetkezet olyan vállalkozási forma, amelynek igénybe 
vevıi egyben tulajdonosai is annak, és egyben igazgatják is azt, valamint a 
haszonból az igénybevétel alapján részesednek.” Megvalósul az úgynevezett 
hármas egység: a tulajdonos (kockázatviselı), az irányító (a fıbb döntéseket hozó), 
a használó (a szövetkezet szolgáltatásait igénybe vevı) megléte. A tagok egyszerre 
tulajdonosai a szövetkezetnek, meghozzák a fıbb döntéseket a (közös) vállalkozást 
illetıen, valamint igénybe veszik a szövetkezetet és részesednek a szövetkezet 
gazdálkodásának az eredményébıl (Szabó G., 2005). 

A holland megközelítés szerint a szövetkezet „Gazdasági szervezet, amelyben 
farmerek vagy kertészek folyamatosan együttmőködnek, és gazdasági 
tevékenységük egyes részeit összefogják, közös kockázattal és közös felelısséggel, 
annak érdekében, hogy az adott gazdasági tevékenységet amennyire lehetséges, 
jövedelmezıvé tegyék, miközben az egyes mezıgazdasági vállalkozások más 
funkcióinak önálló természetét megırzik.” A szövetkezet elsısorban 
marketingeszköz, és az üzleti vállalkozás egyik lehetséges szervezeti formája, tehát 
tisztán „gazdasági” képzıdmény (Szabó G., 2005). 
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Dániában a szövetkezet a tagok tevékenységét elımozdító szervezıdés, ami 
valójában egy kisvállalkozói beszállító rendszer. A szövetkezés fı célkitőzése: a 
tagok által irányított termelıi közösség létrehozása azon célból, hogy a tagok 
termelését optimális áron adja el, és kockázatukat mérsékelje (Márton - Szeremley, 
1998).  

A legtöbb nyugat-európai szövetkezetben élesen elválik a gazdálkodók, azaz a 
tulajdonosok, és a szövetkezet mőködéséért felelıs vezetık tevékenysége. A 
gazda a mezıgazdasági termény elıállítását végzi, a szövetkezet a feldolgozást, 
forgalmazást, piacra juttatást látja el. A szövetkezet törekszik a hosszú távú 
piaci kapcsolatok kiépítésére, a termelési biztonság növelésére, valamint a 
lehetséges legnagyobb árbevétel realizálására. A termékpályás szövetkezés a 
termelési méretektıl és tulajdonformáktól függetlenül szervezıdik a nyitottság és a 
beszállítói részesedés alapján. A szövetkezet nem tıkehasznosító társaság, hanem a 
termelıi kör érdekvédı szervezete (Patyi - Takácsné, 2000).  

Mohácsi et al. (2000) szerint a Nyugat-Európában ma mőködı termékpályás 
szövetkezetek alapelveit tükrözi Ihrig Károly (1937) meghatározása: “A 
szövetkezet alatt olyan társulatot értünk, melyben több gazdaság valamely 
gazdálkodási mőveletet közös üzemben végez vagy végeztet el, úgy azonban, hogy 
a gazdaságokat egyébként független különállásukban meghagyja.” 

A termékpálya egyes szakaszait koordináló nem termelı típusú szövetkezeteket 
elımozdító típusú szövetkezeteknek nevezzük, melyek kiemelkedı szerepet 
töltenek be a vertikális integráció szempontjából, hiszen:  

- nagy hozzáadott értékő termékeket állítanak elı, 

- új piacokat szereznek meg és tartanak meg hosszú távon is, 

- nagyobb hatással vannak a piacra és az árakra, 

- csökkentik a technológiai és piaci kockázatot, 

- csökkentik a tranzakciós költségeket, 

- a fogyasztót közelebb hozza a termelıhöz, így az információs költségeket 
csökkenti, valamint  

- a jövedelem egy részét a termelı számára átcsoportosítja a marketingcsatorna 
egy másik szintjérıl (Szabó G., 2002). 

Összességében a szövetkezeti tagok jövedelmi pozíciói javulnak a függetlenségük 
nagyfokú megtartása mellett. 

Az elımozdító típusú szövetkezeti modellen belül a piaci ellensúlyozó erıvel bíró 
és a vállalkozói szövetkezeti modellt különbözteti meg van Bekkum és van Dijk 
(1997). Kezdetben a termékpályák egyes szakaszait koordináló szövetkezetek a 
velük szemben monopol helyzetben lévı kereskedelmi és ipari szervezetek ellen 
jöttek létre, hogy egyfajta piaci ellensúlyozó erıt alkossanak (piaci ellensúlyozó 
erı típusú szövetkezet) a termelık számára. A legfontosabb cél a termeléshez 
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szükséges nyersanyagok biztosítása, valamint a minél nagyobb piaci részesedés 
megszerzése volt. A méretgazdaságosság állt a szövetkezet mőködésének a 
középpontjában. A szövetkezeti tagság homogén volt, így a tagokat hasonlóképpen 
lehetett kezelni (egy tag - egy szavazat elv) (Szabó G., 2002). A szövetkezeti méret 
növekedése során számos probléma merült fel: a tagoknak nincs mindig elegendı 
tıkéjük az újabb befektetésekhez, a tagok nem érzik (látják át), hogy a befektetések 
az érdekeiket szolgálják, nehezedik a tagság irányítása, a tagok megpróbálnak 
fizetés nélkül elınyökhöz jutni (van Bekkum - van Dijk, 1997). Mivel a 
szövetkezeti tagok befektetési hajlandósága a saját szövetkezetébe nincs 
összhangban a szövetkezet üzleti stratégiájának megvalósításával, ezért a magasabb 
hozzáadott értékő termékek elıállításához, a növekedési pályán való maradáshoz a 
szövetkezet vezetıinek pótlólagos tıkét kell beszerezniük (van Bekkum - Bijman, 
2006). 

A vállalkozói szövetkezeti modell már alkalmazkodik a piaci és agrárpolitikai 
változásokhoz. Az egyre nagyobb hozzáadott értékő termékeivel, a fogyasztói 
igények magasabb szintő kielégítése mellett egyre jobban érvényre juttatja tagjai 
gazdasági érdekeit is. A koordináció fı vonala a különbözı típusú szerzıdéseken 
keresztül valósul meg, amelyek átalakítják a hagyományos tag-szövetkezet 
viszonyt, hiszen a tagok sokszor egymással is versenyeznek. Speciális minıségi és 
szállítási követelményeket szabnak meg a tagok számára annak érdekében, hogy a 
piacon meglévı speciális marketingréseket tudjanak betölteni, ezáltal növelve a 
tagok jövedelmét. Az ilyen típusú szövetkezet a tulajdonosi és szerzıdési 
integráció speciális esete, hiszen a tagok mindkét módon kötıdnek a 
szövetkezethez (Szabó G., 2002).  

Az erıs szövetkezetek értékesítési stratégiájuk kialakításakor ellent tudnak állni a 
kiskereskedelmi hálózatok nyomásának. Az egyre erısödı kiskereskedelmi láncok 
alacsony áru saját márkás termékeikkel is megpróbálják a vásárlókat magukhoz 
csalogatni. A kiskereskedelmi lánc anélkül lecserélheti a beszállítóját alacsonyabb 
áron szállító partnerre, hogy arról a vásárló tudomást szerezne. Nem alakulhat ki a 
beszállító minıségi termékei iránt a fogyasztói kötödés. Dániában ezért az erıs tej 
szövetkezetek nem állítanak elı az áruházláncok részére saját márkás termékeket 
(van Bekkum - van Dijk, 1997). Az ARLA Foods szövetkezet 2000-ben a dán 
tejtermelés, feldolgozás és értékesítés 90%-át adta. A szövetkezet a tejtermelık 
tevékenységét hangolja össze, ugyanakkor létrehozta a másodlagos szövetkezeti 
formát, a tejfeldolgozó üzemeket, valamint a harmadlagos szövetkezeti formát, 
amely a nagykereskedelmi értékesítést, csomagolást, szállítást, raktározást és az 
elosztást végzi (Zsarnóczai, 2003). Itt meg kell jegyezni, hogy Magyarországon a 
saját márkás zöldség-gyümölcs termékek már megjelentek a konzerv- és hőtıipari 
áruknál, ezért is fontos a beszállítói kiszolgáltatottság ezen formáját is 
hangsúlyozni. 

A vállalkozói szövetkezeti modell esetén - szemben a piaci ellensúlyozó erı típusú 
szövetkezettel - megjelenhetnek a forgalomképes szövetkezeti értékpapírok. Külsı 
pénzügyi befektetık tulajdonostársként léphetnek be, így pótlólagos tıkéhez juthat 
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a szövetkezet. A tagoknak szigorú termelési elıírásokat kell betartaniuk, a nem 
megfelelı minıségő termékek pedig visszautasításra kerülnek. Esetlegesen 
korlátozhatják a tagok ki és belépését is (van Bekkum - van Dijk, 1997). 
Hollandiában az SZNSZ alapelvek alkalmazását alárendelik a hatékonysági és 
kapacitáskihasználási követelményeknek. A termék áll szövetkezet 
tevékenységének a középpontjában. A legfontosabb alapelv az arányosság, amely a 
befektetésbıl, kockázatból, megtermelt jövedelembıl való részesedésre 
vonatkozik. A tagok a szövetkezettel lebonyolított tranzakciók arányában járulnak 
hozzá a szövetkezet finanszírozásához, illetve részesednek a szavazati jogokból. Az 
önkéntes és nyílt tagság és az egy tag - egy szavazat elvet ritkán alkalmazzák 
(Szabó G., 2005). 

A nagy hozzáadott értéket elıállító szövetkezetek több ponton meghaladják a 
klasszikus szövetkezeti elveket, de teszik ezt a tagok érdekében. Ihrig (1937) 
leszögezte, hogy a szövetkezeti elvek nem merev szabályok, csupán az a lényeges, 
hogy az elımozdítási elv érvényesüljön, azaz a tagság érdeke álljon az elsı helyen. 
Az úgynevezett szerkezeti elveket a szövetkezeti tevékenység alapjának, formai-
jogi biztosítékának tartotta, de nem tekintette azokat a szövetkezeti lényeg egyedüli 
képviselıinek. A nyugat-európai szövetkezeti fejlıdés maradéktalanul betartotta 
ezt a szabályt, s számos országban és ágazatban sikerrel keresik és használják az új 
lehetıségeket (Szabó G., 2002). 

Chaddad és Cook (2003, 2004) szerint a mezıgazdasági szövetkezetek sem 
hagyhatják figyelmen kívül az élelmiszerláncban bekövetkezı strukturális 
változásokat. A termékfejlesztés, új márkanevek bevezetése, a nemzetközi piacokra 
való belépés pótlólagos tıkebefektetést igényel, amihez viszont már nem elegendı 
a tagság befektetési hajlandósága. A tulajdonjogok elmélete alapján, 
esettanulmányokat felhasználva 5 új szövetkezeti modellt különítettek el. 

- A használatarányos befektetıi szövetkezeti modellben (proportional 
investment co-operative) a szövetkezet tagjai biztosítják a szükséges 
tıkemennyiséget. A tervezett befektetések alapján meghatározzák a 
szövetkezet jövıbeli tıkeigényét, amihez a tagok a szövetkezeti 
szolgáltatások várható igénybevétele (egy adott mőködési periódusra) 
alapján fognak hozzájárulni. 

- A tagi befektetıi szövetkezeti modellben (member-investor co-operative) 
bónusz részjegyeket adnak ki, és úgy értékelik a részjegyeket, mintha 
részvények volnának. Ez arra ösztönzi a tagokat, hogy a szokásos üzleti 
tevékenységen felül is fektessenek be a szövetkezetbe. Kereskedni ezzel a 
részjeggyel nem lehet. 

- Az új generációs szövetkezeti modell (new generation co-operative) abban 
tér el az elızı modellektıl, hogy itt már lehet a szövetkezeten belül 
kereskedni a részjeggyel. A részjegy szállítási jogot is képvisel A 
másodlagos tıkepiac értékelheti a részjegyet, és a tulajdonos a piac 
értékelése alapján realizálhat tıkenövekményt, de csökkenést is. Kispál-
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Vitai (2006) felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar szövetkezeti 
irodalomban rendszeresen megjelenik az „új típusú szövetkezet” elnevezés, 
ami annak a kényszerhelyzetnek a következménye, hogy az 1990 elıtt 
létrejött szervezeti formát is szövetkezetnek nevezzük, pedig az a 
szövetkezet több kritériumának nem felelt meg. Az elıbbi három 
szövetkezeti formában a tulajdonjogok szigorúan a tagságra korlátozódnak, 
a következı két típusnál már nem.  

- A befektetıi tulajdonú társasággal rendelkezı szövetkezeti modellben 
(co-operative with capital-seeking entities) a külsı tıkét egy jogilag 
elkülönült másik vállalkozáson keresztül szerzi a szövetkezet. Ez stratégiai 
szövetség, trösztjellegő szövetség, vagy részvénytársaság is lehet. 

- A befektetıi részjeggyel rendelkezı szövetkezeti modellben (investor-
share co-operative) a szövetkezet lehetıvé teszi külsı befektetıknek 
részjegyek vásárlását a szövetkezeten belül. A befektetıi részvények 
különféle jogokat tartalmazhatnak kockázati, megtérülési, irányítási és 
kereskedési szempontból. 

A kelet-európai szövetkezetek mellett a nyugat európaiak is szembenéznek 
tıkeszerzési problémákkal. Az innovatív megoldások mutatják, hogy a befektetıi 
tulajdonú társasággá alakulás nem az egyetlen megoldás, hiszen a szövetkezeti 
formát esetleg csak nyomaiban ırzı szövetkezetek is megfelelıen mőködhetnek 
(Kispál-Vitai, 2006). 

Magyarországon a zöldség-gyümölcs termékpálya koordinálásában részt vevı 
Termelıi Értékesítı Szervezetek kezdetben piaci ellensúlyozó erı betöltésére 
jöttek létre, viszont a 2006. évi X. törvény már lehetıvé teszi külsı befektetıi tıke 
bevonását, ami a vállalkozói típusú szövetkezeti modell irányába történı 
elmozdulást lehetıségét is megadja. A piaci igények minıségi termékekkel történı 
kielégítése miatt a tagok szigorú koordinációja (tag és szövetkezet közötti 
szerzıdések) is megjelent, ami szintén a vállalkozói típusú szövetkezeti modell 
jellemzıje. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyarországi TÉSZ-ek egy része nem 
szövetkezeti formában, hanem kft-ként mőködik, ami a szövetkezetektıl 
rugalmasabb belsı szabályozást és döntési mechanizmust tesz lehetıvé. 

Egyetértek Kispál-Vitai (2006) azon megállapításával, ami szerint a szövetkezet 
nem non-profit, hanem üzleti szervezet, ahol szintén az eredménytermelés a 
cél, mint bármely más piaci szervezeti forma esetén. A különbség többek között 
az eredmény felhasználásában, illetve elosztásában jelenik meg. A befektetıi 
tulajdonú társaság esetében a profitot a részvénytıke arányában osztják el, a 
szövetkezetnél nem a befektetett tıke mértéke a döntı, hanem a szövetkezettel 
folyatott üzleti tevékenység az irányadó. 
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1.4. A Termelıi Értékesítı Szervezetek 

1.4.1. A Termelıi Értékesítı Szervezetek jellemzıi, céljai 

A zöldség-, gyümölcs termelıi értékesítı szervezetek elsısorban az egyéni 
vállalkozók, magántermelık számára jelent megoldást a termeléshez szükséges 
eszközök beszerzésében a megtermelt áru piaci értékesítésében. A magántermelık 
által alapított zöldség-, gyümölcs termelıi értékesítı szervezetek nemcsak 
szövetkezeti, hanem más társasági formában is mőködhetnek (Popp, 2000). 

A termelıi szervezetek alulról szervezıdı gazdasági formát alkotnak. A tagok 
számára az egyéni tulajdonban lévı termıföld és termelıeszközök biztosítják az 
önállóságot. Fontos jellemzıjük, hogy önkéntes alapon szervezıdnek, és a közös 
értékesítésbıl származó elınyöket használják ki. A termelıi szervezetek az áruk 
koncentrálásával, a kínálat kiszélesítésével és folyamatossá tételével válhatnak 
tárgyalóképessé, és kerülhetnek alkupozícióba az áruházláncokkal szemben 
(Ferenczy, 2000). 

Szabó G. és Kiss (2003) szerint a TÉSZ-t egy adott térség vagy termékkör termelıi 
hozzák létre annak érdekében, hogy az adott terület vagy termék termelését 
megszervezze, összefogja, a megtermelt árut pedig tárolja, válogassa, feldolgozza 
és értékesítse. A fı célkitőzés az, hogy ezek a szervezetek kellı gazdasági erıt 
(piaci ellensúlyozó erıt) képviseljenek, amihez nagy mozgástérrel rendelkeznek. 

A TÉSZ nem egy önálló jogi forma, hanem egy elismerési eljárás keretében 
megszerzett cím, ami kifejezi azt, hogy az Európai Unió zöldség-gyümölcs ágazati 
szabályozásában és a termelık koordinálásában meghatározó szerepet töltenek be. 
A TÉSZ alapja egy jól mőködı gazdasági szervezet, ami általában szövetkezet, de 
emellett korlátolt felelısségő társaság vagy részvénytársasági formában is 
mőködhet. A TÉSZ minısítés megszerzéséhez szigorú követelményeket kell 
teljesíteni. A TÉSZ legfontosabb feladatai közé az alábbi tevékenységek 
tartoznak: 

- Biztosítja a termelésnek a kereslethez történı igazítását, elsısorban a 
mennyiség és minıség vonatkozásában. 

- A termék kínálatot koncentrálja, a termelıi árakat stabilizálja. 

- Kiépíti bel- és külföldi kapcsolatrendszerét. 

- Nyilvántartja tagjai növénytermelési tevékenységét. 

- Ajánlásokat tesz tagjai részére fajta, technológia, finanszírozás és minden olyan 
kérdésben, amellyel a tag gazdálkodását és a szövetkezet mőködését elısegíti.  

- Beszerzi a tagok termeléséhez szükséges anyagokat és eszközöket. 

- Biztosítja a termékek tárolásához, áruvá történı elıkészítéséhez és 
értékesítéséhez szükséges technikai hátteret. 
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- Biztosítja a mőködéshez szükséges szaktudással rendelkezı vezetıket, 
alkalmazottakat. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a tagok és a szövetkezet tevékenységére és 
mőködésére hatással lévı intézményekkel. 

- Elısegíti olyan különbözı környezetbarát termesztési módszerek és 
hulladékkezelési eljárások alkalmazását, amelyek védik a környezet minıségét 
és/vagy javítják a környezet biológiai állapotát (Dudás, 2001). 

Magyarországon az 19/2008. (II.19.) FVM rendeletet megjelenéséig a Termelıi 
Értékesítı Szervezet (TÉSZ) kifejezés használata terjedt el. A korábban használt 
elızetesen elismert TÉSZ és véglegesen elismert TÉSZ kifejezést felváltotta a 
zöldség-gyümölcs termelıi csoport (korábban elızetesen elismert TÉSZ) és a 
termelıi szervezet (véglegesen elismert TÉSZ) elnevezés. A TÉSZ-ek 
elismerésével, mőködésével kapcsolatos szabályokat az 5. melléklet tartalmazza. 

1.4.2. Termelıi Értékesítı Szervezetek az Európai Unióban 

Az Európai Uniós helyzetkép bemutatásához Padisák (2002a, 2002b), Erdészné és 
Padisák (2003), valamint Horváth (2003) publikáció szolgálták az alapot. Az 
Európai Unióban a termelıi szervezetek mőködésére a sokszínőség a jellemzı. Az 
alapvetı feladatok és célok végrehajtása eltérı módon valósul meg a különbözı 
tagországokban. Az elsı termelıi szervezeteket több mint száz éve hozták létre 
holland termelık. Méretük és forgalmuk nagy változatosságot mutat: 
forgalmuk az évi 5-10 ezer tonnás értékesítéstıl több százezer tonnáig, 
taglétszámuk 5-10 fıtıl több ezer fıig terjed. Az utóbbi években egyre gyakoribb a 
kis szervezetek összeolvadása. Általában jellemzı rájuk a földrajzi és termék 
szerinti szervezıdés. Az EU bıvítése után a TÉSZ-ek száma az EU 25-ben elérte a 
1400-at (9. ábra). Ezzel szemben a rajtuk keresztül forgalmazott áru mennyisége 
34%-ra csökkent (10. ábra). A 9. és 10 ábra csak a végleges TÉSZ-ek számát és az 
általuk forgalmazott árumennyiség adatait tartalmazza. Az EU-15-ön kívüli 
tagországokban, köztük Magyarországon is jelentıs az elızetesen elismert 
szervezetek szerepe. 

Belgiumban 17 TÉSZ mőködik, amelyek a forgalom több mint 80%-át 
koordinálják. A paradicsom, uborka, paprika, karfiol 90%-át, illetve az alma és a 
körte 50-60%-át értékesítik. A termés feldolgozását, csomagolását saját 
infrastruktúrával a termelık maguk végzik, az értékesítés pedig a TÉSZ feladata. 

Hollandiában is mindössze 15 Termelıi Értékesítı Szervezet mőködik, de ennek 
ellenére lefedik az ágazat forgalmának 79%-át. A termelıi szervezetek rendszerint 
kizárólag értékesítéssel foglalkoznak, az értékesítés elıkészítését (a válogatást, 
csomagolást) a termelık végzik. Ilyenkor a gazdák általában tagjai egy külön 
beszerzı szövetkezetnek is (Dorgai, 2005). Európa legnagyobb forgalmú TÉSZ-e a 
Greenery is ebben az országban mőködik. 2500 tagjának a tulajdonában 1500 ha 
üvegház, 11000 ha szántóföldi terület és 4200 ha alma- és körteültetvény található. 
Évi 400 milliárd forintos forgalmával és 2200 alkalmazottjával Európa vezetı 
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konszernje (Felföldi, 2005). A Greenery kiegyensúlyozott kínálatot biztosít egész 
évben, azért hogy megbízható beszállítója legyen a kereskedelmi láncoknak, 
amihez hozzájárul a hajtatásos technológia alkalmazása is. A Greenery nemcsak 
saját termelıinek áruit forgalmazza, hanem jelentıs mennyiséget importál a 
világpiacról is. Hollandiában a zöldség-gyümölcs értékesítés hagyományosan 
termelıi tulajdonú szövetkezetek aukcióin keresztül történt. A 90-es években 
azonban számos szövetkezeti aukció egyesült, majd marketing szövetkezetté 
alakult. 1970-ben még 88 aukció mőködött, addig 2000-ben már csak hat. Elıtérbe 
kerültek az áruházak és a beszállítók közötti szerzıdéses kapcsolatok (Bijman - 
Hendrikse, 2003). A Greeney is szövetkezeti aukciók egyesülése által jött létre.  
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9. ábra. A TÉSZ-ek száma 2004-ben az EU-25 országaiban 
Forrás: Saját szerkesztés. Európai Bizottság (2007b) 

Franciaországban a termelık nem szívesen szövetkeznek, ahhoz azonban, hogy a 
szabályozott piacra vihessék az árujukat, létre kellett hozniuk a termelıi 
szervezeteket. Franciaországban több mint 310 termelıi szervezet mőködik. Ezek 
egyharmada klasszikus mőködéső, olyan amilyennek a rendelet elıírja, a 
kétharmada viszont nagyon laza szervezıdés az adminisztratív elınyök 
kihasználása érdekében. Ennek oka, hogy a francia gazdák jelentıs része maga is 
rendelkezik a termékek feldolgozásához szükséges mőszaki háttérrel, így önállóan 
is elı tudnak állítani csomagolt piacképes termékeket. 

Spanyolországban az elsı kertészeti értékesítı szervezet 1974-ben alakult, majd 
az 1986-os EGK-csatlakozásig összesen 182 TÉSZ jött létre. E szervezetek 
többsége megfelelt az EU szabályrendszerének is. A jelenleg mőködı több mint 
600 szervezet a termelés 33%-át koordinálja. Spanyolországban a TÉSZ-ek a 
klasszikus célkitőzéseket teljesítik. A TÉSZ-ek elınye a tagság részére: a 
biztonság, a hosszú távon kiegyenlített ár, az önállóság és a függetlenség érzése. A 
TÉSZ-ek többsége beszerzi, sıt betakarításig meghitelezi tagjai számára a 

Összesen = 1409 db 
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termelési alapanyagokat, termelési tanácsadást is nyújt (ajánlást ad a termelésre, 
fajtahasználatra, technológiára vonatkozóan), és jellemzıen a szervezetek végzik 
az áru kiszerelését és tárolását is. 

Olaszországban a termelık a magas termelési költségekbıl adódó 
versenyhátrányát kívánja ledolgozni a spanyol, dél-afrikai, dél-amerikai 
termékekkel szemben a TÉSZ-ek megalakításával. A termelıi szervezetek tagjai a 
koordinált termesztés és a nagy tételő inputanyag beszerzés eredményeként 
kedvezıbb áron jutnak hozzá a vetımagokhoz, mőtrágyákhoz, növényvédı-
szerekhez és egyéb segédanyagokhoz, szemben a TÉSZ-eken kívül lévı 
termelıkkel. A mőködı TÉSZ-ek száma 100 fölött van, melyekben a termelés 
31%-át koordinálják. Ezek a szervezetek jelentıs támogatáshoz jutnak az Európai 
Uniótól mőködésük és beruházásaik finanszírozásához. Az értékesítés területén az 
áruházláncok részaránya is folyamatosan növekszik. 
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10. ábra. A TÉSZ-ek által forgalmazott árumennyiség aránya 2004-ben az 
EU-25 országaiban 

Forrás: Saját szerkesztés. Európai Bizottság (2007c) 

Portugáliában a termelıi szervezetek számának növekedését a szupermarketek 
segítették elı. 1990 elıtt mindössze egy TÉSZ mőködött, az értékesítés kevéssé 
volt szervezett. Az EU támogatások 1986-tól történı rendelkezésre állása ellenére 
csak 1993-tól kezdett a TÉSZ-ek száma jelentısen emelkedni. 2004-ben 60 TÉSZ 
mőködött, amelyek mindösszesen csak a termésmennyiség 6%-át forgalmazták. 
Egy TÉSZ átlagos forgalma alig haladja meg az 5 ezer tonnát, szemben a többi 
tagállammal, ahol 10 és 30 ezer tonna a jellemzı átlagos forgalom. 

Ausztriában 5 Termelıi Értékesítı Szervezet mőködik. A szervezetek tagjai a 
termésüket a TÉSZ-eken keresztül adják el a kereskedıknek. A kereskedık 
rendelkeznek a szükséges mőszaki feltételekkel (hőtıházakkal), és ezek 
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fejlesztéséhez és bıvítéséhez igénybe tudják venni az EU forrásait. Ausztriában így 
nem a termelık, hanem a kereskedık finanszírozzák ezeket a nagy volumenő és 
költséges beruházásokat. 

Dániában a zöldség-gyümölcs ágazat, hasonlóan a dán mezıgazdaság több más 
ágazatához, igen szervezett. A termelık együttmőködésének jelentısek a 
hagyományai. A termelés és értékesítés fejlıdését sokkal kevésbé zavarták politikai 
változások, mint Magyarországon. Korábban több TÉSZ mőködött az országban, 
de 2004-re a számuk 5-re csökkent, amelyek lefedik a forgalom 45%-át. A 
nagyobb dán termelık önállóan is életlépesek, közvetlenül szállítanak az 
áruházláncoknak, nem vállalják az EU támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív 
terheket. 

Írországban a kertészeti ágazat korábban nagyon elaprózódott volt, a termelık 
külön-külön termelték, csomagolták és értékesítették az árut. A termelık között 
szinte semmilyen együttmőködés sem volt, a termelést nem hangolták össze, ami 
gyakran túltermeléshez vezetett. A kereskedelem szerkezete a Tesco áruházlánc 
belépésének eredményeként megváltozott. Az áruházláncokat a termelık önállóan 
már nem tudták ellátni. Beruházásokra volt szükség a termelésben és a 
termékfeldolgozásban a minıségi árualap elıállításához, ami a TÉSZ-eken 
keresztül valósult meg. 2004-ben mintegy 10 termelıi szervezet forgalmazta a 
zöldség-gyümölcs termékek három negyedét.  

Az Egyesült Királyságban több mint 70 TÉSZ mőködik, és a forgalom felét 
koordinálják. A zöldség-gyümölcs termékek döntı többsége, mintegy 80%-a az 
áruházláncokban kel el, ami azt jelenti, hogy nagyon szigorú minıségi 
követelményeknek kell megfelelniük.  

A 2004-ben csatlakozott országok szervezetei esetében a szervezettségi szint jóval 
elmarad az uniós átlagtól. Ezekben a tagállamokban a TÉSZ-ek többsége még 
elızetesen elismert fázisban van. A fejlıdést megnehezíti a szervezetek alacsony 
taglétszáma, valamint az infrastrukturális háttér hiányossága. A jelentısebb 
zöldség-gyümölcs termeléssel rendelkezı tagállamok közül Csehország és 
Magyarország piaci részesedése közel azonos 15-18%, Lengyelországé pedig 8-
10% között változik. (Ezek az adatok véglegesen elismert szervezetek adatai mellet 
az elızetes szervezetek adatait is tartalmazzák.) 

1.4.3. Termelıi Értékesítı Szervezetek Magyarországon 

Magyarországon az elsı Termelıi Értékesítı Szervezetet 1999-ben ismerte el a 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 25/1999 (III.5.) FVM rendelet 
alapján. A rendelet számos egyéb elıírás mellett a minimális taglétszámot 15 
fıben, a tagok által megtermelt zöldség és gyümölcs értékesítésébıl származó 
várható tárgyévi árbevételt pedig legalább 150 millió Ft-ban határozta meg. Az 
elızetes elismeréshez minimum 8 tagra és 60 millió Ft-os éves árbevételre volt 
szükség. A szervezıdési folyamat nagyon lassan haladt, 2001 végén mindössze 11 
szervezet rendelkezett elismeréssel. Ebben az idıszakban a gazdák fenntartásokkal 
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kezelték a szövetkezést és a közös munkát. Sokan a szocialista rendszerben 
mőködı Termelı Szövetkezet (TSZ) visszatérésétıl tartottak, emellett a kis 
mértékő állami szerepvállalás sem segítette a szövetkezés elımozdítását.  

Egyetértve Medinával (2005) a 25/1999 (III.5.) FVM rendelet nem biztosította a 
megfelelı jogi és támogatási hátteret a szervezetek megalakításához és 
mőködéséhez. Bár a rendelet lehetıséget biztosított a TÉSZ-ek megalakulásának és 
mőködésének támogatására, valójában az elsı években nem volt erre a célra 
elkülönített pénzügyi keret. További problémát jelentett, hogy a megalakított 
TÉSZ-ek alapszabályai nem feleltek meg a szövetkezeti törvény követelményeinek, 
a szövetkezeti törvénynek megfelelı alapszabály pedig nem állt összhangban a 
rendelettel. Így a szövetkezeti törvény módosítására is szükség volt ahhoz, hogy a 
szövetkezetként megalakult TÉSZ-t a cégbíróságon be tudják jegyezni. Emellett 
problémát jelentett még az EU 2200/96 alaprendeletének félreértelmezése is. Az 
egy tag - egy szavat elvének értelmezési hibája miatt az FVM kezdetben nem 
fogadta el a TÉSZ-ek gazdasági társasági formában történı megalakulását. 

A TÉSZ-ek 2002-ben kaptak elıször tényleges támogatást, aminek 
eredményeként felgyorsult a TÉSZ alapítási hajlandóság, így az év végén már 24 
szervezet rendelkezett elismeréssel. Az igazi áttörést azonban a 2003. év hozta 
meg, aminek végén már 68 TÉSZ mőködött Magyarországon. 2003-ban a 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium prioritásként kezelte a TÉSZ-ek 
létrehozásának segítését (Németh Imre miniszter a „TÉSZ-ek évének” nevezte a 
2003. esztendıt), amihez a jelentıs pénzügyi támogatásokat is nyújtott az EU 
csatlakozáshoz való felkészülés jegyében.  

Az elızetesen elismert TÉSZ-ek 2003-ban 20%-os mőködési támogatást kaptak (a 
tagi árbevétel alapján) az EU-ban maximális 5%-os mőködési támogatás helyett, 
míg a véglegesen elismert TÉSZ-ek 8,2%-os támogatással a dupláját kapták az EU-
ban maximális 4,1%-os támogatásnak. A 25/2004 (III.3) FVM rendelet értelmében 
a 2004. február 29-ig elızetesen elismert és véglegesen elismert TÉSZ-ek 
gazdálkodásuk segítéséhez kiemelt nemzeti támogatást vehettek igénybe a 2004. 
január 1. és 2004. április 30. közötti idıszakra a 2003. évi tagi árbevétel alapján 
(Dorgai, 2005). 

A TÉSZ-ek számának a növekedése 2004. év végéig tartott, amikor is az 
elızetesen és véglegesen elismert TÉSZ-ek száma megközelítette a 100-at (Dudás, 
2007). 2003-ban és 2004-ben összesen 3,8 milliárd Ft támogatást kaptak a TÉSZ-
ek (Pásztohy, 2005). 

2004-ben már a 120/2003. (XII.2.) FVM rendelet, és az EU csatlakozás utáni 
módosításokat tartalmazó 126/2004. (VIII.6.) FVM rendelet szabályozta a 
magyarországi TÉSZ-ek mőködését. A 120/2003. (XII.2.) FVM rendelet a tagok 
által megtermelt zöldség és gyümölcs értékesítésébıl származó minimális tárgyévi 
árbevételt végleges TÉSZ-ek esetén 250 millió Ft-ra elızetes TÉSZ-ek esetén 125 
millió Ft-ra emelte. Már akkor látható volt szakmai körökön belül, hogy ez a 
növekedési ütem nem tartható fenn tovább, mert nem minden szervezet tud majd 
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megfelelni a jogszabályi és piaci követelményeknek még rövidtávon sem. 
Megalakulások után a TÉSZ-ek jelentıs része új kihívásokkal nézett szembe. A 
2004. év számos TÉSZ esetében nem hozta meg az elızetesen elismert TÉSZ 
minısítéshez szükséges, minimálisan 125 millió Ft-os tagi zöldség-gyümölcs 
árbevételt. Így azoknak a TÉSZ-eknek, amelyek ezzel a problémával szembesültek 
olyan TÉSZ-eket kellett keresniük, amelyekkel egyesülve, vagy amelyekhez 
beolvadva a jogutód TÉSZ teljesíteni tudja az elızetesen elismert TÉSZ 
minısítéshez szükséges minimális tagi árbevételt, és várhatóan teljesíteni fogja az 
elızetes elismerési idıszak végére a végleges elismeréshez szükséges, minimálisan 
250 millió Ft-os tagi zöldség-gyümölcs árbevételt (Dudás - Császár, 2005).  

2005-ben jelent meg a 60/2005. (VII.1.) FVM rendelet, amelyik hatályon kívül 
helyezte a 120/2003. (XII.2.) FVM rendeletet és módosításait. A 2005. év végén a 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2004. május 1-je elıtt 
elızetesen elismert TÉSZ-ek esetén meghosszabbította az elızetes elismerési 
idıszakot, oly módon, hogy az elismerés dátumát az Európai Uniós csatlakozás 
dátumára módosította, így 2004. május 1-tıl kellett számolni a maximálisan 5 éves 
elızetes elismerési idıszakot. Ez a kedvezı döntés a gyakorlatban 1 évvel 
hosszabb idıt biztosított az elızetesen elismert TÉSZ-ek számára a végleges 
elismerés megszerzéséhez, ezáltal tovább igénybe tudták venni a kedvezı (55 vagy 
60%-os) beruházási támogatásokat, ami az infrastruktúra fejlesztéséhez 
nélkülözhetetlen segítség volt.  

Az eddig leírtakat összegezve: 2003 és 2005 között a TÉSZ mozgalomban részt 
vevı szervezetek többsége megkapta az esélyt a mőködésre. Az FVM segítette 
termelıi szerevezıdéseket többségét az elsı lépések megtételében, így olyan 
szervezetek is elismerést kaptak, amelyek hosszú távon nem rendelkeztek a TÉSZ-
ként való mőködés feltételeivel. Azok a szervezetek, amelyek nem tudtak önállóan 
fennmaradni, kénytelenek voltak másik önállóan is mőködıképes TÉSZ-hez 
csatlakozni. Ennek eredményeként már 2005-tıl megindultak a koncentrációs 
folyamatok. A beolvadások, egyesülések elımozdításában nagy szerepet játszott 
az EU csatlakozás hatása is. A vámokat eltörölték, ezáltal nagy mennyiségő import 
áru jelent meg a hazai piacokon. A TÉSZ-eknek harcolniuk kellett a hazai piacaik 
megtartásáért, valamint új kapcsolatokat kellett kiépíteniük a külföldi partnerekkel, 
amit nem minden TÉSZ tudott sikerrel megoldani. Így 2005 végére a beolvadások, 
összeolvadások és TÉSZ minısítés visszavonások eredményeként 71-re csökkent a 
TÉSZ-ek száma.  

A 2006-ban megjelent 83/2006. (XI.30.) FVM rendelet módosította a 60/2005. 
(VII.1.) FVM rendeletet, annak érdekében, hogy összhangot teremtsen a 2006. évi 
szövetkezeti törvénnyel (2006. évi X. törvény a szövetkezetekrıl). A koncentráció 
tovább folytatódott, 2006 végén 63 TÉSZ (9 véglegesen elismert és 54 elızetesen 
elismert), míg 2007. év végén már csak 58 TÉSZ (11 véglegesen elismert és 47 
elızetesen elismert) mőködött Magyarországon. A 11. ábra szemlélteti a 
magyarországi TÉSZ mozgalomban résztvevı szervezetek számának évenkénti 
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változását. A 6. mellékletben megtalálható a 2008. január 1-jén elismeréssel 
rendelkezı szervezetek listája. 
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11. ábra. A TÉSZ-ek számának változása Magyarországon 
Forrás: Saját szerkesztés a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 

kapott adatok alapján 

A korábbi nemzeti rendeleteket 2008-ban felváltotta a 19/2008. (II.19.) FVM 
rendelet, ami nemzeti oldalról szabályozza a TÉSZ-ek elismerési rendjét, 
követelményeit, minimum feltételeit, benyújtandó okiratokat, a tagok demokratikus 
részvételét a döntéshozatalban, valamint a mőködéssel, nyilvántartásokkal és 
ellenırzésekkel kapcsolatos eljárásokat. A 2008 szeptemberében megjelenı -
19/2008. (II.19.) FVM rendeletet módosító - 126/2008 (IX.23) FVM rendelet 
elsısorban mőködési programok elkészítésével kapcsolatos elıírások egy részét 
módosította.  

Az elızetesen és véglegesen elismert TÉSZ-ek együttes forgalma 2003-ban (22,1 
milliárd Ft) három és félszeresére nıtt a 2002-es forgalomhoz képest. 2004-ben 
további 53%-kal 34 milliárd Ft-ra emelkedett. 2006-ban volt a legmagasabb 38 
milliárd Ft-tal, valamint a fagykárokkal is sújtott 2007. évben is elérte a 33 milliárd 
Ft-ot. Az összes forgalom ágazati értékesítésen belüli aránya 2005-ig folyamatosan 
emelkedett, azóta viszont kis mértékben csökkent az értékesítési arány, 2007-ben 
18,5% volt. A TÉSZ-ek tagi forgalma 2006-ban meghaladta, míg 2007-ben 
megközelítette a 30 milliárd Ft-ot. A tagi értékesítés aránya az ágazati 
értékesítéshez képest nem változott jelentısen 2004 és 2007 között, 15-16% körül 
stagnált. 2004-ben a TÉSZ-ek által koordinált termelık száma megközelítette a 24 
ezer fıt. 2005-ben a koncentráció eredményeként nemcsak a TÉSZ-ek száma, 
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hanem azok taglétszáma is lecsökkent. A taglétszám nagysága azóta nem változott 
jelentısen, 2007-ben 20,2 ezer termelıt koordináltak a TÉSZ-ek A TÉSZ-ek által 
koordinált zöldség-gyümölcs termıterület a 2004. évi 25,6 ezer hektárról 2007-re 
35 ezer hektárra nıtt (4. táblázat). A 35 ezer hektárból a gyümölcsösök területe 22 
ezer hektárt, a zöldség területe pedig közel 13 ezer hektárt tett ki. 

4. táblázat. Az TÉSZ-ek (elızetesen és véglegesen elismert) fıbb jellemzıi, 
1999-2007 

Megnevezés M.e. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

A TÉSZ-ek 
száma* 

db 1 4 12 25 69 101 77 64 58 

A TÉSZ-ek 
száma** 

db 1 3 11 24 68 95 71 63 58 

A TÉSZ-ek által 
lefedett zöldség-
gyümölcs terület 

ha 268 1 145 3 320 9 825 25 139 25 640 26 122 29 550 34 982 

A TÉSZ-ek 
taglétszáma 

fı 54 362 1 165 4 120 13 450 23 980 20 514 20 494 20 177 

A TÉSZ-ek teljes 
forgalma***  

Mrd 
Ft 

0,26 0,88 2,09 6,31 22,10 33,96 32,88 37,98 33,03 

A TÉSZ-ek tagi 
forgalma  

Mrd 
Ft 

0,21 0,70 1,62 5,43 20,31 26,24 23,52 30,01 29,49 

TÉSZ-ek teljes 
forgalma/ágazati 
értékesítés 

% 0,17 0,62 1,36 4,51 14,18 20,58 21,95 19,13 18,47 

TÉSZ-ek tagi 
forgalma/ágazati 
értékesítés 

% 0,14 0,49 1,05 3,88 13,03 15,91 15,70 15,12 16,49 

* Az adott évben elismeréssel rendelkezı TÉSZ-ek száma 
** Az adott év december 31. napján elismeréssel rendelkezı TÉSZ-ek száma 
*** A TÉSZ-ek teljes zöldség-gyümölcs forgalma 
Forrás: Saját szerkesztés a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 
kapott adatok, valamint a Nemzeti Stratégia (2008) adatai alapján 

Magyarország minden zöldség- és gyümölcstermelı régiójában mőködnek TÉSZ-
ek, a termelıi összefogás aránya ennek ellenére nem éri el az elvárt koncentrációt, 
a 30-40%-os értékesítési részesedést (Erdészné, 2008).  

A cégbírósági éves beszámolók eredmény kimutatásai alapján a 2008. január 1-
jén végleges elismeréssel rendelkezı 11 TÉSZ és elızetes elismeréssel 
rendelkezı 47 TÉSZ értékesítésének nettó árbevétele meghaladta a 43 milliárd 
forintot 2007-ben. 2006-ban ugyanennek az 58 szervezetnek a forgalma 41,5 
milliárd Ft volt. Fontos hangsúlyozni, hogy az értékesítés nettó árbevétele az 
elismerés hatálya alá tartozó tagok által elıállított termékeken kívül tartalmazza az 



 51 

elismerés hatálya alá nem tartozó tagok által elıállított termékeket (pl. burgonya, 
csemegekukorica), a nem tagok termékeit, valamint az egyéb bevételeket is (pl. 
tagok részére közösen beszerzett, és a tagok által átvett inputanyagok értéke). Ez 
azt mutatja, hogy 2007-ben a 29,5 milliárd forintos tagi forgalom mellett 
hozzávetıleg 13,5 milliárd forintot tettek ki a nem tagi és az egyéb bevételek. 

A 2008. január 1-jén végleges elismeréssel rendelkezı 11 TÉSZ értékesítésének 
nettó árbevétele meghaladta a 22 milliárd forintot 2007-ben. A legnagyobb 
forgalmat a MÓRAKERT Szövetkezet érte el 5,1 milliárd forinttal, ami viszont 
messze elmarad a 2006. évi 8,2 milliárdos nettó árbevételétıl. 2006-hoz hasonlóan 
a Délalföldi Kertészek Szövetkezete érte el a második legnagyobb nettó árbevételt 
4,6 milliárd forinttal, ami 3 százalékkal haladta meg az elızı évi teljesítményét. A 
harmadik legnagyobb forgalmú szervezet a Dombegyházi EURO TÉSZ volt 2,1 
milliárd forinttal. 2 TÉSZ teljesített 1,5 és 1,8 milliárd forint között, további 5 
szervezet bevétele haladta meg az 1 milliárd forintos határt. Egyedül a HAVITA 
TÉSZ teljesített 1 milliárd forint alatt - a véglegesen elismert TÉSZ-ek közül - 514 
millió forinttal. 

A 2008. január 1-jén elızetes elismeréssel rendelkezı 47 TÉSZ értékesítésének 
nettó árbevétele megközelítette a 21 milliárd forintot 2007-ben. Közülük 3 TÉSZ 
(RÓNA TÉSZ, Józsai TÉSZ, GRAND COOP TÉSZ) forgalma meghaladta az 1 
milliárd forintot. 7 TÉSZ forgalma 730 és 910 millió Ft közé esett, míg további 
kettıé haladta meg az 500 millió forintot. 10 szervezet 400 és 500 millió forint 
között, míg 11 szervezet 250 és 400 millió forint között teljesített. A maradék 14 
elızetesen elismert TÉSZ nettó árbevétele nem érte el a 250 millió forintot.  

Csaknem valamennyi TÉSZ szövetkezeti formában mőködött (49 db), 
mindössze 9 szervezet választotta a korlátolt felelısségő társasági formát. A TÉSZ-
ek döntı többsége a két alföldi régióban található (12. ábra).  

Az EU reformjának hatására jelentıs változások történtek, hiszen 2009. április 30-
án többségében lejárt az elızetesen elismert TÉSZ-ek elismerési idıszaka. Ezeknek 
az elızetesen elismert szervezeteknek teljesíteniük kell a végleges elismerés 
feltételeit az elıbbi határidıig, amennyiben ezt nem tudják teljesíteni, akkor 
csatlakozniuk kell egy már véglegesen elismert szervezethez. A 2007. évi 
eredménykimutatások alapján a 250 millió forintos forgalom alatt teljesítı 14 
szervezetnek kevés esélye lenne a végleges elismerés megszerzéséhez, ha csak az 
árbevételt nézzük, de emellett a 250 és 400 millió forint között teljesítı szervezetek 
egy részénél is kérdéses a minimum 250 millió forintos tagi árbevétel folyamatos 
teljesítése. A 2007. évi adatok alapján kb. 35-40 TÉSZ esetében volt meg a 
végleges TÉSZ minısítéshez minimálisan szükséges tagi árbevétel.  

A végleges TÉSZ elismerési kérelmek elbírálásának 2009 tavaszán is tartó 
folyamatai miatt a 2009. május 1-jei állapot ugyan pillanatképet nyújt a 
változásokról, de tisztább képet valószínőleg csak 2010. január 1-je után 
kaphatunk. 
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12. ábra. A TÉSZ-ek területi elhelyezkedése a 2008. január 1-jén 
Forrás: Saját szerkesztés a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 

kapott adatok alapján 

2009. május 1-ig a 2008. január 1-jén elızetes elismeréssel rendelkezı 47 TÉSZ-
bıl 22 szerezte meg a végleges elismerést, így 2009. május 1-jén 33 véglegesen 
elismert TÉSZ-t tartott nyilván az FVM. A 47 elızetesen elismert TÉSZ-bıl 4 
szervezet megszőnt, de emellett az FVM 2008. január 1-je és 2009. május 1-je 
között 15 új elızetes elismerést adott ki, aminek az eredményeként 2009. május 1-
jén 36 TÉSZ rendelkezett elızetes elismeréssel. 

Ki kell emelni, hogy a 15 újonnan létrejött elızetesen elismert TÉSZ-bıl 9 
szervezet 3 véglegesen elismert TÉSZ „leány”1 szervezete, azaz valójában 6 olyan 
szervezet jött létre, amelyik független a korábban már meglévı szervezetektıl. 
Emellett a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., valamint a DALZA Kft. másodlagos TÉSZ 
együttmőködésként kapott elismerést. Az FVM-tıl kapott szóbeli tájékoztatás 
alapján valamennyi szervezet, amelyiknél 2009. április 30-án lejárt az 5 éves 
elismerési idıszak beadta az FVM-hez a végleges elismerés elnyeréséhez 
szükséges kérelmet. Elismerésük esetén ezek a szervezetek 2009. május 1-je és 
2009. december 31-e közötti idıszakra támogatást nem kapnak, mivel a végleges 
elismert TÉSZ-ek esetén a mőködési programok támogatása naptári évhez kötött, 
így elfogadott mőködési program esetén 2010. január 1-tıl kaphatnak újra 

                                                           
1 A véglegesen elismert TÉSZ-szel együttmőködésben újonnan megalakuló, azzal közös értékesítési 
szervezetet létrehozó elızetesen elismert TÉSZ. 
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támogatást. Ha az elismerési folyamatok lezajlódnak, akkor valószínőleg csak 
az önállóan is életképes szervezetek maradnak meg az ágazatban. 

A TÉSZ-ek megerısödését azonban jelentısen nehezíti a nagybani piacokon 
folyó feketekereskedelem. Bár a nagybani piacok globális jelentısége egyre 
csökken, regionálisan még mindig fontos áruelosztó, terjesztı és információforrás 
szerepük van (Erdészné - Kozák, 2009). A Budapesti Nagybani Piac egymaga kb. 
30-35%-kal részesedik a friss zöldség-gyümölcs forgalomból. A nagybani 
piacokon a gyakorlatban gyakran számla nélkül történik az értékesítés, eredet és 
minıségvizsgálat nélkül kerül forgalomba az áru. Az átláthatatlan kereskedelem 
ellen nem történik fellépés, ezért a „nepperek” szabadon dolgozhatnak (Popp et al., 
2008). A TÉSZ-eknek a szabályokat (adózás, számvitel, minıség, 
élelmiszerbiztonság, munkaügy stb.) betartva kell versenyezni, ami komoly 
versenyhátrányt jelent. Sajnos gyakran a TÉSZ tag termelık is a nagybani piacok 
adta „szabad kereskedelmet” választják pillanatnyi haszonszerzés reményében. 

A TÉSZ-ek legfontosabb kereskedelmi partnerei a hipermarketek és az 
üzletláncok. Az együttmőködés azonban számos nehézséggel jár: az áruházak sok 
esetben erıfölényüket kihasználva hosszú fizetési határidıket szabnak meg, és 
nyomott árakat érvényesítenek. A kilistázástól való félelmek miatt a TÉSZ-ek nem 
tesznek feljelentést. Az áruházláncok különbözı jogcímeken kérnek 
visszatérítéseket a beszállítóktól, amelynek értéke Magyarországon 2008-ban 0 és 
19% között mozgott (Popp et al., 2008). A pénzügyi visszatérítési rendszer 
jellemzıen a polcpénzt, a különbözı marketing hozzájárulásokat és a kötelezı 
akcióztatást foglalja magába (Kartali, 2009). A hosszú fizetési határidık miatt 
TÉSZ-ek számára jelentıs nehézséget okoz a forgóeszköz finanszírozás is. 

A 2005. évi CLXIV törvény (kereskedelmi törvény) alapján az Országos 
Kereskedelmi Szövetség kidolgozta a Kereskedelmi Etikai Kódexet, amelyet 
2006. július 4-én írtak alá a szakmai érdekképviseletek, valamint a legnagyobb 
üzletláncok. A kódex azonban nem szankcionál, megsértésérıl mindenki beszél, de 
a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) bejelentés még nem érkezett. A beszállítók 
jogi úton nem mernek a kereskedelmi láncokkal szemben fellépni, együttmőködési 
kísérlet esetén pedig azonnal a kartellezés gyanújába keverednek (Erdészné - 
Kozák, 2009). 

Komoly problémát jelent a kertészetben, így a TÉSZ-eknél is az idıszakos 
foglalkoztatás kérdése (idénymunka). Az alkalmi munkavállalói könyv nem 
váltotta be a hozzá főzött reményeket, mert az alkalmi munkavégzés idıkorlátja 
miatt nem volt alkalmas a mezıgazdasági szezonmunka legalizálására (Popp et al., 
2008). A kertészetben a termelés magas kézimunka igénye, míg a TÉSZ-eknél a 
„post harvest” tevékenységek munkacsúcsai teszik szükségessé az alakalmi 
foglalkoztatást. 

Abban az esetben, ha TÉSZ-ek mégis a piacon maradnak, akkor a koncentráció 
következı lépcsıfokaként a másodlagos együttmőködéseket is kialakítanak. A 
másodlagos együttmőködés nem kötelezı, de jelentıs elınyöket hozhat a létrehozó 
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tagoknak. Ebben az esetben az önálló TÉSZ-ek alapítanak egy közös céget, ahol az 
alapítók önállóságának fenntartása mellett bizonyos funkciók és tevékenységek a 
nagyobb méretbıl adódóan költséghatékonyabban mőködnek. Az alapító TÉSZ-ek 
tagjai alacsonyabb áron juthatnak a termesztéshez szükséges inputanyagokhoz 
(vetımag, mőtrágya, növényvédıszer), csomagolóanyagokhoz. Összehangolt 
értékesítés segítségével nagyobb volumenő hazai és export piacokra is beléphetnek, 
mert a közös cég már rendelkezik elegendı mennyiségő árualappal. A TÉSZ-ek 
közötti információáramlás és együttmőködés lehetıvé teszi a közös termelési 
stratégiák és azonos minıségbiztosítási rendszerek kidolgozását és alkalmazását. 
Kiemelkedıen fontos feladat a közös árumegjelenés, a marketing eszközözök 
igénybevétele és tudatos alkalmazása (Dudás, 2006). A 19/2008. (II.19.) FVM 
rendelet már lehetıséget biztosít a termelıi szervezetek által létrehozott társulások 
támogatására is, ami korábban nem volt lehetséges.  

Az elsı magyarországi TÉSZ együttmőködés a Dél-Alföld 19 Termelıi Értékesítı 
Szervezete által 2004. április 2-án mórahalmi székhellyel alapított DATÉSZ Zrt. 
volt. A részvénytársaság elsısorban az inputanyag beszerzésben és a kiállításokon 
(Foodapest, OMÉK, Fruit Logistica) való közös megjelenésben nyújtott segítséget 
a tagszervezeteknek. Emellett közösen szervezte több tagszervezeténél az 
EUREPGAP minıségbiztosítási rendszer kiépítését. Sajnos az értékesítési 
tevékenysége a kezdeti sikerek után 2007-tıl folyamatosan csökkent, ami 
elsısorban a tulajdonosi struktúra változására, és a tagok közötti értékesítési 
konkurenciára és a bizalom hiányára vezethetı vissza.  

1.4.4. Termelıi Értékesítı Szervezetek az USA-ban 

Az európai uniós és az ahhoz kapcsolódó magyarországi szabályozás mellet 
néhány gondolatban kitérek az Amerikai Egyesült Államok zöldség-gyümölcs 
ágazatára jellemzı termelıi koordinációra. 

Az USA-ban mőködı zöldség-gyümölcs értékesítı szervezetek kialakulása a II. 
világháború után bekövetkezett változásokra vezethetı vissza. A kereskedelemben 
végbement koncentráció kiváltotta a termelıi kínálat nagyfokú koncentrálását, és 
szükségessé tette az árukezelés technikájának gyors fejlesztését. E szervezetek 
legfontosabb feladata a termelés és értékesítés koordinációja. Piaci 
információkat győjtenek, reklámkampányokat szerveznek, termékmárkákat és 
védjegyeket hoznak létre. A legtöbb esetben a szervezet beleszólhat abba, hogy a 
termelı mikor és hol értékesít, valamint ellenırizheti a termıterületeket és a 
termést is. A termelı kötelezi magát arra, hogy tájékoztatja a szervezetet a várható 
termésmennyiségrıl, minıségrıl, valamint az értékesítés ütemérıl. A szervezetek 
különbözı típusú pool-rendszereket alkalmaznak az elszámolásban attól függıen, 
hogy hányféle terméket értékesítenek. Jellemzıen minden terméket - minıségi 
osztályonként - külön pool-oznak. A zöldségek esetén napi vagy heti pool-ozás a 
szokásos (napi vagy heti átlagárat fizetnek ki a termelınek), ami a termékek 
romlandósága és az árak ingadozása miatt szükséges. A pool-ozás alapelve, hogy 
valamennyi termelı egyenrangú, egyforma elbánásban részesül. Fontos, hogy 
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minden pool-ban teljesen kiegyenlített, azonos áru kerüljön forgalomba. A pool 
értékesítés hátránya, hogy a termelı késıbb kapja meg a pénzét, amit 
elılegrendszerrel lehet áthidalni (Tomcsányi, 1973).  

New Jersey állam zöldség-gyümölcs termelıinek mintegy 50%-a tagja értékesítı 
szövetkezetnek. Ezek a szövetkezetek az értékesítés szervezése mellett szerepet 
vállalnak a közös beszerzésben, valamint a termelés koordinálásában is. A 
szövetkezet vezetését egy - a termelıktıl független - marketing szemlélető 
központi menedzsment látja el. A New Jersey államban mőködı szövetkezetek 
specializált és teljes termékskálát értékesítı szövetkezeti csoportokra különíthetık 
el. A specializált szövetkezetek korlátozott számú (2-3 faj) zöldség és gyümölcs 
termékek forgalmazásával foglalkoznak. A teljes termékskálát értékesítı 
szövetkezetek jellemzıen közvetlen szerzıdéses kapcsolatban állnak a 
kiskereskedelmi hálózatokkal, nagykereskedıkkel. A szövetkezetek szabályozása 
lazának mondható az Amerikai Egyesült Államokban, a farmerek több értékesítı 
szövetkezetnek is tagjai lehetnek azonos termékekkel is. Ennek következtében a 
termelık ugyanazon a terméküket több szövetkezeten keresztül is eladhatják 
megnehezítve az értékesítés szervezését (Kalmárné, 2003)  

Az angolszász országokra jellemzı sajátos piaci szervezetek a marketing 
agreement-ek, a marketing order-ek, és a marketing board-ok. Az önkéntes 
marketing szövetkezetekkel szemben a marketing order-be és marketing board-ba 
kötelezı a belépés. A marketing order-ek és board-ok gyakorlatilag úgynevezett 
kötelezı szövetkezetek (adott régió termelıinek többségének akarata a többiekre is 
érvényes) (Lehota, 2000). 

Az USA-ban az 1930-as években alakultak meg az elsı marketing order-ek és 
marketing agreement-ek, melyek a termelés piachoz való mennyiségi és minıségi 
igazodását irányítják. A marketing order-ek a marketingintegráció kertészeti 
ágazatban bevált intézményei. A gazdasági világválság után 1933-ban a farmerek 
jövedelmének a biztosítására, alkuerejük növelésére hozták létre marketing order és 
a marketing agreement intézményét. Tevékenységük súlypontja elsısorban a 
minıségellenırzésre és az áru promócióra helyezıdött. A marketing agreement és a 
marketing order a termelık és (vagy) a felhasználók, valamint az állam között jött 
létre, hogy meghatározott termékek együttes és koordinált kínálatát biztosítsák 
(Tomcsányi, 1973).  

Alapvetıen a marketing agreement és a marketing order azonos célokat fogalmaz 
meg, de amíg a marketing agreement önkéntes szervezıdés a termelık, 
felhasználók és az állam részvételével, addig a marketing order-t a termelık 
többsége hozza létre, amihez nem szükséges a felhasználók és a vevık 
jóváhagyása. A marketing order által hozott szabályok kiterjeszthetıek az adott 
termék összes termelıjére és felhasználójára is. A marketing order-ben - 
létrejötte esetén - a részvétel kötelezı. Mivel az önkéntes együttmőködések 
gyakran felbomlottak, a termelık és a termékfelhasználók (feldolgozók, 
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kereskedık) igényei nem találkoztak, ezért a marketing agreement-ek marketing 
order-ként újjá alakultak (Kohls - Uhl, 1990). 

Az amerikai értékesítés-szervezés termékhez kötött. Amíg a marketing 
agreement létrehozása bármilyen termékre megengedett, addig a marketing 
order létrehozása korlátozva van, de a legtöbb friss fogyasztásra termesztett 
gyümölcs- és zöldségféle, burgonya, valamint tejtermékek esetén megengedett. A 
termelık megalakíthatják a marketing order-t, ha a termelık 2/3-a - és egyben a 
termék 2/3-át elıállító termelık - állást foglalnak mellette. Marketing order nem 
létesíthetı a termelık többségi hozzájárulása nélkül. Az USA-ban kialakult 
vélemény szerint az marketing order létrehozásának az elıfeltételei: 

- a résztvevık termelési és értékesítési feltételei viszonylag azonosak, 

- a résztvevık szövetkezeti összefogása, 

- a forgalom nagy hányadának a befolyásolása, 

- lehetıleg kicsi árrugalmasság, 

- a szabályozott terméknek ne legyen sok helyettesítıje, 

- egyszerő és könnyen átlátható elıírások (Tomcsányi, 1973). 

A marketing board-ok olyan befolyásos marketing képviseletek, amelyek a 
szövetkezetek, marketing order-ek és alkuszövetségek erejét összpontosítják. 
Jellemzıen Kanadában, Ausztráliában, Angliában mőködnek. A marketing board 
termelıi kontroll alatt álló szervezet, amely piacszabályozási feladatokat lát el a 
termelés koordinálása és az értékesítés szervezése mellett (Kohls - Uhl, 1990).  

A marketing order-ek, board-ok lehetséges marketing funkciói jellemzıen a 
termékhez, a minıségi osztályozáshoz, a minimum minıségi követelményekhez 
(szabványok) kapcsolódnak. Feladatuk közé tartozik a közös reklám és 
eladásösztönzés szervezése, piaci információk győjtése. Mennyiségileg 
korlátozhatják a piacra juttatható áru mennyiségét, minimálárakat határozhatnak 
meg, árpool-okat mőködtethetnek. Hatáskörükbe tartozhat az export és import 
engedélyek kiadása, a kereskedelmi jogosítványok birtoklása is (Lehota 2001). 

Az állami beavatkozás, a piaci rendtartás és a marketing board-ok, order-ek és 
agreement-ek általában kölcsönösen kizárják egymást. Az erıteljesebb 
piacszabályozási, árszabályozási jogosítványokkal rendelkezı marketing order-ek, 
board-ok gyakorlatilag félállami szervezetek, amelyek a jogszabályok által 
kormányzat szintjérıl a termelık kötelezı szövetkezetei (board-ok) szintjére 
delegált jogokkal rendelkeznek és mőködnek. Az erıs piacszabályozással 
rendelkezı marketing board-ok, agreement-ek és order-ek a határidıs árutızsdék 
mőködését ugyanúgy korlátozzák, mint az állami beavatkozás formái és mértékei. 
Ennek elkerülése érdekében az USA-ban azon termék esetén, amelyek 
tızsdecikkek, marketing board-ok nem, csak eladás ösztönzési (promotion) board-
ok hozhatók létre (Lehota, 2000). 
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1.5. A bizalom szerepe az együttmőködésben 

Miközben a marketing szövetkezetek Nyugat-Európa országaiban sikeresen 
koordinálják a termékpályákat addig Magyarországon piaci részesedésük alacsony. 
Ennek a jelenségnek az egyik oka a termelık közötti, valamint a termelık és 
partnereik közötti bizalom hiánya lehet. 

Az értékesítési csatornán belüli magatartási folyamatok hagyományos elemzési 
területei az együttmőködés és a konfliktus. 

- Az együttmőködések közös erıfeszítések a kölcsönösen elınyös célokért, 
amely a célok és az értékek összeegyezethetıségére épül. 

- A konfliktus olyan helyzet, amelyben az egyik csatornatag észleli a másik 
magatartását, amely gátolja vagy hátráltatja céljai elérésében. 

Az értékesítési csatorna szereplıinek magatartását a belsı erıviszonyok és 
folyamataik mellett a mikro- (vevık, beszállítók, közvetítık, versenytársak stb.), 
illetve a makrokörnyezet (gazdasági, demográfiai, technológiai, természeti, jogi, 
politikai és társadalmi, kulturális) is jelentısen befolyásolják. A konfliktus és az 
együttmőködés szoros kapcsolatban áll az értékesítési csatornán belüli társadalmi-
irányítási struktúrával, az erıviszonyokkal. A piaci erı a vállalkozás méretétıl, 
specializáltságától, a pénzügyi erıforrásoktól és az állandó és változó költségektıl 
függ. A piaci erı lehet kényszerítı (fenyegetés, jogi eljárás) és nem kényszerítı 
(javaslat, információcsere). A nem kényszerítı erı kedvezıen hat az 
együttmőködésre, elégedettségre (Lehota, 2001).  

Az értékesítési csatornán belüli magatartási folyamatokra jelentısen hatnak az 
attitődök, meggyızıdések, hitek, amelyek a meghatározó érzések, vélemények 
körét ölelik fel. A meghatározó attitődök közül az elkötelezettség fogalma a 
cserepartner azon meggyızıdése, hogy a másik féllel folytatott kapcsolata van 
olyan fontos, hogy érdemes erıfeszítést tenni a fenntartása érdekében. A bizalom 
az egyik fél meggyızıdése a cserepartner megbízhatóságában és tisztességében. 
Az utóbbi évtizedekben az értékesítési csatornán belüli magatartási folyamatok 
hagyományos elemzési területei (együttmőködés, konfliktus) mellett megjelent a 
bizalom és az elkötelezettség szerepének a vizsgálata a kommunikáció és 
adaptáció mellett. (Lehota, 2001).  

A bizalom fogalmának meghatározása a szakirodalomban nem egységes, a 
számos elmélet tulajdonképpen két alapvetı megközelítési módra különíthetı el, 
nevezetesen a hiten alapuló (faith-based) és a kockázaton alapuló (risk-based) 
szemléletre. A két szemlélet nem mond ellent egymásnak, de eltérı fókusszal 
rendelkezik (Nagy - Schubert, 2007). 

A hiten alapuló megközelítést képviselı kutatók közül Kumar (1996) a bizalom 
alatt fıként a megbízhatóságot érti. Az ellátási lánc tagjai kölcsönönösen 
megbíznak egymásban, feltétel nélkül betartják az adott szavukat. A bizalom 
alapú üzleti kapcsolatban a partnerek kölcsönösen elkötelezettek egymás iránt. 
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Doney et al. (1998) szerint a hitnek és a magatartásbeli szándékoknak egyszerre 
kell jelen lenniük, hogy a felek közötti bizalom kialakuljon. A bizalom nem csupán 
hit, hanem cselekvési szándék is. 

A kockázat alapú megközelítéshez tartozó kutatók közül Das és Teng (2004) a 
következıképpen definiálta a bizalmat: a bizalom pozitív vélekedés a másik fél 
magatartásáról akképpen, hogy a körülmények bármiféle változása esetén az 
nem cselekszik opportunista módon. A bizalom tehát azt jelenti, hogy 
önkéntesen kockázatot vállalunk abból fakadóan, hogy sebezhetıvé válunk a másik 
fél által. Mayer és Davis (1995) különbséget tesz a bizalom, a megbízhatóság, a 
kiszámíthatóság és az együttmőködés között. A bizalom azt jelenti, hogy, ismerjük 
és végiggondoljuk az események lehetséges kimeneteleit, és ezek ismeretében 
bízunk a partnerben, vállalva annak a kockázatát, hogy esetlegesen opportunista 
módon fog viselkedni. A megbízhatóságot úgy értelmezik, mint az egyik fél által 
érzékelt, tapasztalatokon nyugvó bizonyosságot afelıl, hogy a másik fél 
felelısségteljesen fog viselkedni. E bizonyosságnak két alapeleme a bizalom és a 
kontroll, amelyek a megbízhatóság kialakulásához vezethetnek. A leglényegesebb 
különbség a bizalom és a megbízhatóság között, hogy amíg a bizalom egy 
várakozás a másik fél pozitív ösztöneirıl, addig a megbízhatóság egy 
tapasztalatokon alapuló konkrét bizonyosságot jelent a másik fél együttmőködı 
készségérıl. Nagy és Schubert (2007) szerint a bizalom azokban az esetekben 
releváns, ahol kockázat jellemzi a felek közötti kapcsolatokat. A bizalom és a 
kockázatviselési hajlandóság egymás tükörképei. A bizalom úgy definiálható, 
hogy milyen mértékben érzik biztosítottnak magukat a szereplık afelıl, hogy a 
másik fél nem tesz elfogadhatatlan, kiszámíthatatlan lépéseket, a kockázat pedig 
ennek az ellentettje, amikor a felek úgy érzik, hogy a másik nagy valószínőséggel 
ellenük fog cselekedni.  

Nagy és Schubert (2007) szerint a bizalom szükségességét a szerzık általában 
inverz módon közelítik meg. Kumar (1996) szerint bár rövid távon elınyösebb 
lehet az opportunista viselkedés, hosszú távon azonban mindenképpen az 
együttmőködésnek kell meghatároznia az üzleti kapcsolatokat: 

- az erıfölénnyel való visszaélés visszaüthet, ha változnak a tagok közötti 
erıviszonyok, 

- ha valaki folyamatosan visszaél az erıfölényével, az arra ösztönzi a 
partnereket, hogy alternatív megoldásokat válasszanak az üzleti siker 
érdekében, 

- az üzleti partnerek közötti együttmőködés segítségével elégíthetıek ki a 
legmagasabb szinten a fogyasztói igények a legalacsonyabb költségek mellett. 

Barney és Hansen (1994) az opportunizmus alternatív költségeit ismertetve szintén 
három indokot említ a bizalom szükségessége érdekében: 

- a rossz hírnév elterjedése akadályozhatja a sikeres üzleti kapcsolatokat, 
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- a szerzıdésszegések esetén a partnerek törvény által garantált eszközökkel 
kikényszeríthetik azok végrehajtását, 

- az opportunista viselkedésnek nemcsak gazdasági, hanem társadalmi költsége is 
van (pl. társadalmi legitimitás elvesztése). 

A bizalom kialakulásához szükséges, hogy mind a bizalmat adó, mind a bizalmat 
elnyerı fél tulajdonságai alkalmassá tegyék ıket arra, hogy a bizalom kialakuljon 
közöttük. A bizalmat adó partnert fontos, hogy jellemezze a bizalomra való 
hajlandóság, emellett a bizalmat kapó félnek rendelkeznie kell a bizalomra 
méltóság tulajdonságával, azaz megfelelı készségekkel, jóindulattal kell 
rendelkeznie, valamint a saját céljait össze kell egyeztetnie a kapcsolat által 
meghatározott közös célokkal (Nagy - Schubert, 2007). Kumar (1996) szerint az 
elosztás igazságossága (haszon és a terhek elosztása) és az eljárás igazságossága 
(felek közötti rendszeres - formális vagy informális - értekezletek) révén alakítható 
ki hosszú távú bizalmi viszony az ellátási lánc tagjai között. Doney et al. (1998) 
szerint a bizalom öt módon alakulhat ki. Kalkulációs folyamat eredményeként a 
felek számba veszik az együttmőködés elınyeit-hátrányait. Elıjelzési folyamat 
eredményeként az egyik fél meg tudja jósolni a másik fél várható viselkedését. A 
bizalmat adó fél a bizalmat kapó fél magatartása alapján megpróbálja meghatározni 
annak szándékait. A bizalmat adó fél értékeli a bizalmat kapót, hogy az teljesíteni 
tudja-e az elvárásokat, kötelezettségeit. A bizalom harmadik féltıl is származhat, 
aki igazolja a lehetséges partner bizalomra való méltóságát (Nagy - Schubert, 
2007). 

Dyer (1997) szerint a bizalom, mint koordinációs eszköz csökkenti a tranzakciós 
költségeket. Az olyan tranzakciós költségek szerepét, mint partnerkeresési, 
szerzıdéskötési, monitorozási (a szerzıdés betartásának ellenırzése) és 
megerısítési (a szerzıdés betartatására fordított költségek a szerzıdéskötés után) 
költségek szerepét átveheti a bizalom, amivel jelentıs költségcsökkentés érhetı el.  

Barney és Hansen (1994) szerint a bizalom megléte versenyelıny-forrást jelent. 
A gyenge, közepes, erıs bizalmon alapuló vállalati kapcsolatok, azaz eltérı szintő 
üzleti kockázattal jellemezhetı szituációk esetén a bizalom eltérı valószínőséggel 
jelenhet meg, mint versenyelıny-forrás. A közepes bizalom és a kontrollálható 
üzleti kockázat esetén a bizalom, mint versenyelıny-forrás szerepe meghatározó, 
gazdaságilag ez éri meg legjobban. A bizalom kiépítése ebben az esetben több 
haszonnal, mint költséggel jár, tehát gazdaságilag racionális.  

Nagy és Schubert (2007) Barney és Hensen-hez (1994) hasonlóan közelíti meg 
bizalom szerepét az üzleti kapcsolatokban. Az üzleti környezetben az alacsony 
kockázatból fakadó alacsony irányítási költségek esetén nincs szükség bizalomra. 
A magas kockázatból fakadó túlzott irányítási költségek esetén a bizalom kiépítése 
túl nagy költséget emésztene fel, így jellemzıen nincs jelen ezekben a 
kapcsolatokban. A közepes kockázatból fakadó, befolyásolható irányítási 
költségek esetén tölt be releváns szerepet a bizalom az üzleti kapcsolatokban. 
A bizalmat adó és a bizalmat kapó fél között kialakulhat a megelılegezett bizalom. 
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A kezdeti bizalom fejlett, majd érett bizalommá alakulhat, ami lehetséges 
versenyelıny-forrást jelent. 

Porter et al. (1975) szerint is pozitív hatást gyakorol a bizalom a gazdálkodó 
szervezetek mőködésére, viszont a hatás pontos nagyságának a meghatározása 
nehéz feladat.  

Hansen et al. (2002) kérdıíves felmérés segítségével próbálták megmérni a 
bizalom hatását. A bizalmat két dimenzió mentén vizsgálták: racionális alapon 
(cognitive) és érzelmi alapon (affective). A racionális alapú bizalom többnyire 
objektív, míg az érzelmi alapú bizalom többnyire szubjektív alapokon nyugszik. 
Hansen et al.-hoz (2002) hasonlóan McAllister (1995) is az érzelmi alapú bizalmat 
a tagok közötti emocionális kötelékként definiálja. Ezzel szemben a racionális 
alapú bizalom a bizalomra való hajlandóság gyakorlati megtapasztalásaiból alakul 
ki.  

Hansen et al. (2002) azt vizsgálták, hogy a bizalom milyen hatással van a 
szövetkezeti tagok teljesítményére, elégedettségére, továbbá milyen mértékő az 
elkötelezettségük a szövetkezetben való maradásukra. Szerintük egy tag több ok 
miatt is csatlakozhat egy szövetkezethez: 

- gazdasági célok megvalósítása (magasabb áron értékesítse termékeit, több 
terméket értékesítsen, alacsonyabb áron jusson inputanyagokhoz), 

- biztonság érzet növelése (stabil piaci szereplı legyen), 

- szociális célok megvalósítása (közösséghez tartozás). 

Feltételezték, hogy a tagok szociális céljai általában a tagtársakkal való 
kapcsolatokban valósulnak meg. A tagok közötti bizalom kialakulása inkább 
hangulati elemeken, érzéseken alapul szemben az objektív információkkal. Így a 
tagok közötti bizalomra való hajlandóság nagyrészt érzelmi természető.  

Ezzel szemben a tagok gazdasági céljainak teljesítése a menedzserek munkáján 
múlik, ami objektív mutató számokkal mérhetı. Ilyenkor a tagok a menedzserek 
hozzáállását, teljesítményét értékelik, amelyek elımozdítják a tagság gazdasági 
céljainak a megvalósulását. A tagság és a menedzsment között kialakuló bizalom 
inkább racionális alapokon nyugszik.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyakorlatban nem ennyire egyértelmő a racionális 
és érzelmi alapú bizalom elkülönítése. Természetesen a tagok közötti és a tagok 
és a menedzsment közötti bizalom is tartalmaz racionális és érzelmi elemeket. 
Abban az esetben, ha a tagok közötti bizalom megfelelı erısségő, akkor a 
szövetkezet tagjai maradnak és kialakul a csoportkohézió. Bollen és Hoyle (1990) a 
csoportkohéziót az egyén közösséghez való tartozási vágyára vezette vissza, amit 
inkább a tagok közötti, fıleg érzelmi alapú bizalom tart össze, szemben a tagok és 
a menedzsment közötti bizalommal. A csoportkohéziónak szintén pozitív hatása 
van a tagok teljesítményére, elégedettségére. 
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Hansen et al. (2002) az elméleti megközelítés mellet a bizalom csoportkohézióra, 
valamint a tagok teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását 
vizsgálták. Egy a gabona szektorban, és egy a gyapot szektorban mőködı amerikai 
egyesült államokbeli marketing szövetkezet tagjaitól kaptak adatokat kérdıíves 
felmérés eredményeként. A gyapot szektorban mőködı marketing 
szövetkezetben a racionális alapú bizalom sokkal fontosabb volt a tagok számára, 
mint az érzelmi alapú bizalom. Ezzel szemben a gabona szektorban mőködı 
marketing szövetkezeti tagok számára az érzelmi alapú bizalom volt a fontosabb. 
A két szövetkezet különbözı tagi igényeket szolgált ki. A gyapot szektorban 
mőködı marketing szövetkezet széleskörő szolgáltatásokat nyújtotta a tagjai 
számára, akik földrajzilag jelentıs távolságra helyezkedtek el egymástól, ezért 
tagjai között a racionális alapon kialakuló bizalom került elıtérbe, szemben a 
kevesebb szolgáltatást nyújtó és földrajzilag közelebb lévı tagsággal rendelkezı 
gabona szektorban mőködı szövetkezettel. A komplex szolgáltatást nyújtó 
szövetkezetnél a tagság és a menedzsment közötti kapcsolat fontosabb volt, mint a 
tagok közötti kapcsolat. Ilyenkor inkább a gazdasági célok megvalósítása ösztönzi 
a tagokat a szociális célokkal szemben. 

Hansen et al. (2002) bátorították a kutatókat, hogy végezzenek hasonló 
vizsgálatokat más országokban és szektorokban is a kutatási eredmények bıvítése 
érdekében. Iránymutatásuk alapján, Magyarországon Bakucs et al. (2007) a 
MÓRAKERT Termelıi Értékesítı Szövetkezetnél vizsgálták meg a bizalom 
szerepét. Fertı és Szabó G. (2004) szerint amíg az Európai Unió meghatározó 
zöldség-gyümölcs elıállító tagállamaiban a marketing szövetkezetek 
meghatározó szerepet töltenek be a termékpálya koordinálásában, addig az Európai 
Unióhoz újonnan csatlakozott országokban, köztük Magyarországon is kevés 
ilyen típusú szervezet mőködik, ami Bakucs et al. (2007) szerint a gazdák közötti, 
valamint a gazdák és partnereik közötti bizalom hiányára vezethetı vissza. 

Bakucs et al. (2007) a MÓRAKERT Szövetkezetnél kérdıíves felmérés 
segítségével győjtöttek adatokat a racionális alapú bizalomra, az érzelmi alapú 
bizalomra, a tagok teljesítményére és elégedettségére, valamint a csoportkohézióra 
vonatkozóan, Hansen et al. (2002) hipotéziseit alapul véve.  

Megállapították, hogy a MÓRAKERT Szövetkezetnél az érzelmi alapú bizalom 
gyakorolt nagyobb hatást a csoportkohézióra szemben a racionális alapú 
bizalommal. Az érzelmi alapú bizalom a csoportkohézió mellett a tagok 
elégedettségére, teljesítményére is nagyobb hatással volt mint a racionális alapú 
bizalom. A kapott eredmények alátámasztották, hogy a csoportkohézió pozitív 
hatással van a tagok teljesítményére, elégedettségére. 

Baranyai és Takács (2007) a termelık szövetkezési hajlandóságát vizsgálták, de 
nem a bizalom, hanem a gazdálkodási méret szempontjából. A Békés megyében 
végzett kérdıíves felmérés eredményei azt mutatták, hogy az üzemméret 
növekedésével párhuzamosan csökkent a szövetkezés, együttmőködés iránti 
hajlandóság. Azt tapasztalták, hogy a termelık nem rendelkeznek elegendı 
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ismerettel a különbözı típusú szövetkezeti formákról, ami szintén negatívan hat a 
szövetkezésre, együttmőködésre (Baranyai et al., 2008). 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A szakirodalom feldolgozása során részletesen bemutattam a zöldség-gyümölcs 
ágazat helyzetét, mezıgazdaságban betöltött szerepét. Megvizsgáltam a 
termékpálya mentén meglévı koordinációs és integrációs folyamatokat, és azok 
különbözı fogalmi értelmezéseit. Rendszereztem a zöldség-gyümölcs ágazat 
piacszabályozását meghatározó jogszabályi hátteret, valamint bemutattam a 
szabályozó és ellenırzı intézményrendszert. Áttekintettem a piacszabályozásban 
kulcsszerepet betöltı Termelıi Értékesítı Szervezetek mőködését az Európai 
Unióban és Magyarországon is. Kiemelt fontosságúnak tartottam a bizalom 
koordinációban betöltött szerepének a megismerését. A zöldség-gyümölcs ágazat 
jellemzése során a KSH és az FVM adatbázisait, valamint az Európai Unió 
információs anyagait használtam fel.  

A kutatás elméleti megalapozása mellett kiemelt hangsúlyt helyeztem arra, hogy 
primer adatok minél szélesebb körét győjtsem össze az ágazat szereplıitıl. Ennek 
keretében esettanulmányt készítettem egy szövetkezeti formában mőködı Termelıi 
Értékesítı Szervezetrıl, valamint kérdıíves felmérés segítségével megvizsgáltam 
annak tagságát is. A kérdıív feldolgozása Tomcsányi (2000), Szőcs (2002), illetve 
Székelyi és Barna (2004) iránymutatásai szerint történt. 

2.1. Esettanulmány a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetrıl 

Az elemzés a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet 2003 és 2007 közötti termelıi 
adatbázisán és gazdálkodási adatain alapul. A szövetkezet székhelye a Csongrád 
megyei Üllésen található. A szövetkezet 2003. augusztus 25-én kapta meg az 
elızetes TÉSZ elismerést, 2009. január 1-tıl végleges TÉSZ elismeréssel 
rendelkezik. A termelıi adatbázis a szövetkezet zöldség-gyümölcs termelı 
tagjainak termelési adatait tartalmazza termıterületre, termelési irányra, termékekre 
és áruforgalomra vonatkozóan. Az elemzés tárgya a szövetkezet mőködésének a 
vizsgálata. Vizsgálom a taglétszám, termıterület, termelési irány, áruforgalom és 
termékkör évenkénti változását, és a köztük lévı összefüggéseket 5 éves idısorban. 
A különbözı termesztéstechnológiákhoz kapcsolódó termelési költségek nem álltak 
a rendelkezésemre, ezért az egyes termékek jövedelmezıségét nem tudtam 
vizsgálni. Mivel az elemzés alapja a szövetkezeten keresztül értékesített, a tagok 
által termelt zöldség és gyümölcs forgalom (errıl rendelkezünk dokumentált 
adatokkal), ezért a szövetkezeten kívül történt esetleges tagi önálló értékesítés 
befolyásolhatja a kapott eredményeket. Ezt a tagokra vonatkozó következtetéseknél 
mindenképpen figyelembe kell venni. A 2008. január 1-jén elismeréssel rendelkezı 
58 db TÉSZ 2007. évi cégbírósághoz beadott eredménykimutatásainak fıbb 
adataival összehasonlítottam a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet adatait. A 
szövetkezet jövıbeli céljainak és stratégiájának a meghatározásához a felmérés 
eredményeit is felhasználva elkészítettem a szövetkezet SWOT analízisét is. 
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2.2. Kérdıíves felmérés 

A kérdıív kiértékeléséhez felhasznált módszerek bemutatását a kérdıívben 
szereplı vizsgálati körök szerint csoportosítottam, megfeleltetve a kiértékelés 
sorrendjének. 

2.2.1. A kérdıíves felmérés feldolgozásának módszerei 

A kérdıívek2 kitöltésére 2008 ıszén került sor. A 99 szövetkezeti taghoz 
személyesen vagy postai úton jutottak el kérdıívek, amelyek kitöltése minden 
esetben önkéntesen és név nélkül történt. A kérdıív a 7. mellékletben található. A 
99 szövetkezeti tagból 57-en adtak le kérdıívet a szövetkezet székhelyén, ami azt 
jelenti, hogy a tagság 57,5%-át reprezentálja a minta. Egyedül az alapító tagok és a 
nem alapító tagok esetén volt lehetıség összehasonlítani a válaszadókat az 
alapsokasággal, mert a szövetkezet igazgatóságának a javaslatára a tagok TÉSZ 
adatbázis alapján történı beazonosítására vonatkozó kérdések kikerültek 
(település), vagy módosítva kerültek be (a szövetkezeti tag területe helyett a 
szövetkezeti tag gazdaságának a területe) a kiküldött kérdıívbe. Az alapító és a 
késıbb belépı tagok szerinti csoportosítást az is indokolta, hogy megtudjam mely 
tényezık fontosak az újonnan belépı termelıknek, aminek megismerése esetén a 
szövetkezet javíthatja ezen tulajdonságait taglétszáma növelése érdekében, ami az 
árualap stabilitását is javítja. A kérdıív kiküldésének idıpontjában a 99 
szövetkezeti tagból 47 volt alapító tag és 52 késıbb belépı tag. A 47 alapító tagból 
29, míg az 52 késıbb belépı tagból 28 válaszolt erre a kérdésre. Az alapító tagok 
61,7%-át, a késıbb belépı tagok 53,8%-át reprezentálja a minta (5. táblázat). 

5. táblázat. A visszaérkezett kérdıívek aránya 

Kiküldött 
kérdıívek 

Visszaérkezett 
kérdıívek 

Reprezentáció 
Tagok 

db db % 
Alapító tagok 47 29 61,7 
Késıbb belépı tagok 52 28 53,8 
Összesen 99 57 57,5 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Az 57 visszaérkezett kérdıívbıl 50-et teljes körően, hetet részben töltöttek ki a 
válaszadók. Ebbıl a hétbıl kettı az alapító, öt a késıbb belépı tagok közé 
tartozott. 

Az alapsokaság csaknem valamennyi tagja Csongrád megyei (89 tag), emellett 10 
tag Bács-Kiskun megyében gazdálkodik. A tagok 17 településen vannak jelen, 
amely eloszlása a következı (6. táblázat): 

 

                                                           
2 A kérdıív kérdéseinek megfogalmazása elıtt a késıbbi összehasonlíthatóság érdekében Fertı Imre 
rendelkezésemre bocsátotta a Bakucs et al. (2007, 2008) vizsgálatai során használt kérdıívet. 
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6. táblázat. Az alapsokaság településenkénti eloszlása 

A szövetkezet 
székhelyének a 

távolsága 
Tagok száma 

Tagok 
eloszlása Települések Megye 

km db % 
Üllés Csongrád megye 0 39 39,39 
Ruzsa Csongrád megye 12 13 13,13 
Csólyospálos Bács-Kiskun megye 16 7 7,07 
Bordány Csongrád megye 7 7 7,07 
Forráskút Csongrád megye 8 7 7,07 
Röszke Csongrád megye 36 6 6,06 
Zákányszék Csongrád megye 14 5 5,05 
Balástya Csongrád megye 19 3 3,03 
Kiskunmajsa Bács-Kiskun megye 26 2 2,02 
Kistelek Csongrád megye 25 2 2,02 
Makó Csongrád megye 58 2 2,02 
Balotaszállás Bács-Kiskun megye 32 1 1,01 
Csanytelek Csongrád megye 45 1 1,01 
Deszk Csongrád megye 37 1 1,01 
Dóc Csongrád megye 28 1 1,01 
Szatymaz Csongrád megye 20 1 1,01 
Szeged Csongrád megye 28 1 1,01 
Összesen - - 99 100,00 

Forrás: A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet termelıi adatbázisa 2003-2007, saját 
összeállítás 

A kérdıíves felmérés fı célja a szövetkezeti tagság véleményének a megismerése 
volt a TÉSZ mőködésérıl, tevékenységérıl. A kérdıív rákérdezett a tagok általános 
adataira (társasági forma, belépés éve, életkor, termelési tapasztalat, iskolai 
végzettség). A gazdaságok méretének a jellemzésére a termıterület megadása 
szolgált, amin belül részletezésre került a zöldség-gyümölcs termıterület termelési 
irányok szerint. A felmérésben kértem a tagokat, hogy jelöljék meg a zöldség-
gyümölcs termelésbıl származó bevételük arányát is. A tagok gazdaságának 
munkaerı felhasználására vonatkozó kérdést a tagok eltérıen értelmezték, ezért 
ezeket az adatokat nem elemeztem.  

Az általános és demográfiai kérdések után több átfogó kérdéssel vizsgáltam a 
TÉSZ-be történı belépés okait, a TÉSZ-szel szembeni elvárások teljesülését, 
valamint a TÉSZ-en keresztüli értékesítés okait (12-14. kérdés). A válaszadóknak 
1-tıl 7-ig tartó skálán kellett osztályozniuk az állításokat annak tükrében, hogy 
mennyire értenek egyet az adott állítással vagy mennyire igaz az adott állítás.  

A 15. kérdés alapján a szövetkezeti szolgáltatások tagok általi igénybevételét 
(aktivitását) vizsgáltam. A válaszadók 4 lehetıség közül választhattak. 

A 17-24-ig kérdésre adott válaszok alapján a bizalom szövetkezeten belüli szerepét 
és annak csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményre, elégedettségre 
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gyakorolt hatását vizsgáltam. A válaszadóknak 1-tıl 7-ig tartó skálán kellett 
osztályozniuk az állításokat annak tükrében, hogy mennyire értenek egyet az adott 
állítással. A bizalom növekedésének pénzben mérhetı hatását a tagok 
gazdálkodására a kérdıív alapján nem vizsgáltam. 

A 26-27. kérdéssel a szövetkezeti tagok gazdálkodási mérettel, hajtatásos 
termesztéssel kapcsolatos jövıbeli terveit vizsgáltam. 

A kérdıív kérdéseire adott válaszokat a leíró statisztika mellett többváltozós 
módszerekkel is vizsgáltam. Az elemzéshez, értékeléshez Microsoft Excel és 
SPSS programcsomagot használtam. A kapott adatokból gyakorisági eloszlásokat, 
kereszttáblákat készítettem és szignifikancia vizsgálatokat végeztem. 
Faktoranalízissel vizsgáltam meg a szövetkezetbe történı belépés indokai mögötti 
látens struktúrákat. A faktoranalízis eredménye alapján elvégeztem a belépı tagok 
klaszteranalízisét. Pearson-féle korrelációs módszerrel vizsgáltam a különbözı 
tényezık közötti (belépés éve, életkor, termelési tapasztalat, iskolai végzettség, 
üzemméret, aktivitás, igénybevett szolgáltatások, jövıbeli tervek stb.) kapcsolatok 
szorosságát és jellegét. Hierarchikus regresszió analízissel vizsgáltam meg a 
bizalom csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményre, elégedettségre 
gyakorolt hatását.  

2.2.2. A válaszadók demográfiai, gazdálkodási jellemzıinek a vizsgálata 

Leíró statisztikai módszerekkel jellemeztem a szövetkezeti tagokat társasági 
formára, életkorra, termelési tapasztalatra, iskolai végzettségre, termıterületre 
vonatkozóan. Emellett megvizsgáltam a zöldség-gyümölcs termelés fontosságát a 
tagok bevételére vonatkozóan 2005-2007-ig. Az általam kapott eredmények egy 
része (életkor, tagsági évek, termelési tapasztalat, termıterület) összehasonlítható 
volt a Bakucs et al. (2008) MÓRAKERT Szövetkezetnél kapott eredményeivel.  

2.2.3. A szövetkezetbe történı belépés indokainak a vizsgálata  

A kérdıív 12. kérdésén belüli 9 kérdéssel megvizsgáltam a belépést motiváló 
tényezıket. A kapott válaszokat elıször leíró statisztikával értékeltem. A 
kérdésekre adott válaszok számtani átlagai alapján sorrendbe rendeztem az 
indokokat. Mivel szignifikáns különbséget fedeztem fel az alapító és késıbb belépı 
tagok között életkorra, termelési tapasztalatra, valamint jellemzı különbséget az 
iskolai végzettségre vonatkozóan, ezért a kérdésekre adott válaszokat külön-külön 
is megvizsgáltam az alapítókra és a késıbb belépı tagokra vonatkozóan. Független 
két mintás T-próbával ellenıriztem, hogy 95%-os megbízhatósági szinten 
statisztikailag mutatható-e ki különbség az alapító és a késıbb belépı tagok 
válaszai között. 

Faktoranalízissel megvizsgáltam a belépés indokai mögötti látens struktúrákat. A 
faktoranalízis olyan statisztikai eljárás, amely egy változó szettet alakít át lineáris 
transzformáció segítségével egy, az eredetinél kisebb számú, új változó szetté. Az 
átalakítás után létrejött új változók a faktorok, amelyek korrelálatlanok egymással, 



 67 

és a kiinduló változók által megtestesített információtömeg lehetı legnagyobb 
részét megırzik, azaz a megfigyelési változók varianciájának nagy részét 
magyarázzák (Székelyi - Barna, 2004). Az egyes faktorok megmutatják, hogy 
milyen mértékben járulnak hozzá a megfigyelési változók értékeihez. A 
faktoranalízis során a 9 tényezıbıl 7 került be a végsı modellbe, ami 2 faktorba 
csoportosult. 

A faktorelemzés eredményeként kapott faktrorszkórok alapján elvégeztem a 
válaszadók klaszterelemzését. Az elemzést két lépcsıben hajtottam végre. Elıször 
hierarchikus klaszterelemzéssel meghatároztam a lehetséges klaszterek számát (4 
klaszter), majd K-közép klaszterelemzést alkalmaztam. 

A klaszterelemzés egy dimenzió csökkentı eljárás. A megfigyelési egységekhez 
rendelt változók jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a 
megfigyelteket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy az egy csoportba tartozók 
minden változó esetén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, 
klasztertıl távol essenek. A csoportosítás alapját különbözı távolság- vagy 
hasonlóságmértékek képezik. A klaszterelemzés algoritmusa lehet hierarchikus 
vagy nem hierarchikus. A hierarchikus algoritmus az új klasztereket az elızıleg 
kialakított klaszterek alapján keresi meg, míg a nem hierarchikus algoritmus 
egyszerre határozza meg az összes klasztert. Az összevonáson alapuló hierarchikus 
algoritmus elıször minden egyes elemet külön klaszternek tekint és összekapcsolja 
ıket egyre nagyobb klaszterekbe, míg a végén egyetlen, az összes elemet 
tartalmazó klasztert kapunk. A nem hierarchikus K-közép klaszterelemzés esetén 
elızetes elvárásokra támaszkodva kell eldönteni, hogy hány klaszterbe kívánjuk 
tömöríteni az elemeket. Nagy adatállományok esetén a hierarchikus 
klaszterelemzés alapján meghatározhatjuk a klaszterek számát, ami alapján 
elvégezhetjük a K-közép eljárást (Székelyi - Barna, 2004). 

2.2.4. A szövetkezeti célkitőzések teljesülésének a vizsgálata 

A kérdıív 13. kérdésén belüli 13 kérdéssel megvizsgáltam a tagok véleményét a 
szövetkezeti célkitőzések teljesülésével kapcsolatban. Az elsı 9 kérdést a belépés 
indokaival összhangban fogalmaztam meg, így a belépési indokokat külön-külön is 
összehasonlítottam azok megvalósulásával. A kapott válaszokat leíró statisztikával 
értékeltem. Külön-külön megvizsgáltam és összehasonlítottam az alapító és a 
késıbb belépı tagok válaszait is. Független két mintás T-próbával ellenıriztem, 
hogy 95%-os megbízhatósági szinten statisztikailag mutatható-e ki különbség az 
alapító és a késıbb belépı tagok válaszai között. 

2.2.5. A szövetkezeten keresztüli értékesítés indokainak a vizsgálata 

A kérdıív 14. kérdésén belüli 13 kérdéssel megvizsgáltam a tagok szövetkezeten 
keresztüli értékesítésének indokait. A kérdések megfogalmazásakor az 
összeghasonlíthatóság érdekében felhasználtam Bakucs et al. (2008) MÓRAKERT 
Szövetkezetnél végzett felmérésének kérdéseit. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél 
kapott válaszokat leíró statisztikával értékeltem. Külön-külön megvizsgáltam és 



 68 

összehasonlítottam az alapító és a késıbb belépı tagok válaszait is. Független két 
mintás T-próbával ellenıriztem, hogy 95%-os megbízhatósági szinten 
statisztikailag mutatható-e ki különbség az alapító és a késıbb belépı tagok 
válaszai között. A kérdésekre adott válaszok számtani átlagai alapján sorrendbe 
rendeztem az értékesítési indokokat. Az értékesítési indokok mögötti látens 
struktúrákat faktoranalízissel is megvizsgáltam a belépési indokokhoz hasonlóan, 
viszont a vizsgálat ebben az esetben nem vezetett eredményre, mert a faktortér 
tisztítása során 5 alá csökkent a tényezık száma.  

Klaszterelemzéssel is csoportosítottam a tagokat az értékesítés indokai alapján. A 
hierarchikus klaszterelemzés után kettı, három és négy klaszterre is elvégeztem a 
K-közép eljárást, de a kapott klasztereket egyik esetben sem lehetett egyértelmően 
interpretálni, ezért a számítást dolgozatban nem szerepeltettem. 

A MÓRAKERT Szövetkezetnél kapott eredményeket összehasonlítottam a ZÖLD-
TERMÉK Szövetkezetnél kapott eredményekkel, ami alapján meghatároztam a 
szövetkezeti tagok legfontosabb értékesítési indokait. 

2.2.6. A szövetkezeti tagok aktivitásának a vizsgálata 

A 15. kérdés alapján a szövetkezeti tagok aktivitására kerestem a választ, a TÉSZ 
szolgáltatásainak igénybevétele alapján (termelésszervezés, inputanyag beszerzés, 
termesztéstechnológiai szaktanácsadás, adózási, számviteli tanácsadás, 
hulladékbegyőjtés). A válaszokat a következı módon számszerősítettem: igen, 
rendszeresen (4), igen, alkalomszerően (3), nem, de tervezi (2), nem, és nem is 
tervezi (1). 5 db szolgáltatási területre vonatkozik a kérdés, így az ezekre adott 
válaszok összértéke adja a gazdálkodó aktivitását. Minél magasabb ez az érték, 
annál nagyobb az aktivitás.  

A korrelációs vizsgálatok elvégzése érdekében a tagok legmagasabb iskolai 
végzettségéhez 7 fokozatú skálán numerikus értékeket rendeltem: kevesebb, mint 8 
általános iskolai osztály (1), általános iskola (2), szakmunkásképzı iskola (3), 
szakközépiskola (4), gimnázium (5), fıiskola (6), egyetem (7). Emellett a zöldség-
gyümölcs területhez termelési irányonként rendelt Standard Fedezeti Hozzájárulás 
(SFH 2004) értékek alapján megbecsültem a tagok üzemméretét, amelyeket 
kvartilisek alapján 4 csoportba soroltam. Az üzemméret meghatározása jelen 
esetben csak a tag zöldség-gyümölcs termelésének nagyságrendjét fejezi ki, mert a 
szántóföldi területek termelésszerkezetére, valamint a tagok állatállományára nem 
rendelkeztem adatokkal. 

Pearson-féle korrelációval megvizsgáltam a szövetkezeti tagok aktivitása és a 
szövetkezeti tagok demográfiai, gazdálkodási jellemzıi (belépés éve, tagsági évek, 
életkor, termelési tapasztalat, gazdasági méret, iskolai végzettség) közötti 
kapcsolatokat.  
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2.2.7. A bizalom szerepének csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményére 
és elégedettségére gyakorolt hatásának a vizsgálata 

A 17-24-ig kérdésre adott válaszok alapján a bizalom szövetkezeten belüli szerepét 
és annak csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményre, elégedettségre 
gyakorolt hatását vizsgáltam. A vizsgálat, az alhipotézisek és a kérdések 
megfogalmazása Hansen et al. (2002) és Bakucs et al. (2007) kutatásai alapján 
történt. A bizalom csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményre, 
elégedettségre gyakorolt hatását hierarchikus lineáris regresszió analízissel 
vizsgáltam.  

A csoportkohézióra vonatkozó hipotézisem (4. hipotézis a bevezetésben) 
vizsgálatához az alábbi alhipotéziseket használtam: 

a) A tagok közötti bizalom (racionális alapú és érzelmi alapú) nagyobb hatással 
van a csoportkohézióra, mint a tagok és a szövetkezet menedzsmentje közötti 
bizalom (racionális alapú és érzelmi alapú). 

b) A tagok közötti érzelmi alapú bizalom nagyobb hatással van a 
csoportkohézióra, mint a tagok közötti racionális alapú bizalom. 

c) A tagok és a menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom nagyobb hatással van 
a csoportkohézióra, mint a tagok és menedzsment közötti racionális alapú 
bizalom. 

A tagok teljesítményére, elégedettségére vonatkozó hipotézisem (5. hipotézis a 
bevezetésben) vizsgálatához az alábbi alhipotéziseket használtam: 

a) Mindkét típusú bizalom (racionális és érzelmi alapú) mindkét szinten (a tagok 
között, valamint a tagok és a menedzsment között) pozitív hatással van a tagság 
teljesítményére és elégedettségére. 

b) Az érzelmi alapú bizalom mindkét szinten (a tagok között, valamint a tagok és 
a menedzsment között) nagyobb hatással van a tagság teljesítményére, és 
elégedettségére, mint a racionális alapú bizalom mindkét szinten (a tagok 
között, valamint a tagok és a menedzsment között). 

c) A csoportkohézió pozitív hatással van a tagság teljesítményére és 
elégedettségére. 
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3. EREDMÉNYEK (ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK) 

Az eredmények ismertetésénél az anyag és módszer fejezetnél bemutatott sorrendet 
követtem. Ennek megfelelıen elıbb esettanulmány formájában bemutattam a 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetet, majd kérdıíves felmérés alapján megvizsgáltam a 
szövetkezetbe történı belépés indokait, a szövetkezeti célkitőzések teljesülését, 
valamint a TÉSZ-en keresztüli értékesítés okait. Megvizsgáltam a szövetkezeti 
tagok aktivitását az igénybe vett szolgáltatások alapján. Emellett megvizsgáltam, 
hogy a bizalom mekkora szerepet tölt be a csoportkohézióban, valamint milyen 
mértékben hat a tagok elégedettségére, teljesítményére. Az esettanulmány és a 
kérdıíves felmérés eredményeit felhasználva elkészítettem a szövetkezet SWOT 
analízisét. 

3.1. Esettanulmány a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetrıl 

A szövetkezet bemutatása mellett, 5 éves idısor alapján elemeztem a szövetkezet 
gazdálkodását, termelésszerkezetét és termékkínálatát.  

3.1.1. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet bemutatása 

A ZÖLD-TERMÉK Termelıi Értékesítı Szövetkezet 2003. január 21-én 61 alapító 
taggal alakult meg. 2003. augusztus végén kapta meg az FVM-tıl az elızetesen 
elismert TÉSZ minısítést. Székhelye a Csongrád megyei Üllésen található. 
Taglétszáma folyamatosan nı, 2007. december 31-én 94 tagja volt (2 jogi személy, 
92 természetes személy), akik 18 településrıl érkeztek. A szövetkezet tagsága által 
mővelt összes termıterület meghaladja a 350 hektárt, amibıl 150 hektáron 
folytatnak zöldség- és gyümölcstermesztést, éves szinten 2100 és 2600 tonna 
közötti tagi árualapot biztosítva. A szövetkezet legfontosabb termékei: a 
paprikafélék, káposztafélék, paradicsom, burgonya, és a gyökérzöldségek. 
Termékeit megközelítıleg 60-40%-ban értékesíti a hazai és a külföldi piacokon. A 
hazai friss fogyasztású áruk Budapest, Nyíregyháza, Gyır, Szombathely, Kaposvár 
és Nagyatád térségében jutnak el a vásárlókhoz. A kivitelt közvetlenül és exportır 
cégeken keresztül bonyolítja le. A legfontosabb áruféleségek közül a paprikafélék 
Németország, Csehország és Svédország áruházain keresztül jutnak el a 
fogyasztókhoz, a káposztafélék pedig a skandináv országok piacain jelennek meg. 
A szövetkezetnél az egy tag - egy szavazat elv érvényesül. Egy tag több, maximum 
5 db részjegyet jegyezhet, egy részjegy névértéke 100 ezer Ft. Az alapításkori 6,1 
millió Ft jegyzett tıke 2007. év végére 13,9 millió Ft-ra emelkedett. 

A szövetkezet fı célja a térségében található zöldség-gyümölcs termelık 
összefogása és koordinálása, amely a következı tevékenységeket által valósul meg: 

- A mőszaki feltételek megteremtésével biztosítja a tagok részére az 
áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás, hőtés és értékesítés 
eszközrendszerét. Saját tulajdonú beruházások, fejlesztések (mőszaki 
háttér): közmővesített telek, 800 m² alapterülető ULO hőtési technológiával 
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ellátott hőtıház, 400 m² alapterülető csomagolóépület, 3 db 1,5 tonna 
teherbírású targonca, 1 db szállító jármő szerelvény, informatikai eszközök, 
1 db mérı és csomagoló gépsor, EUREP-GAP minıségbiztosítási rendszer. 
Bérelt illetve szolgáltatásban igénybe vett mőszaki háttér: 1700 m² 
raktározó és manipuláló helyiség, csomagoló gépsorok, szállítmányozás. 

- Felméri a piac által keresett termékek körét. Ezek után termelési 
megállapodásokat köt a tagokkal a faj, fajta, elıállított mennyiség és 
minıség vonatkozásában. A szövetkezet igény szerint biztosítja a 
termesztéshez szükséges inputanyagokat (vetımag, növényvédıszer, 
tápanyag, mőtrágya, fólia stb.). A tag feladata a termelési megállapodásban 
rögzített feltételek mellett az elıírt mennyiségi, minıségi és beszállítási 
követelmények betartásával a zöldségek, gyümölcsök elıállítása. 

- A szövetkezet naprakész nyilvántartást vezet a tagok termelésérıl. Ismeri 
a különbözı fajtákhoz tartozó termıterületek nagyságát, azok mővelési 
irányát, így meg tudja határozni, hogy a termelési ciklusban mekkora 
termésmennyiség várható. Ezeknek az ismereteknek a birtokában 
ütemezhetıvé válik a betakarítás. A naprakész tagi nyilvántartás 
segítségével megoldható a szükséges áru berendelése. 

- A kínálat koncentrációjának a biztosításával megfelelı árualapot hoz 
létre, ami erısíti a piaci alkupozíciót a szövetkezet vevıivel szemben. 

- A termelés idıszaka alatt termelésirányítók segítségével figyeli a termesztés 
folyamatát, és szaktanácsadást biztosít a felmerülı kérdések megoldására. 
Ellenırzött szaporítóanyagokat juttat a tagjainak, ami biztosítja az egységes 
árualapot. Szaktanácsadással csökkenti a vegyszer- és mőtrágyahasználat 
mértékét. Elısegíti a környezetkímélı és integrált termesztési technológiák 
(biológiai növényvédelem) alkalmazását. 

- Egyes termelık közremőködésével kísérleti termesztést is folytat, aminek 
segítségével kitapasztalhatóak az új fajták technológiai igényei. 
Megismerteti az új fajtákat a fogyasztókkal és amennyiben igény tart a piac 
ezekre a fajtákra, akkor termesztési tanácsok biztosításával tudja 
megtermeltetni az árut.  

- A minıség kérdése a termékek értékesítésekor alapvetı fontosságú. A 
fogyasztók az azonos minıségő, homogén árukat részesítik elınyben. 
Csomagolt áru esetén a csomagolás biztosítja a termék védelmét, valamint 
így lehetségessé válik az áru megjelölése is. Nyomon követhetıvé válik a 
termék a termelıtıl a fogyasztóig.  

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet a felsorolt célok teljesítése érdekében az üllési 
Agróna Szövetkezettel kötött hosszú távú együttmőködési megállapodást, amivel a 
kezdeti idıszakban megteremtette a mőködéshez szükséges infrastrukturális 
feltételeket. 2003 és 2008 között a szövetkezet fokozatosan építette ki a saját 
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tulajdonú eszközrendszerét, aminek eredményeként folyamatosan csökken a 
szolgáltatásban igénybe vett feladatok száma. 

3.1.2. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet gazdálkodásának az elemzése 

A szövetkezet alapításakor 61 tagja volt, az évközben belépıkkel a taglétszám 
2003. december 31-re 15 taggal 76-ra nıtt. 2004-ben és 2005-ben stagnált a 
taglétszám, aminek egyik oka a bevezetett 200 ezer Ft-os egyszeri mőködési 
hozzájárulás volt, amit a potenciális belépık magasnak találtak. 2006-tól ez az 
összeg 100 ezer Ft-ra csökkent, a szövetkezeti infrastruktúra is fejlıdött, így a 
jelentkezık száma is növekedni kezdett. Összességében az elsı év végétıl 2007. év 
végéig 24%-kal nıtt a taglétszám (7. táblázat). 

A tagi zöldség-gyümölcs termıterület az elsı évben felmért 218 hektárról a 
következı évre 146 hektárra csökkent. A termelésszervezés eredményeként 
elsısorban a szántóföldi zöldségterület csökkent, 2004 és 2007 között 146 és 157 
hektár között mozgott a tagi zöldség-gyümölcs terület. 

A tagi áru értékesítésének mennyisége a kezdeti 1774 tonnáról folyamatosan 
emelkedett, 2006. évben érte el a maximumát 2633 tonnával, ami 2007 aszályos 
idıjárása miatt 19%-kal 2129 tonnára csökkent. A tagi áru értékesítése utáni 
bevétel a kezdeti 204 millió Ft-ról szintén folyamatosan nıtt. 2006-ban 87%-kal 
volt magasabb, mint az alapítás évében. 2006-ról 2007-re a tagi árbevétel a 
termésmennyiséggel azonos mértékben, szintén 19%-kal csökkent. A tagi áru 
értékesítésének árbevétele az utolsó 3 év mindegyikében meghaladta a végleges 
elismeréshez szükséges minimum 250 millió Ft-os értéket.  

7. táblázat. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetet bemutató alapadatok 

Megnevezés M.e. 2003 2004 2005 2006 2007 

Taglétszám  fı 76 79 81 90 94 

Tagi zöldség-gyümölcs terület ha 218,1 145,8 155,5 156,8 148,6 

Tagi áru értékesítése  tonna 1 774,1 2 206,6 2 224,0 2 633,4 2 129,0 

Tagi áru értékesítése  ezer Ft 204 417,7 239 409,2 281 168,1 381 828,3 308 635,1 

Nem tagi áru értékesítése tonna 228,3 374,5 316,3 575,6 722,3 

Nem tagi áru értékesítése  ezer Ft 25 959,8 38 460,9 38 424,0 85 758,0 103 404,0 

Összes áru értékesítése  tonna 1 996,7 2 581,2 2 550,5 3 209,0 2 851,3 

Összes áru értékesítése  ezer Ft 230 377,5 277 870,1 319 592,1 467 586,3 412 039,1 

Összes nettó árbevétel  ezer Ft 238 346,0 280 366,0 324 452,0 474 299,4 429 410,3 

Mérleg szerinti eredmény  ezer Ft 38 122,0 6 105,0 345,0 23 384,0 8 488,0 

Forrás: A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet beszámolói, saját összeállítás 

A tagi termékek aránya mind mennyiségben mind értékben a kezdeti 89%-os 
részarányról a 2005. évet kivéve folyamatosan csökkent, 2007-ben már csak 75% 
volt, ami azt jelentette, hogy nıtt a nem tagok által történt beszállítás mennyisége. 
Ez a 25%-os arány, ami nominálisan 103 millió Ft, a taglétszám potenciális 
bıvítésének a lehetıségét biztosítja. A szövetkezet összes nettó árbevétele a kezdeti 
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évhez képest 2006-ra megduplázódott, majd 2007-ben 9%-kal 429 millió Ft-ra 
csökkent. 2007. évi nettó árbevétele a TÉSZ-ek rangsorában (55 db TÉSZ 
cégbírósági adata alapján) a 27. volt. Nominálisan vizsgálva a szövetkezet üzemi 
tevékenység eredményét és a mérleg szerinti eredményét, a 18. és a 13. helyen 
szerepelt a TÉSZ-ek rangsorában. Az üzemi tevékenység eredményének nettó 
árbevételhez viszonyított aránya 3,14%-kal a 13. helyet, míg a mérleg szerinti 
eredmény nettó árbevételhez viszonyított aránya 1,98%-kal a 11. helyet jelentette a 
TÉSZ-ek rangsorában. 

3.1.3. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet termelésszerkezetének az elemzése 

Az elemzéshez tartozó adatok a 8. táblázatban találhatóak. A táblázatban szereplı 
adatok mindegyike a tagság által elıállított termékekre vonatkozik. Nem 
tartalmazza a nem tagok által termelt áruk adatait (Dudás, 2008). 

A szabadföldi zöldségtermesztés termıterülete a 2003. évi 104 hektárról 
folyamatosan csökkent, 2007-ben mindössze 55 hektárt tett ki. A szabadföldi 
terület termelésszerkezeten belüli területi aránya 48%-ról 37%-ra csökkent. Az 
összes hozam is jelentısen csökkent, 816 tonnáról 568 tonnára, ami az összes 
hozam 27%-a. A szabadföldi tagi kifizetés 2007-ben mindössze 50 millió Ft volt, 
ami az összes tagi kifizetés 19%-a. Ez arány 2003-ban még 34% volt.  

A szabadföldi zöldségtermesztés a legalacsonyabb hektáronkénti árbevételt 
biztosítja a termelık részére. Az alacsony árbevétel oka, hogy a megtermelt áru 
betakarítása a nyári idıszakra esik, amikor nagy mennyiségő áru található a 
piacokon, ezért ilyenkor az értékesítés dömpingáron történik. Tovább nehezítik a 
termelést az idıjárás kedvezıtlen hatásai is: erıs napsugárzás, szélverés, aszály. Az 
alacsony termésbiztonság, a változó minıség, az alacsonyabb értékesítési árak 
miatt az évenkénti árbevétel erısen ingadozik. 

A síkfólia alatti zöldségtermesztés termıterületének nagysága az 5 év során kis 
mértékben 15%-kal 19 hektárra nıtt. A termelésszerkezeten belül területi aránya 
8%-ról 13%-ra emelkedett, köszönhetıen a szabadföldi területek jelentıs 
visszaesésének is. A termésmennyiség viszont 158 tonnáról több mint a duplájára, 
320 tonnára nıtt. A tagi kifizetés mértéke csaknem megháromszorozódott, 2007-
ben meghaladta a 26 millió Ft-ot.  

A hektáronkénti árbevételek megduplázódtak, ami az átlaghozamok és az 
értékesítési árak emelkedésébıl adódott. 2007-ben 50%-kal nagyobb árbevételt 
biztosítva a szabadföldi termeléshez képest. Elınye, hogy a termelı a kora tavaszi 
idıszakban már bevételhez jut. A hazai piacokat burgonyával, a német és 
skandináv piacokat elsısorban káposztafélékkel láthatja el a szövetkezet. 
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8. táblázat. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetet termelés szerkezete és tagjainak 
árbevétele, 2003-2007 

Termelési irányok 
Termı 
terület  

Termı 
terület  

Hozam Hozam  
Tagság 

ár- 
bevétele 

Tagság 
ár- 

bevétele  

Termelési 
érték 

Mértékegység ha % tonna % ezer Ft % ezer Ft/ha 
2003. év               
Szabadföldi zöldség 103,9 47,6 815,8 46,0 58 596,0 34,0 564,0 
Síkfólia alatti zöldség 16,8 7,7 157,5 8,9 9 403,5 5,5 559,7 
Hidegfólia a. zöldség 19,2 8,8 542,7 30,6 57 477,2 33,4 2 992,2 
Főtött fólia a. zöldség 5,8 2,7 236,3 13,3 44 714,4 26,0 7 676,3 
Üvegház 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ültetvények 72,4 33,2 21,7 1,2 2 001,4 1,2 27,7 
Összesen 218,1 100,0 1 774,1 100,0 172 192,5 100,0 789,6 
2004. év               
Szabadföldi zöldség 71,4 48,9 759,5 34,4 47 804,3 24,3 669,9 
Síkfólia alatti zöldség 14,7 10,0 228,9 10,4 12 537,8 6,4 855,8 
Hidegfólia a. zöldség 24,7 17,0 693,7 31,4 68 488,6 34,8 2 770,3 
Főtött fólia a. zöldség 6,0 4,1 275,8 12,5 42 084,8 21,4 7 055,3 
Üvegház 0,6 0,4 117,6 5,3 14 895,2 7,6 23 643,2 
Ültetvények 28,5 19,5 131,2 5,9 11 240,0 5,7 394,9 
Összesen 145,8 100,0 2 206,6 100,0 197 050,7 100,0 1 351,6 
2005. év               
Szabadföldi zöldség 70,9 45,6 722,8 32,5 43 249,3 19,3 610,0 
Síkfólia alatti zöldség 16,5 10,6 258,5 11,6 21 718,5 9,7 1 314,7 
Hidegfólia a. zöldség 24,9 16,0 845,3 38,0 98 120,9 43,8 3 941,4 
Főtött fólia a. zöldség 4,4 2,8 241,7 10,9 39 050,0 17,4 8 875,0 
Üvegház 0,6 0,4 96,1 4,3 17 301,6 7,7 28 836,0 
Ültetvények 38,2 24,6 59,5 2,7 4 603,4 2,1 120,6 
Összesen 155,5 100,0 2 224,0 100,0 224 043,7 100,0 1 440,8 
2006. év               
Szabadföldi zöldség 68,5 43,7 718,6 27,3 56 747,4 18,3 828,9 
Síkfólia alatti zöldség 19,3 12,3 352,9 13,4 31 526,6 10,2 1 630,1 
Hidegfólia a. zöldség 25,7 16,4 916,0 34,8 117 882,2 38,1 4 585,1 
Főtött fólia a. zöldség 3,6 2,3 196,8 7,5 34 566,3 11,2 9 548,7 
Üvegház 1,5 0,9 285,6 10,8 55 996,6 18,1 38 618,3 
Ültetvények 38,2 24,4 163,5 6,2 13 037,6 4,2 341,0 
Összesen 156,8 100,0 2 633,4 100,0 309 756,6 100,0 1 975,3 
2007. év               
Szabadföldi zöldség 55,3 37,2 568,2 26,7 49 963,2 19,0 902,8 
Síkfólia alatti zöldség 19,3 13,0 319,5 15,0 26 046,3 9,9 1 347,5 
Hidegfólia a. zöldség 26,8 18,0 865,6 40,7 116 701,1 44,3 4 359,4 
Főtött fólia a. zöldség 3,0 2,0 194,0 9,1 37 240,1 14,1 12 290,5 
Üvegház 1,5 1,0 169,2 7,9 32 080,5 12,2 22 124,5 
Ültetvények 42,7 28,7 12,4 0,6 1 359,6 0,5 31,9 
Összesen 148,6 100,0 2 129,0 100,0 263 390,8 100,0 1 772,4 

Forrás: A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet termelıi adatbázisa 2003-2007, saját 
összeállítás 
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A hideg fólia alatti zöldségtermesztés jelentısége erısödött, amit a termıterület 
(19 hektárról 27 hektárra nıtt), és a termésmennyiség (543 tonnáról 866 tonnára) 
növekedése is alátámaszt. Termelésszerkezeten belüli aránya mindössze 18% volt 
2007-ben, de ennek ellenére a tagi árumennyiségének 41%-át biztosította, ami 
10%-os növekedést jelentetett a kezdeti állapothoz képest. A tagság árbevételének 
44%-át adta 2007-ben 116 millió Ft-tal.  

A hidegfólia alatti zöldségtermesztés meghosszabbítja a termelési idıszakot, ezáltal 
folyamatos árbevételt biztosít a termelınek májustól októberig. A termesztı-
berendezés lehetıséget biztosít a kedvezıtlen idıjárási hatások kiküszöbölésére és 
a növény igényeinek megfelelı körülmények kialakítására. Legfontosabb termékek 
a paprika, káposzta és a paradicsom. 

A főtött fólia alatti zöldségtermesztés termıterülete 6 hektárról 3 hektárra, a tagi 
árumennyiség pedig 236 tonnáról 194 tonnára csökkent. A csökkenés elsıdleges 
oka az energiahordozók árának emelkedése miatti jövedelem csökkenés és a 
versenyképesség romlása volt. 2007-ben a tagi termésmennyiség 9%-át tette ki, 
ami 37 millió Ft-os tagi kifizetést jelentett.  

2004-ben egy új tag belépésével megjelent az üvegházban történı hajtatás is. Az 
üvegházban paradicsomot termesztettek. A másfél hektárnyi üvegház a tagi 
árumennyiség a 8%-át, a tagi kifizetés 12%-át adta 2007-ben. A főtött fólia alatti és 
az üvegházban történı termelés együttesen a szövetkezet tagi kifizetésének 26%-át 
tette ki 2007-ben. 

A főtött fólia alatti zöldségtermesztés biztosítja a leghosszabb termelési periódust. 
Magyarországon általában márciustól novemberig alkalmazható ez a technológia. 
Természetesen a főtés csak a kora tavaszi és késı ıszi hónapokban üzemel, közte 
hidegfóliaként mőködik. A fólia alatti zöldségtermesztés hektárra vetített 
árbevétele kiemelkedıen magas más mezıgazdasági termékekhez képest, viszont 
itt figyelembe kell venni a technológiából adódó kiemelkedıen magas termelési 
költségeket (vázszerkezet, fólia, öntözıberendezés, főtési költség, kézi munka 
igény), valamint a magas szintő szaktudás szükségességét.  

A szövetkezet tagsága által mővelt területbıl meghatározó arányt képviselnek a 
gyümölcsültetvények (29%), ebbıl is az ıszibarack a legfontosabb. Sajnos az 
elmúlt években bekövetkezett fagy és jégkárok miatt nem lehet reális képet alkotni 
errıl a termelési irányról, mert a hozamok messze elmaradtak az átlagosan 
elvárhatótól. Ezért az ültetvények érdemi elemzése nem végezhetı el. 

Összességében elmondható, hogy a szövetkezet mőködését a hajtatott termesztés 
(síkfólia, hideg fólia, főtött fólia, üvegház) határozza meg. 2004 és 2007 között a 
hajtatott területek aránya csak 30-34% között mozgott, de az innen származó 
termésmennyiség 2007-ben már meghaladta a 73%-ot. A tagi kifizetés aránya ennél 
is magasabb, 2005 óta folyamatosan meghaladja a 77%-os részarányt.  
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3.1.4. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet legfontosabb termékeinek az elemzése 

Az elemzéshez tartozó megoszlási viszonyszámok a 9. táblázatban találhatóak. A 
táblázatban szereplı adatok mindegyike a tagság által elıállított termékekre 
vonatkozik. Nem tartalmazza a nem tagok által termelt áruk adatait. A táblázatban 
szereplı adatok a 2007. év adatai alapján kerültek csökkenı sorrendben történı 
rendezésre (Dudás, 2008). 

9. táblázat. A szövetkezet fı termékeinek megoszlása, 2003-2007 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007 
Területek szerinti eloszlás 

İszibarack  27,1% 18,5% 23,5% 23,1% 26,5% 
Káposztafélék 17,9% 18,7% 13,8% 12,5% 15,5% 
Paprikafélék 18,5% 19,1% 12,5% 13,7% 14,9% 
Burgonya 8,6% 13,2% 16,0% 12,7% 12,5% 
Sárgarépa 4,3% 6,6% 6,9% 5,3% 5,6% 
Karfiol 4,0% 5,6% 5,4% 4,1% 3,9% 
Csemegekukorica 2,2% 1,0% 0,5% 3,3% 3,2% 
Paradicsom 1,4% 2,5% 1,7% 1,4% 1,5% 
Uborka 1,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 
Egyéb termékek összesen 14,7% 14,4% 19,4% 23,6% 16,1% 
Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Termésmennyiségek szerinti eloszlás 
Paprikafélék 45,4% 33,6% 36,1% 31,0% 34,1% 
Káposztafélék 18,9% 18,0% 20,8% 16,7% 22,9% 
Paradicsom 5,8% 10,7% 9,9% 12,4% 10,5% 
Burgonya 6,7% 7,4% 7,0% 8,3% 6,2% 
Sárgarépa 2,9% 6,5% 6,1% 4,2% 6,0% 
Karfiol 3,5% 5,3% 3,5% 4,9% 5,1% 
Csemegekukorica 0,9% 0,0% 0,1% 1,2% 1,3% 
Uborka 5,6% 3,2% 1,1% 0,9% 0,8% 
İszibarack  0,6% 5,6% 2,5% 6,1% 0,5% 
Egyéb termékek összesen 9,6% 9,6% 12,8% 14,4% 12,5% 
Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tagi kifizetés szerinti eloszlás 
Paprikafélék 54,7% 42,0% 40,1% 36,0% 41,0% 
Paradicsom 5,2% 13,3% 15,1% 18,8% 15,9% 
Káposztafélék 12,8% 10,0% 17,5% 12,0% 13,4% 
Karfiol 3,6% 4,5% 3,0% 2,8% 4,1% 
Burgonya 5,2% 5,1% 2,4% 4,6% 3,9% 
Sárgarépa 2,4% 2,7% 5,2% 2,9% 3,1% 
Csemegekukorica 1,2% 0,1% 0,1% 1,4% 1,6% 
Uborka 7,1% 4,9% 0,6% 0,8% 0,8% 
İszibarack  0,9% 5,4% 1,8% 3,8% 0,4% 
Egyéb termékek összesen 7,0% 12,0% 14,3% 16,7% 15,8% 
Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet termelıi adatbázisa 2003-2007, saját összeállítás 
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A szövetkezet 3 legfontosabb terméke a paprika, káposzta és a paradicsom. A 
termıterületen belüli arányuk csak 28 és 40% között mozgott az elmúlt 5 évben. 
Ennek ellenére a termésmennyiség 2/3-át, és a tagi kifizetések 65-73%-át 
biztosították. A hajtatott paprika területi aránya (paprikaféléken belül) a 2003. 
évi 31%-ról folyamatosan 2007. évre 82%-ra emelkedett. 2007-ben a hajtatott 
paprika termésmennyisége és tagi kifizetése is meghaladta a 90%-ot. A 
hajtatásban termesztett káposztafélék aránya (káposztaféléken belül) kisebb 
mértékben emelkedett, a termésmennyiség 72%-a, a tagi kifizetés 81%-a 
származott innen 2007-ben. A káposztafélék esetében még meghatározó a 
szabadföldi termesztés is a terület 38%-át tette ki 2007-ben. A paradicsom 
termesztése 2005-tıl kezdve már csak hajtatásban történik. 

Kiemelkedı fontosságú termék még a burgonya, sárgarépa és a karfiol. A 
burgonya területe 2004 és 2007 között 13 és 16%, míg a termésmennyiség 6 és 8% 
között ingadozott. A tagi kifizetés aránya a 2005-ös mélypontot leszámítva (34 
Ft/kg volt a tagi kifizetés egységára) 4-5% között mozgott. A burgonyával 
ellentétben a sárgarépának 2005-ben kedvezı volt az ára, ekkor meghaladta a tagi 
kifizetés részaránya az 5%-ot, nominálisan is ekkor volt a legmagasabb 11,5 millió 
Ft-tal. A karfiol területe és termésmennyisége 4-5% körül mozgott. A tagi kifizetés 
aránya 2007-ben megelızte a burgonyát és a sárgarépát is. A 2003-ban még 
meghatározó uborka 7,1%-os tagi kifizetési aránya folyamatosan csökkent. 2007-
ben a terület, a termésmennyiség és a tagi kifizetés sem érte el az 1%-ot.  

A termıterület szempontjából 25% körüli értékkel meghatározó az ıszibarack, de 
a termésmennyiségen és tagi kifizetésen belüli aránya ritkán haladta meg az 5%-ot. 
Az ingadozó termésmennyiség miatt nem lehet rá stabilan építkezni. 

3.2. A kérdıíves felmérés (primer kutatás) eredményei 

3.2.1. A válaszadók demográfia, gazdálkodási jellemzıi 

A szövetkezet 99 tagjából 57 tag adott le kitöltött kérdıívet. A válaszadók döntı 
többsége (82%) ıstermelıként tagja a szövetkezetnek. A családi gazdaságban 
termelı tagok képviselnek még jelentısebb részt 12%-kal (10. táblázat). 

10. táblázat. A válaszadók gazdálkodási forma szerinti eloszlása 

Tagok száma Tagok eloszlása 
Gazdálkodási formák 

db % 

İstermelı  47 82,46 
Egyéni vállalkozó  2 3,51 
Családi gazdaság 7 12,28 
Betéti társaság 0 0,00 
Korlátolt felelısségő társaság 0 0,00 
Szövetkezet 1 1,75 
Összesen 57 100,00 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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A válaszadók közül 29-en alapítása óta tagjai a szövetkezetnek, míg 28-an késıbb 
csatlakoztak. Az értekezésben az alapító és nem alapító tagok szemszögébıl is 
megvizsgálom a szövetkezetbe való belépés okait (12. kérdés), a TÉSZ tagság 
eredményeinek az értékelését (13. kérdés), valamint a TÉSZ-en keresztül történı 
értékesítés okait (14. kérdés). 

A válaszadók átlagos életkora 45 év. A legfiatalabb tag 18, a legidısebb 68 éves. A 
30 évnél fiatalabb termelık mindössze 11%-ot képviselnek az 56 válaszadóból (13. 
ábra).  

20 év, vagy 
alatt
2%

21-30 év
9%

31-40 év
20%

41-50 év
30%

51-60 év
30%

61 év, vagy 
felett
9%

 
13. ábra. A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A válaszadó 56 tag átlagosan 17,5 éve folytat zöldség-gyümölcs termelést. A 
legtöbben 20 éves termelési tapasztalattal rendelkeznek. Ezek az eredmények arra 
utalnak, hogy a tagok többsége a rendszerváltozáskor kezdett el zöldség-gyümölcs 
termeléssel foglalkozni. Azok a tagok, akik 20 évnél is hosszabb ideje termelnek 
(28%) vélelmezetten a háztáji gazdálkodás révén is rendelkeznek termelési 
(technológia) tapasztalattal. A 10 évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezı tagok 
jellemzıen a belépés elıtt néhány évvel kezdtek el termelni. A tagok termelési 
tapasztalatainak a megoszlását a 14. ábra szemlélteti.  

5 év, vagy 
alatt
9%

6-10 év
18%

11-15 év
18%16-20 év

27%

21-25 év
14%

26 év vagy 
felett
14%

 

14. ábra. A válaszadók zöldség-gyümölcs termelésben eltöltött évek szerinti 
megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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Valamennyi válaszadó rendelkezik zöldség-gyümölcs termıterülettel, hiszen ez 
alapvetı feltétele a szövetkezetbe történı belépésnek. Mindössze 16%-uk bérel 
még ezen felül területet. Mivel a legnagyobb és a legkisebb zöldség-gyümölcs 
terület közötti különbség jelentıs, ezért az adatok csoportosításakor a kisebb 
területeknél, ahová a tagság többsége tartozik, rövidebb osztályközöket képeztem. 
A válaszadók csaknem fele (49%) 0,51 hektár és 2 hektár között gazdálkodik. 
Mindössze 19%-uk termel 4 hektárnál nagyobb területen, itt a szabadföldi zöldség 
és a gyümölcsültetvény fedi le a területek többségét. A legnagyobb területen 
gazdálkodó válaszadó 15 hektáron termel (11. táblázat). 

11. táblázat. A válaszadók zöldség-gyümölcs terület szerinti megoszlása 

Zöldség-gyümölcs terület nagysága Tagok száma  
Tagok 

megoszlása 

Tagok 
kumulált 

megoszlása  
ha db % % 

        - 0,50  7 12,28 12,28 

0,51 - 1,00 18 31,58 43,86 

1,01 - 2,00 10 17,54 61,40 

2,01 - 4,00 11 19,30 80,70 

4,01 - 6,00 5 8,77 89,47 

6,01 -  6 10,53 100,00 

Összesen 57 100,00 - 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A szövetkezet szempontjából kiemelkedı fontosságú hajtatásban a válaszadók 
88%-a vesz részt, többségük (63%) azonban fél hektárnál kisebb területet mővel 
ezzel a technológiával. Mindössze a tagok 5%-ánál haladja meg a hajtatott terület a 
- hajtatásban jelentısnek mondható - 1 hektárt (12. táblázat). 

12. táblázat. A válaszadók hajtatott terület szerinti megoszlása 

Tagok száma Tagok megoszlása 
Hajtatott terület nagysága  

Mérték-
egység 

db % 
nincs  ha 7 12,28 
0,01-0,50  ha 36 63,16 

0,51-1,00  ha 11 19,30 

1,01-1,50  ha 1 1,75 

1,51-2,00  ha 1 1,75 

2,01- ha 1 1,75 

Összesen db 57 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A mővelési irányokat tekintve a hidegfólia alatti zöldségtermesztésben vesznek 
részt a legtöbben. A válaszadók 75%-a rendelkezik hideg fóliával, de emellett a 
tagok több mint 70%-a szabadföldön is állít elı árut. A mővelési irányok 
gyakoriságát a 13. táblázat mutatja.  
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13. táblázat. A válaszadók által használt mővelési formák 

Tagok száma  
A mővelési 

formában részt 
vevı tagok aránya  Mővelési forma típusa 

db % 
Szabadföldi zöldség 40 70,18 
Síkfólia alatti zöldség 11 19,30 

Hidegfólia alatti zöldség 43 75,44 

Főtött fólia vagy üvegház alatti zöldség 3 5,26 

Kert 8 14,04 

Gyümölcs ültetvény 17 29,82 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A válaszadó szövetkezeti tagok több mint egyharmada egyedül csak a zöldség-
gyümölcs termelésbıl realizált bevételt 2005 és 2007 között. Jelentıs azoknak az 
aránya is (24-26%), akiknél 81-99%-át adta a zöldség-gyümölcs termelés a 
bevételnek. Mindössze a válaszadók 7-12%-a esetén nem ez a fı bevételi forrás 
(14. táblázat). Átlagosan 77%-át adta 2005 és 2007 között a zöldség-gyümölcs 
termelés a tagság bevételének.  

14. táblázat. A válaszadók zöldség-gyümölcstermelésbıl származó 
bevételeinek a megoszlása 

2005 2006 2007 Zöldség-gyümölcs 
termelésbıl 

származó bevétel 
aránya 

Tagok 
száma 

Tagok 
megoszlása 

Tagok 
száma  

Tagok 
megoszlása 

Tagok 
száma  

Tagok 
megoszlása 

% db % db % db % 
0-20 4 7,02 3 5,26 4 7,02 
21-40 3 5,26 1 1,75 3 5,26 
41-60 10 17,54 11 19,30 8 14,04 
61-80 5 8,77 7 12,28 8 14,04 
81-99 14 24,56 15 26,32 14 24,56 
100 21 36,84 20 35,09 20 35,09 
Összesen 57 100,00 57 100,00 57 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A válaszadó 57 szövetkezeti tag mindegyike rendelkezik legalább általános iskolai 
végzettséggel. A tagság több mint a fele (54%) középfokú végzettséggel is 
rendelkezik (15. ábra). 1 tagnak szakirányú egyetemi, 4 tagnak szakirányú 
fıiskolai, 5 tagnak szakirányú középiskolai és 6 tagnak szakirányú szakmunkás 
képesítése van. A végzettségekhez 1-tıl 7-ig tartó skálán numerikus értékeket 
rendeltem, ami alapján kiszámoltan az átlagos legmagasabb iskolai végzettség 
értékét is (3,91).  
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15. ábra. A válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti eloszlása 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Leíró statisztikát alkalmazva meghatároztam a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet 
átlagos tagjára vonatkozó jellemzı értékeket. A különbözı mértékegységő változók 
összehasonlíthatósága miatt a tapasztalati szórás helyett relatív szórást használtam. 
Az átlagos tag 45 éves, több mint 4,5 éve tagja a szövetkezetnek és 17,5 éves 
termelési tapasztalattal rendelkezik. Árbevételének 77%-át a zöldség-gyümölcs 
termelés biztosítja. A területekre kiszámított átlagok nem jellemzik tökéletesen a 
mintát, amit a relatív szórás magas értéke mutat. A zöldség-gyümölcs termıterület 
széles skálán mozog (0,12 hektártól 15 hektárig), ugyanakkor megállapítható, hogy 
a tagok többsége kevesebb, mint 2 hektáron gazdálkodik. A hajtatott terület 
jellemzı nagysága pedig 0,5 hektárnál is kisebb (15. táblázat). 

15. táblázat. A tipikus szövetkezeti tag jellemzıi 

Jellemzık Átlag Medián Módusz 
Relatív 
szórás 

Min. Max. 
Elem-
szám 

Tagsági évek (év) 4,66 6,00 6,00 0,39 1,00 6,00 56 

Életkor (év) 45,39 46,00 53,00 0,25 18,00 68,00 56 

Termelési tapasztalat 
(év) 

17,48 20,00 20,00 0,48 1,00 40,00 56 

Összes terület 
nagysága (ha) 

5,66 3,00 1,00 1,21 0,12 35,00 57 

Zöldség-gyümölcs 
terület (ha) 

2,76 1,57 1,00 1,20 0,12 15,00 57 

ebbıl bérelt terület 
(ha) 

2,85 2,29 1,20 0,71 1,00 7,00 9 

Hajtatott terület (ha) 0,52 0,40 0,50 0,90 0,12 2,85 50 

Zöldség-gyümölcs 
termelésbıl származó 
bevétel aránya (%) 

76,84 90,00 100,00 0,34 10,00 100,00 57 

Iskolai végzettség (1 
legalacsonyabb, 7 
legmagasabb) 

3,91 4,00 3,00 0,37 2,00 7,00 57 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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2006-ban Bakucs et al. (2008) végeztek hasonló vizsgálatot a MÓRAKERT 
Szövetkezetnél. A MÓRAKERT Szövetkezet esetén az átlagos tag 48 éves volt, aki 
4,17 éve lépett be a szövetkezetbe. Átlagosan 25,1 hektáron gazdálkodott, amihez a 
kapcsolódó relatív szórás magas értéket (2,43) mutatott. A legkisebb terület 0,25 
hektár a legmagasabb pedig 350 hektár volt. Az iskolai végzettség 9-es skálán 
osztályozva 3,79-os átlagot mutatott, ami a közepesnél gyengébb eredményt 
jelentett. 

Külön vizsgálva az alapító tagok életkorát, termelési tapasztalatát, iskolai 
végzettségét megállapítható, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetet alapító tagok 
átlagos életkora magasabb (49,5 év), hosszabb ideje foglalkoznak termeléssel (20,1 
év), ugyanakkor iskolai végzettségük alacsonyabb (3,62). A szövetkezethez késıbb 
csatlakozó tagok (nem alapító tagok) fiatalabbak (41,0 év), kevesebb termelési 
tapasztalattal rendelkeznek (14,67 év), viszont iskolai végzettségük magasabb 
(4,21) mint az alapítóké. A független két mintás T-próba 95%-os megbízhatósági 
szinten szignifikáns különbséget mutatott ki az életkor és a termelési tapasztalat 
átlagértékei között. Az iskolai végzettség esetén a különbség csaknem szignifikáns 
volt (16. táblázat).  

16. táblázat. Az alapító és a késıbb belépı tagok demográfiai összehasonlítása 

Jellemzık M.e. 
Összes 

tag 
N 

Alapító 
tagok 

N 
Késıbb 
belépı 
tagok 

N 
Szig.  

(2 oldali) 

Életkor év 45,39 56 49,48 29 41,00 27 0,003 
Termelési 
tapasztalat (év) 

év 17,48 56 20,10 29 14,67 27 0,015 

Iskolai 
végzettség (1 
legalacsonyabb, 
7 legmagasabb) 

nincs 3,91 57 3,62 29 4,21 28 0,125 

0,05 alatt 95%-os megbízhatósági szinten szignifikáns a különbség. 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

3.2.2. A szövetkezetbe történı belépés indokai 

A motivációs indokok vizsgálata során felállított kérdések elsıdlegesen arra 
keresték a választ, hogy az alapító tagok illetve a késıbb csatlakozó tagok mit 
vártak az együttmőködéstıl (12. kérdéskör). A válaszadóknak 1-tıl (legkevésbé 
kevésbé igaz) 7-ig tartó (teljes mértékben igaz) skálán kellett megjelölni, hogy a 
szövetkezetbe történı belépésekor az egyes okok mennyire voltak igazak, 
érvényesek. Kiszámoltam az egyes kérdésekre adott válaszok átlagait, ami alapján 
csökkenı sorrendbe rendeztem a motivációs indokokat (17. táblázat). A 17. 
táblázatban szereplı átlagok mögötti részleteket a 18. táblázat3 tartalmazza. 

                                                           
3 A könnyebb áttekinthetıség érdekében a közepesnél (4 pont) kevésbé igazat adók pontjait (1-2-3 
pont) és a közepesnél jobban igazat adók pontjait (5-6-7 pont) összesítve is szerepeltettem. A 
táblázatban szereplı motivációs indokok a kérdıív sorrendjét követik. 
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A szövetkezetbe való belépéskor az értékesítés biztonsága volt a legfontosabb 
motivációs tényezı, amit a messze legmagasabb átlagérték (5,67 pont) is mutat. A 
csaknem teljes mértékben igazat adók (6 pont) és a teljes mértékben igazat adók (7 
pont) együttesen 65%-ot képviselnek. Ugyanakkor külön-külön is meghatározó 
arányt, 31 és 35%-ot jelentenek. A második legfontosabb motivációs tényezı a 
termelési kockázat csökkentése volt 4,63 ponttal. A közepesnél jobban igazat 
adók aránya 62%-ot tesz ki. Hasonló nagyságrendet ér el a harmadik helyen 
szereplı inputanyagok közös beszerzésének az igénye 4,56 ponttal. Itt 60% a 
közepesnél jobban igazat adók aránya. A 4. és 5. legfontosabb motivációs tényezı 
teljesített még 4 pont felett. Közepesnél fontosabb motivációs szerepet játszott a 
termelés koordinálása a piaci igények szerint (4,38 pont), valamint a közösséghez 
való tartozás igénye (4,30 pont) is. Mindkét esetben 55% a közepesnél jobban 
egyetértık aránya.  

17. táblázat. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok, összes tag 

Rang-
sor 

Motivációs indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Értékesítés biztonsága 5,67 1,45 0,26 55 
2. Termelési kockázat csökkenése 4,63 1,83 0,39 52 
3. Inputanyagok közös beszerzése 4,56 1,86 0,41 52 
4. Termelés koordinálása a piaci igények szerint 4,38 2,02 0,46 53 
5. Közösséghez való tartozás igénye 4,30 2,04 0,48 53 
6. Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 3,87 1,93 0,50 53 
7. Értékesítési árak kiszámíthatósága 3,77 1,88 0,50 53 

8. 
Környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazása 

3,58 1,92 0,54 52 

9. Adózási, számviteli tanácsadás 3,48 2,09 0,60 52 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A termesztéstechnológiai szaktanácsadás lehetısége a közepesnél kevésbé fontos 
indokot játszott a belépéskor (3,87 pont). A válaszadók 40%-ának a közepesnél 
fontosabb, míg 45% részére a közepesnél kevésbé fontos döntési szempontot 
jelentett. Meglepı, hogy az értékesítési árak kiszámíthatósága 3,77-es átlagával 
csak a 7. motivációs tényezı. Mindössze 38% esetében játszott közepesnél 
fontosabb motiváló szerepet a válaszadók részére. A környezetbarát termesztési 
módszerek alkalmazásának lehetısége pedig éppen csak megelızte az adózási, 
számviteli tanácsadás igényét. Az elıbbi 3,58-as, míg utóbbi 3,48-as átlagot ért el. 
A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazásának igénye mindössze 37% 
részére volt közepesnél fontosabb motivációs tényezı. Az adózási, számviteli 
tanácsadás 56% részére a közepesnél kevésbé fontos indokot jelentett, míg a 
válaszadók negyede részére a legkevésbé fontos (1 pont) szempont volt. 
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18. táblázat. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok összefoglalása, 
összes tag 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1  2  3 4 5 6 7 

Összesen 

Értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  1 2 2 4 10 17 19 55,00 
Tagok aránya (%) 1,82 3,64 3,64 7,27 18,18 30,91 34,55 100,00 
Tagok aránya (%) 9,09 7,27 83,64 100,00 

Értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  10 4 9 10 8 9 3 53,00 
Tagok aránya (%) 18,87 7,55 16,98 18,87 15,09 16,98 5,66 100,00 
Tagok aránya (%) 43,40 18,87 37,74 100,00 

Termelési kockázat csökkenése 

Tagok száma (db)  4 6 2 8 13 11 8 52,00 
Tagok aránya (%) 7,69 11,54 3,85 15,38 25,00 21,15 15,38 100,00 
Tagok aránya (%) 23,08 15,38 61,54 100,00 

Termelés koordinálása a piaci igények szerint 

Tagok száma (db)  5 8 7 4 10 9 10 53,00 
Tagok aránya (%) 9,43 15,09 13,21 7,55 18,87 16,98 18,87 100,00 
Tagok aránya (%) 37,74 7,55 54,72 100,00 

Inputanyagok közös beszerzése 

Tagok száma (db)  3 7 7 4 11 12 8 52,00 
Tagok aránya (%) 5,77 13,46 13,46 7,69 21,15 23,08 15,38 100,00 
Tagok aránya (%) 32,69 7,69 59,62 100,00 

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 

Tagok száma (db)  6 11 7 8 8 7 6 53,00 
Tagok aránya (%) 11,32 20,75 13,21 15,09 15,09 13,21 11,32 100,00 
Tagok aránya (%) 45,28 15,09 39,62 100,00 

Adózási, számviteli tanácsadás 

Tagok száma (db)  13 8 8 3 10 4 6 52,00 
Tagok aránya (%) 25,00 15,38 15,38 5,77 19,23 7,69 11,54 100,00 
Tagok aránya (%) 55,77 5,77 38,46 100,00 

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 

Tagok száma (db)  9 10 8 6 9 6 4 52,00 
Tagok aránya (%) 17,31 19,23 15,38 11,54 17,31 11,54 7,69 100,00 
Tagok aránya (%) 51,92 11,54 36,54 100,00 

Közösséghez való tartozás igénye 

Tagok száma (db)  8 5 5 6 12 8 9 53,00 
Tagok aránya (%) 15,09 9,43 9,43 11,32 22,64 15,09 16,98 100,00 
Tagok aránya (%) 33,96 11,32 54,72 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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Tekintetbe véve a korábban már bemutatott általános TÉSZ célkitőzéseket, az 
értékesítés biztonsága, a termelési kockázat csökkentése, az inputanyagok 
közös beszerzése, a termelés koordinálása és a közösséghez való tartozás 
igénye a közepesnél fontosabb szempontok közé tartozott a szövetkezetbe 
történı belépéskor. Ezzel szemben a termesztéstechnológiai szaktanácsadás, az 
értékesítési árak kiszámíthatósága és fıként a környezetbarát termesztési 
módszerek alkalmazása, valamint az adózási, számviteli tanácsadás a közepesnél 
kevésbé játszott fontos szerepet a kérdıív alapján. 

Az alapító és nem alapító tagok (késıbb belépık) motivációs indokainak az 
összehasonlítása 

Az alapító és a késıbb belépı tagok esetén is megvizsgáltam a szövetkezetbe 
történı belépés motivációs indokait, ezért az alapító tagok és a késıbb belépı tagok 
esetén is elkészítettem a szövetkezetbe történı belépést motiváló tényezık 
összefoglaló táblázatait (19. és 20. táblázat). 

19. táblázat. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok, alapító tagok 

Rang-
sor 

Motivációs indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Értékesítés biztonsága 5,64 1,39 0,25 28 
2. Inputanyagok közös beszerzése 4,86 1,78 0,37 28 
3. Termelés koordinálása a piaci igények szerint 4,71 1,78 0,38 28 
4. Termelési kockázat csökkenése 4,61 1,83 0,40 28 
5. Közösséghez való tartozás igénye 4,61 1,79 0,39 28 
6. Adózási, számviteli tanácsadás 4,14 2,05 0,49 28 
7. Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 4,11 1,99 0,48 28 

8. 
Környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazása 

4,07 1,86 0,46 28 

9. Értékesítési árak kiszámíthatósága 3,79 1,89 0,50 28 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

20. táblázat. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok, késıbb 
belépı tagok 

Rang-
sor 

Motivációs indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Értékesítés biztonsága 5,70 1,54 0,27 27 
2. Termelési kockázat csökkenése 4,67 1,86 0,40 24 
3. Inputanyagok közös beszerzése 4,21 1,93 0,46 24 
4. Termelés koordinálása a piaci igények szerint 4,00 2,24 0,56 25 
5. Közösséghez való tartozás igénye 3,96 2,28 0,58 25 
6. Értékesítési árak kiszámíthatósága 3,76 1,90 0,51 25 
7. Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 3,60 1,87 0,52 25 

8. 
Környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazása 

3,00 1,87 0,62 24 

9. Adózási, számviteli tanácsadás 2,71 1,90 0,70 24 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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Az alapító tagoknál szereplı átlagok alapján csökkenı sorrendbe rendeztem a 
motivációs indokokat, majd mellérendeltem a késıbb belépı tagoknál meglévı 
átlagokat, hogy összehasonlítsam a motivációs tényezık értékeit. Az egyes 
tényezık közötti különbségek vizsgálata mellett összehasonlítottam a motivációs 
tényezık fontossági sorrendjét is (21. táblázat). 

A legkisebb eltérést az értékesítési árak kiszámíthatóságának (0,03) a megítélése 
mutatta. Hasonlóan alacsony eltérés jelentkezett a termelési kockázat csökkenése  
(-0,06) és az értékesítés biztonsága (-0,06) esetén is. A legnagyobb eltérés az 
adózási, számviteli tanácsadás megítélésének fontosságában mutatkozott, 
hiszen több mint 50% ponttal fontosabb szempontként jelentkezett az alapítóknál a 
késıbb belépıkkel szemben. A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 
36% ponttal, a maradék 4 tényezı, pedig 14-18% ponttal volt fontosabb az alapítók 
részére. Az alapító tagok az értékesítés biztonságát és a termelési kockázat 
csökkenését kivéve minden esetben magasabb pontszámmal értékelték a 
motivációs tényezıket a késıbb belépıkkel szemben.  

21. táblázat. A szövetkezetbe történı belépés indokainak összehasonlítása 

Motivációs indok 
Alapító 
tagok 

átlagai 

Késıbb 
belépı 
tagok 

átlagai 

Különb-
ség  

Alapítók/ 
késıbb 
belépık 

(%) 

Alapító 
tagok 

rangsora 

Késıbb 
belépı 
tagok 

rangsora 

Értékesítés biztonsága 5,64 5,70 -0,06 98,93 1. 1. 

Inputanyagok közös 
beszerzése 

4,86 4,21 0,65 115,42 2. 3. 

Termelés koordinálása a 
piaci igények szerint 

4,71 4,00 0,71 117,86 3. 4. 

Termelési kockázat 
csökkenése 

4,61 4,67 -0,06 98,72 4. 2. 

Közösséghez való tartozás 
igénye 

4,61 3,96 0,65 116,34 5. 5. 

Adózási, számviteli 
tanácsadás 

4,14 2,71 1,43 152,97 6. 9. 

Termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás 

4,11 3,60 0,51 114,09 7. 7. 

Környezetbarát termesztési 
módszerek alkalmazása 

4,07 3,00 1,07 135,71 8. 8. 

Értékesítési árak 
kiszámíthatósága 

3,79 3,76 0,03 100,68 9. 6. 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Mind az alapító tagok, mind a késıbb belépı tagok esetén az értékesítés 
biztonsága volt a legfontosabb motiváló szempont. Azonos szinten helyezkedett 
el még a közösséghez való tartozás igénye (5. szempont), a termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás (7. szempont) és a környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazása (8. szempont). Az alapító tagokhoz képest az inputanyagok közös 
beszerzése, valamint a termelés koordinálása egy-egy hellyel hátrébb került a 
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késıbb belépıknél, ezzel egyidejőleg a termelési kockázat csökkentése a 2. 
legfontosabb szempontot töltötte be az új belépıknél szemben az alapítók 4. 
szempontjával. Meglepı módon, amíg az értékesítési árak kiszámíthatósága a 
legkevésbé fontos szempont volt az alapítóknál, addig az új belépıknél már a 
6. helyen szerepelt. 

A független két mintás T-próba az alapító és a késıbb belépı tagok átlagai között 
az adózási számviteli tanácsadás, valamint a környezetbarát termesztési módszerek 
esetén mutatott ki - 95%-os megbízhatósági szinten - szignifikáns különbséget (8. 
melléklet). 

A 18. táblázatban használt módszerhez hasonlóan elkészítettem az alapító tagokra 
(9. melléklet) és a késıbb belépı tagokra (10. melléklet) is a motivációs tényezık 
összefoglaló táblázatát.  

Az értékesítés biztonsága az alapító tagok 82%-ának, a késıbb belépı tagok 85%-
ának jelentett a közepesnél nagyobb motiváló tényezıt. Az alapító tagok 39%-a 
adott csaknem teljes mértékben igazat (6 pont) erre a kérdésre, az új belépıknél 
viszont a teljes mértékben igazat adók (7 pont) aránya elérte a 41%-ot az alapító 
tagok 29 százalékával szemben. Az értékesítési árak kiszámíthatóságát az alapító 
tagok 25%-a tartotta közepes motivációs tényezınek (4 pont), szemben a késıbb 
belépıkkel, ahol mindössze a válaszadók 12%-a adta meg ugyanazt az értéket. Az 
alapító tagoknál egyedül ez a motivációs átlag teljesített a közepes érték alatt 
(3,79). A termelési kockázat csökkenése estén az alapító tagoknál a csaknem 
teljesen igazat adók (6 pont) és a teljesen igazat adók (7 pont) együttesen 39%-ot 
képviselnek, viszont a késıbb belépık esetén a közepesnél kicsivel jobban 
egyetértık (5 pont) 29%-ot adnak, így összességében az új belépıknél a termelési 
kockázat csökkenésének az átlaga meghaladja az alapító tagoknál mért átlagot. A 
termelés piaci igények szerinti motivációját a késıbb belépı válaszadók 48-48 
százaléka értékelte közepesnél rosszabb és közepesnél jobb ösztönzınek. 
Ugyanakkor az alapító tagoknál a közepesnél jobban értékelık aránya meghaladta 
a 60%-ot. Az inputanyag közös beszerzését az alapítók kétharmada a közepesnél 
erısebb motivációs indoknak tartotta, ezzel szemben az új belépıknél ez az arány 
50%-ra csökkent.  

Az új belépıket a termesztéstechnológiai szaktanácsadás a közepesnél kisebb 
mértékben ösztönözte, mindössze 36% számára volt a közepesnél fontosabb 
motiváló tényezı. Az új belépık 42%-a az adózási, számviteli tanácsadást 
egyáltalán nem tartotta fontos motivációs tényezınek (1 pont), szemben az alapító 
tagokkal, ahol mindössze 11% volt ennyire elutasító. Hasonlóan nagy különbség 
mutatkozott a környezetbarát technológiák szerepének megítélésében, hiszen az új 
belépık 67%-a a közepesnél kevésbé tartotta csak fontosnak. A közösséghez való 
tartozás igénye az alapítók 61 százalékánál még közepesnél fontosabb indok volt, 
ezzel szemben az új belépık 28%-a egyáltalán nem tartotta fontos motivációs 
tényezınek. 
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A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok faktor- és klaszterelemzése 

A szövetkezetbe történı belépés faktorelemzését 52 tag válaszai alapján 
készítettem el, mert 5 tag nem válaszolt meg minden kérdést. Az összehasonlító 
vizsgálathoz a módszer elsı futtatásakor mind a 9 motivációs indokot 
szerepeltettem. Az elsı esetben az inputanyag beszerzés kommunalitása alacsony 
volt (0,159), ezért kihagytam a következı futtatásnál. A második futtatásnál mind a 
8 változó kommunalitása megfelelı volt, viszont a faktorokhoz nehéz lett volna 
jelentést adni, ezért elforgattam4 a faktormátrixot, aminek eredményeként már csak 
a termelés koordinálása tartozott mindkét faktorhoz. Miután elhagytam ezt a 
változót is, eljutottam a végsı futtatásba bevont 7 tényezıhöz.  

A 7 tényezıre lefuttatott faktorelemzés során 2 faktort kaptam, melyek az eredeti 
változók összes információtartalmának (szórásnégyzetének) 57,485%-át 
magyarázzák (22. táblázat). Ez megfelelı érték, hiszen ha a faktorok által 
megırzött információmennyiség meghaladja a 33%-ot, az eredmény már 
elfogadható (Székelyi - Barna 2004). 

22. táblázat. A vizsgálat során kapott faktorok információtartalma 

Rotálatlan faktorok Rotált faktorok* 
Faktor 

Sajátérték Variancia (%) 
Kumulált 

Variancia (%) 
Sajátérték Variancia (%) 

Kumulált 
Variancia (%) 

1. 2,873 41,037 41,037 2,145 30,640 30,640 

2. 1,151 16,448 57,485 1,879 26,845 57,485 

Megjegyzés(*): Varimax rotáció esetén 
Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

A Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató és a Bartlett-teszt alapján a 7 indok mögött a 
faktoranalízisre alkalmas látens struktúra húzódik meg. Székelyi és Barna (2004) 
alapján, minden olyan változó szett alkalmas faktoranalízisre, melynél a KMO 
érték legalább 0,5, valamint a Bartlett-teszt értéke (szignifikanciája) 0,05-nél 
kisebb (23. táblázat).  

23. táblázat. A KMO mutató és a Bartlett teszt eredménye 

A Kaiser-Meyer-Olkin mutató 0,743 

Khi-négyzet 139,225 

Szabadságfok 21 A Bartlett teszt eredménye 

Szignifikancia 0,000 

Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

A KMO mutató értéke alapján, a parciális korrelációk elfogadhatóan kicsik, a 
Bartlett teszt szignifikanciája pedig jelzi, hogy a változók páronként nem 
                                                           
4 Az elforgatástól nem változik meg a modell illeszkedése, az egyes változók végsı kommunalitása, 
valamint az információtartalom, amelyet a faktorok együttesen megıriznek. Megváltozik azonban a 
mód, ahogyan a faktorok a megırzött információ mennyiségén osztozkodnak (Székelyi és Barna, 
2004). 
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függetlenek. A Khí négyzet értéke (9,245) és a szignifikanciája (0,322) megfelelı 
illeszkedést mutatott. Ezek alapján a 2 faktor kielégítıen leírja a változók által 
definiált teret. 

Azt, hogy a kapott faktorok az egyes eredeti mutatók információtartalmából 
mennyit ıriztek meg, az a kommunalitások értékébıl állapítható meg. Elfogadható 
módon leképzettnek tekinthetünk minden olyan változót, amelynek a 
kommunalitása eléri a 0,25-öt. A vizsgált változók mindegyike teljesíti ezt a 
kritériumot (24. táblázat).  

24. táblázat. A kommunalitások értékei 

Változók Érték 

Értékesítés biztonsága 0,475 

Értékesítési árak kiszámíthatósága 0,612 

Termelési kockázat csökkenése 0,795 

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 0,534 

Adózási, számviteli tanácsadás 0,710 

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 0,575 

Közösséghez való tartozás igénye 0,323 

Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

A faktorok könnyebb interpretálhatósága érdekében a rotálással kapott elsı faktor a 
variancia 30,64%-át magyarázza. A faktorban az adózási, számviteli tanácsadás, a 
környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása, a termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás és a közösséghez való tartozás igénye található. Ezt a faktor a 
„nyitottság” jellemzi, hiszen a termelıknél korábban nem vagy kevésbé létezı 
célok iránti fogékonyságra utal. A második faktor a varaiancia 26,85%-át 
magyarázza. A faktorban a termelési kockázat csökkenése, az értékesítési árak 
kiszámíthatósága és az értékesítés biztonsága jelenik meg. Ezt a faktor a 
„biztonságra való törekedés” jellemzi. Mindkét faktor esetén a faktorsúlyok 
pozitív irányban befolyásolják a faktorok értékét (25. táblázat). 

25. táblázat. Rotált faktormátrix, és a faktorok tartalma 

Faktorok 
Változók 

1. 2. 
Adózási, számviteli tanácsadás 0,824  

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 0,757  

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 0,681 0,267 

Közösséghez való tartozás igénye 0,543  

Termelési kockázat csökkenése  0,875 

Értékesítési árak kiszámíthatósága 0,314 0,717 

Értékesítés biztonsága  0,684 

Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

A faktorelemzés eredménye alapján a válaszadók mindegyikéhez hozzárendeltem a 
faktorszkórokat, majd a faktrorszkórok alapján elvégeztem a válaszadók 
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klaszterelemzését. Az elemzést két lépcsıben hajtottam végre. Elıször 
hierarchikus klaszterelemzéssel vizsgáltam meg a lehetséges klaszterek számát, 
aminek eredményeként 4 klasztert különítettem el.  

Második lépcsıben K-középpontú eljárást alkalmaztam. Az iterálási folyamat 
végén keletkezı stabil klaszterek központjainak koordinátáit a 26. táblázat 
tartalmazza. Az 1. klaszterbe azok a válaszadók tartoztak, akik számára sem a 
biztonság, sem a nyitottság nem szerepelt a belépés legfontosabb motiváló tényezı 
között. A 2. klaszterbe tartozók esetén mindkét faktor fontos tényezı volt a 
belépéskor. A 3. klaszer tagjai nyitottabbak, ugyanakkor a biztonság iránti igény 
kevésbé motiválta ıket. A 4. klaszter tagjai a 3. csoporttal ellentétben kevésbé 
nyitottak, viszont a biztonság iránti igény jelentısen motiválta ıket. 

26. táblázat. A végsı klaszterek központjai 

Faktorok 1. klaszter 2. klaszer 3. klaszer 4. klaszter 

„nyitottság” -,79586 ,80441 ,44945 -,97849 

„biztonság” -,95284 ,61899 -,65632 ,77187 

N 11 17 13 11 

Forrás: Saját számítás saját felmérés alapján 

Klaszterenként is megvizsgáltam a belépést motiváló tényezık átlagait (27. 
táblázat). Az 1. klaszterbe tartozók a környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazását kivéve minden tényezık a legkisebb pontszámmal értékeltek. 

27. táblázat. A belépést motiváló indokok klaszterenkénti átlagai 

Motivációs indok 1. klaszter 2. klaszer 3. klaszer 4. klaszter Átlag 

Adózási, számviteli tanácsadás 1,45 5,12 4,54 1,73 3,48 

Környezetbarát termesztési 
módszerek alkalmazása 

2,27 5,29 4,08 1,64 3,58 

Termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás 

2,27 5,35 4,23 2,91 3,90 

Közösséghez való tartozás 
igénye 

2,64 5,65 4,54 3,36 4,25 

Termelési kockázat csökkenése 2,55 5,94 3,62 5,91 4,63 

Értékesítési árak 
kiszámíthatósága 

2,18 5,35 2,77 4,18 3,79 

Értékesítés biztonsága 4,36 6,53 4,85 6,55 5,65 

Termelés koordinálása a piaci 
igények szerint 

2,55 5,94 4,08 4,36 4,42 

Inputanyagok közös beszerzése 3,82 5,47 4,38 4,09 4,56 

N 11 17 13 11 52 

Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 
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A 2. klaszterbe tartozók az értékesítés biztonsága kivételével minden tényezıt a 
legmagasabb pontszámmal értékeltek. A 3. klaszter szereplıi esetén a nyitottság a 
4. klaszter szereplıi esetén a biztonság tényezıi kaptak magasabb értékeket. 

A klaszterek további elemzése céljából megvizsgáltam az egyes klaszterekbe 
tartozók tagok demográfiai, gazdálkodási jellemzıit. Az 1. klaszterbe tartozók 
jellemzıen fiatalabbak, kevesebb termelési tapasztalattal rendelkeznek. Esetükben 
a legalacsonyabb a zöldség-gyümölcs termelésbıl származó bevétel aránya 
(68,48%). Velük szemben a 2. klaszter tagjai a legidısebbek, a legtapasztaltabbak 
a termelés területén. Bevételük több mint 83%-a származik a zöldség-gyümölcs 
termelésbıl. A 3. és 4. klaszter szereplıi hasonló életkorúak, hasonló termelési 
tapasztalattal rendelkeznek, ugyanakkor a 4. klaszter tagjai késıbb léptek be a 
szövetkezetbe és iskolai végzettségük is magasabb, mint a 3. klaszter szereplıi (28. 
táblázat).  

28. táblázat. A tagok klaszterenkénti jellemzıi 

Jellemzık M.e. 
1. 

klaszter 
2. 

klaszer 
3. 

klaszer 
4. 

klaszter 
Átlag 

Tagsági évek  év 3,70 5,29 5,31 4,09 4,73 

Életkor  év 39,00 49,53 44,31 44,00 44,83 

Termelési tapasztalat  év 11,70 19,94 15,92 16,82 16,63 

Összes terület nagysága  ha 4,35 8,13 4,90 4,83 5,83 

Zöldség-gyümölcs termelésbıl 
származó bevétel aránya  

% 68,48 83,33 82,56 71,52 77,50 

Iskolai végzettség (1 
legalacsonyabb, 7 legmagasabb) 

nincs 4,09 3,59 3,38 5,00 3,94 

N db 11 17 13 11 52 

Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

3.2.3. A szövetkezeti célkitőzések teljesülése a tagság értékelése alapján 

A szövetkezeti célkitőzések teljesülésének vizsgálatára felállított kérdések arra 
keresték a választ, hogy az alapító tagok illetve a késıbb csatlakozó tagok szerint a 
szövetkezeti célok a gyakorlatban milyen mértékben valósultak meg (13. 
kérdéskör). A kérdéskör elsı 9 kérdése a motivációs indokokkal összhangban 
került meghatározásra, míg a maradék 4 kérdés a tag gazdaságának a 
teljesítményére, valamint a TÉSZ megítélésére vonatkozott. A válaszadóknak 1-tıl 
(egyáltalán nem ért egyet) 7-ig (teljesen egyet ért) tartó skálán kellett megjelölni, 
hogy mennyire értenek egyet az állítással. 

Az egyes kérdésekre adott válaszok átlagai alapján csökkenı sorrendbe rendeztem 
a szövetkezeti célkitőzéseket megvalósulásuk szerint (29. táblázat). 
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29. táblázat. A szövetkezet céljainak a teljesülése a tagság értékelése alapján, 
összes tag 

Rang-
sor 

Szövetkezeti célkitőzés Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Növeli az értékesítés biztonságát 5,07 1,63 0,32 55 

2. 
Inputanyagok közös beszerzésével csökkenti a 
termelés költségeit 

4,33 1,96 0,45 54 

3. 
A termelés koordinálásával javítja az értékesítés 
lehetıségeit 

4,13 1,71 0,41 54 

4. 
A közösséghez való tartozással biztonságérzetet 
nyújt 

3,98 1,86 0,47 54 

5. Csökkenti a termelés kockázatát 3,93 1,50 0,38 54 

6. 
Termesztéstechnológiai szaktanácsadással 
csökkenti a termelés költségeit 

3,70 1,94 0,52 54 

7. 
Az adózási, számviteli tanácsadással segíti az 
adminisztratív feladatok ellátását 

3,57 1,96 0,55 54 

8. Javítja az értékesítési árak kiszámíthatóságát 3,54 1,50 0,42 54 

9. 
A környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazásával bıvíti az értékesítés lehetıségeit 

3,17 1,91 0,60 54 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A 29. táblázatban szereplı megvalósulási átlagok mögötti részleteket a 30. 
táblázat5 tartalmazza. Az értékesítés biztonságának növekedése volt a legjobban 
megvalósuló szövetkezeti célkitőzés. A válaszadó tagok 73%-a egyetértett azzal, 
hogy nıtt az értékesítése biztonsága (5,07 pont). Mivel az értékesítés biztonsága 
volt a legfontosabb motivációs tényezı is, ezért megállapítható, hogy a 
szövetkezet teljesítette az értékesítés biztonságának javítására vonatkozó 
elvárásokat. A válaszadók megítélése alapján az inputanyagok közös beszerzése 
volt a második legjobban megvalósuló cél, viszont itt már csak 56% vélte úgy, 
hogy a szövetkezet a közepesnél jobban teljesített. A harmadik helyen szereplı 
termelés koordinálása volt még az a cél, ami a közepesnél jobban teljesült 
(4,13 pont). 

Közepesen ítélték meg a közösséghez való tartozás biztonságérzetre gyakorolt 
hatását (3,98 pont). A tagok szerint kevésbé valósult meg a termelési kockázat 
csökkentése (3,93 pont), valamint a termesztéstechnológiai szaktanácsadás 
termelési költségek csökkentésére irányuló szerepe (3,70 pont) is. A 
szaktanácsadás teljesítményének megítélésében szerepet játszhat az is, hogy a 
tanácsadás nemcsak a költségcsökkentı termesztési alternatívák bemutatására 
vonatkozik, hanem a szigorú környezetvédelmi, növényegészségügyi, élelmezési 
szabályok betartásához szükséges feltételek magvalósítására is.  

 

                                                           
5 A könnyebb áttekinthetıség érdekében a nem vagy kevésbé egyet értık pontjait (1-2-3 pont) és a 
jobban egyet értık pontjait (5-6-7 pont) összesítve is szerepeltettem. A táblázatban szereplı 
szövetkezeti célok a kérdıív sorrendjét követik. 
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30. táblázat. A szövetkezet céljainak a teljesülését összefoglaló tagsági 
értékelés, összes tag 

A válaszadók által adott értékek Célkitőzésenkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Nıtt az értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  2 4 3 6 15 14 11 55,00 
Tagok aránya (%) 3,64 7,27 5,45 10,91 27,27 25,45 20,00 100,00 
Tagok aránya (%) 16,36 10,91 72,73 100,00 

Javult az értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  4 13 9 11 13 3 1 54,00 
Tagok aránya (%) 7,41 24,07 16,67 20,37 24,07 5,56 1,85 100,00 
Tagok aránya (%) 48,15 20,37 31,48 100,00 

Csökkent a termelés kockázata 

Tagok száma (db)  3 8 9 13 14 5 2 54,00 
Tagok aránya (%) 5,56 14,81 16,67 24,07 25,93 9,26 3,70 100,00 
Tagok aránya (%) 37,04 24,07 38,89 100,00 

A termelés koordinálása javította értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  4 9 5 9 15 9 3 54,00 
Tagok aránya (%) 7,41 16,67 9,26 16,67 27,78 16,67 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 33,33 16,67 50,00 100,00 

Az inputanyagok közös beszerzése csökkentette a termelés költségeit 

Tagok száma (db)  5 8 8 3 10 13 7 54,00 
Tagok aránya (%) 9,26 14,81 14,81 5,56 18,52 24,07 12,96 100,00 
Tagok aránya (%) 38,89 5,56 55,56 100,00 

A termesztéstechnológiai szaktanácsadás csökkentette termelés költségeit 

Tagok száma (db)  8 13 4 7 9 10 3 54,00 
Tagok aránya (%) 14,81 24,07 7,41 12,96 16,67 18,52 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 46,30 12,96 40,74 100,00 

Az adózási, számviteli tanácsadás segítette adminisztratív feladatok ellátását 

Tagok száma (db)  11 8 9 6 9 7 4 54,00 
Tagok aránya (%) 20,37 14,81 16,67 11,11 16,67 12,96 7,41 100,00 
Tagok aránya (%) 51,85 11,11 37,04 100,00 

A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása bıvítette az értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  14 9 12 4 6 6 3 54,00 
Tagok aránya (%) 25,93 16,67 22,22 7,41 11,11 11,11 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 64,81 7,41 27,78 100,00 

A közösséghez való tartozás biztonságérzetet nyújt 

Tagok száma (db)  8 3 8 17 7 3 8 54,00 
Tagok aránya (%) 14,81 5,56 14,81 31,48 12,96 5,56 14,81 100,00 
Tagok aránya (%) 35,19 31,48 33,33 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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A válaszadók csaknem fele szerint (48%) az értékesítési árak kevésbé lettek 
kiszámíthatóak, mindössze 31%-uk vélte úgy, hogy a közepesnél jobban javult az 
értékesítési árak kiszámíthatósága. A válaszadók csaknem kétharmada a 
környezetbarát termesztés értékesítési lehetıségekre gyakorolt pozitív 
hatásával nem értett egyet, 26%-uk pedig mindössze 1 pontot adott erre az 
állításra. A tagok mindössze 28%-a gondolta úgy, hogy a környezetbarát 
módszerek alkalmazása javított az értékesítési lehetıségein, és csak 6% számára 
hozott egyértelmően pozitív eredményt (7 pont). 

A válaszadók többsége szerint a szövetkezeti tagság eredményeként sem a tag 
gazdaságának az árbevétele, sem a nyereségessége nem nıtt. Ezt mutatja a 3,48-as 
és 3,19-es átlagérték. Ennek némileg ellentmond, hogy a TÉSZ által nyújtott 
szolgáltatásokkal a tagság a közepesnél jobban elégedett volt (4,61 pont), valamint 
szintén a közepesnél jobban teljesítette a TÉSZ a várakozásokat (4,41 pont). 
Árbevételben, nyereségességben a TÉSZ tagság nem hozta meg azokat az 
eredményeket, amit a tagok elvártak, ennek ellenére mégis inkább pozitívnak 
értékelik a TÉSZ tagság nyújtotta elınyöket (31. táblázat). 

31. táblázat. A tagok eredményességét, elégedettségét mérı mutatók, összes 
tag 

Rang-
sor 

Szövetkezeti célkitőzés Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. 
Elégedett legyen a tag a TÉSZ által nyújtott 
szolgáltatásokkal 

4,61 1,64 0,36 54 

2. A tag elvárásaimnak megfeleljen a TÉSZ tagság 4,41 1,73 0,39 54 

3. Emelkedjen a tag gazdaságának árbevétele 3,48 1,72 0,50 54 

4. Javuljon a tag gazdaságának a nyereségessége 3,19 1,58 0,50 54 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A tagok 56%-a elégedett volt a TÉSZ tagsággal, igaz 26%-uk csak a közepesnél 
kicsivel volt elégedettebb (5 pont). Hasonló arányokat mutat az elvárások 
vizsgálata. Itt is 56% volt az aránya azoknak, akik szerint a TÉSZ az elvárásoknak 
megfelelt, ugyanakkor 30% részére nem hozta meg az elvártakat. Az árbevétel 
esetén 37%, míg a nyereségesség esetén mindössze 22% látta úgy, hogy a taggá 
válás után gazdasága javított az eredményein. Annak ellenére, hogy a tagok fele 
szerint romlott gazdaságának a nyereségessége a többség (56%) mégis inkább 
elégedett a TÉSZ tagsággal, ami arra utal, hogy a TÉSZ nélkül még nehezebb 
helyzetben lennének (32. táblázat). 
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32. táblázat. A tagok eredményességét, elégedettségét mérı mutatók 
összefoglaló táblázata, összes tag 

A válaszadók által adott értékek Célkitőzésenkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Elégedett a tag a TÉSZ által nyújtott szolgáltatásokkal 
Tagok száma (db)  1 6 7 10 14 7 9 54,00 
Tagok aránya (%) 1,85 11,11 12,96 18,52 25,93 12,96 16,67 100,00 
Tagok aránya (%) 25,93 18,52 55,56 100,00 

A tag elvárásainak megfelel a TÉSZ tagság 
Tagok száma (db)  3 7 6 8 16 7 7 54,00 
Tagok aránya (%) 5,56 12,96 11,11 14,81 29,63 12,96 12,96 100,00 
Tagok aránya (%) 29,63 14,81 55,56 100,00 

Nıtt a tag gazdaságának az árbevétele 
Tagok száma (db)  11 8 4 11 16 3 1 54,00 
Tagok aránya (%) 20,37 14,81 7,41 20,37 29,63 5,56 1,85 100,00 
Tagok aránya (%) 42,59 20,37 37,04 100,00 

Nıtt a tag gazdaságának a nyereségessége 
Tagok száma (db)  12 8 7 15 9 3 0 54,00 
Tagok aránya (%) 22,22 14,81 12,96 27,78 16,67 5,56 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 50,00 27,78 22,22 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Az alapító és nem alapító tagok (késıbb belépık) összehasonlítása a 
szövetkezet céljainak a megvalósulása szempontjából 

Az alapító és a késıbb belépı tagok esetén is megvizsgáltam a szövetkezeti célok 
teljesülését, ezért az alapító és a késıbb belépı tagok esetén is elkészítettem a 
szövetkezeti célok teljesülésének összefoglaló táblázatait (33. és 34. táblázat). 

33. táblázat. A szövetkezet céljainak a teljesülése a tagság értékelése alapján, 
alapító tagok 
Rang-

sor 
Szövetkezeti célkitőzés Átlag Szórás 

Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Növeli az értékesítés biztonságát 5,00 1,66 0,33 28 

2. 
Inputanyagok közös beszerzésével csökkenti a 
termelés költségeit 

4,54 1,90 0,42 28 

3. 
A termelés koordinálásával javítja az értékesítés 
lehetıségeit 

4,21 1,71 0,41 28 

4. 
Termesztéstechnológiai szaktanácsadással 
csökkenti a termelés költségeit 

4,18 1,96 0,47 28 

5. Csökkenti a termelés kockázatát 4,14 1,58 0,38 28 

6. 
Az adózási, számviteli tanácsadással segíti az 
adminisztratív feladatok ellátását 

4,14 1,88 0,45 28 

7. 
A közösséghez való tartozással biztonságérzetet 
nyújt 

4,11 1,66 0,40 28 

8. 
A környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazásával bıvíti az értékesítés lehetıségeit 

3,75 1,96 0,52 28 

9. Javítja az értékesítési árak kiszámíthatóságát 3,43 1,50 0,44 28 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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34. táblázat. A szövetkezet céljainak a teljesülése a tagság értékelése alapján, 
késıbb belépı tagok 

Rang-
sor 

Szövetkezeti célkitőzés Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Növeli az értékesítés biztonságát 5,15 1,63 0,32 27 

2. 
Inputanyagok közös beszerzésével csökkenti a 
termelés költségeit 

4,12 2,05 0,50 26 

3. 
A termelés koordinálásával javítja az értékesítés 
lehetıségeit 

4,04 1,73 0,43 26 

4. 
A közösséghez való tartozással biztonságérzetet 
nyújt 

3,85 2,07 0,54 26 

5. Csökkenti a termelés kockázatát 3,69 1,41 0,38 26 
6. Javítja az értékesítési árak kiszámíthatóságát 3,65 1,52 0,42 26 

7. 
Termesztéstechnológiai szaktanácsadással 
csökkenti a termelés költségeit 

3,19 1,81 0,57 26 

8. 
Az adózási, számviteli tanácsadással segíti az 
adminisztratív feladatok ellátását 

2,96 1,89 0,64 26 

9. 
A környezetbarát termesztési módszerek 
alkalmazásával bıvíti az értékesítés lehetıségeit 

2,54 1,68 0,66 26 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Az alapító tagoknál szereplı átlagok alapján csökkenı sorrendbe rendeztem a 
szövetkezeti célokat, majd mellérendeltem a késıbb belépı tagoknál meglévı 
átlagokat, hogy összehasonlítsam a szövetkezeti célok teljesülésének értékeit. Az 
egyes tényezık közötti különbségek vizsgálata mellett összehasonlítottam 
fontossági sorrendjüket is (35. táblázat). 

A legkisebb eltérést az értékesítés biztonságának a megítélése mutatta (-0,15). 
Szintén kis különbség mutatkozott a termelés koordinálásának (0,18) az 
értékelésében is. A legnagyobb eltérés a környezetbarát termesztési módszerek 
értékesítés bıvítési megítélésében jelentkezett Az alapítók 48% ponttal magasabbra 
értékelték (igaz így sem éri el a közepes értéket), mint a késıbb belépık, akik 
szerint nem bıvítette az értékesítési lehetıségeket (2,54 pont). Szintén jelentıs 
különbség mutatkozott az adózási, számviteli tanácsadás megítélésében is az 
alapítók javára (1,18). Az alapító tagok az értékesítés biztonságát és az 
értékesítési árak kiszámíthatóságát kivéve minden szövetkezeti célt jobban 
teljesülınek értékeltek a késıbb belépıkkel szemben. Az alapító tagok esetén az 
értékesítés biztonsága már a motiváló tényezık esetén is magasabb értéket kapott. 
Igaz a különbség mindkét esetben minimális, ennek ellenére mégis fontos kiemelni, 
mert mindössze 2 tényezı esetén haladta meg a késıbb belépık átlaga az alapítók 
átlagát, ami arra utal, hogy a bizonytalan értékesítési viszonyokra a TÉSZ a 
termelık szerint is megoldást jelenthet. 

Mind az alapító tagok, mind a késıbb belépı tagok szerint az értékesítés 
biztonságának a növekedése valósult meg a legjobban. Azonos szinten 
helyezkedett el még az inputanyagok közös beszerzése (2. hely), a termelés 
koordinálása (3. hely) és a termelési kockázat csökkenése (5. hely). Amíg a 
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termesztéstechnológia szaktanácsadás az alapítók szerint a 4. legjobban 
teljesülı cél volt (4,18 pont), addig a késıbb csatlakozók nem érezték annak 
pozitív hatását (3,19 pont). Az alapítók szerint az értékesítési árak 
kiszámíthatósága, míg a késıbb belépık szerint a környezetbarát termesztési 
módszerek bevétel növelı hatása valósult meg a legkevésbé. A közösséghez való 
tartozás biztonságérzet nyújtó hatását az új belépık elırébb, a 4. helyre sorolták.  

35. táblázat. A szövetkezeti célok teljesülésének összehasonlítása 

Szövetkezeti célkitőzés 
Alapító 
tagok 

átlagai 

Késıbb 
belépı 
tagok 

átlagai 

Különb-
ség  

Alapítók/ 
késıbb 
belépık 

% 

Alapító 
tagok 

rangsora 

Késıbb 
belépı 
tagok 

rangsora 
Nıtt az értékesítés biztonsága 5,00 5,15 -0,15 97,12 1. 1. 
Az inputanyagok közös beszerzése 
csökkentette a termelés költségeit 

4,54 4,12 0,42 110,21 2. 2. 

A termelés koordinálása javította 
értékesítés lehetıségeit 

4,21 4,04 0,18 104,35 3. 3. 

A termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás csökkentette 
termelés költségeit 

4,18 3,19 0,99 130,90 4. 7. 

Csökkent a termelés kockázata 4,14 3,69 0,45 112,20 5. 5. 
Az adózási, számviteli tanácsadás 
segítette adminisztratív feladatok 
ellátását 

4,14 2,96 1,18 139,89 6. 8. 

A közösséghez való tartozás 
biztonságérzetet nyújt 

4,11 3,85 0,26 106,79 7. 4. 

A környezetbarát termesztési 
módszerek alkalmazása bıvítette 
az értékesítés lehetıségeit 

3,75 2,54 1,21 147,73 8. 9. 

Javult az értékesítési árak 
kiszámíthatósága 

3,43 3,65 -0,23 93,83 9. 6. 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A független két mintás T-próba az alapító és a késıbb belépı tagok átlagai között 
az adózási számviteli tanácsadás, valamint a környezetbarát termesztési módszerek 
esetén mutatott ki - 95%-os megbízhatósági szinten - szignifikáns különbséget (11. 
melléklet). 

A 30. táblázatban használt módszerhez hasonlóan elkészítettem az alapító tagokra 
(12. melléklet) és a késıbb belépı tagokra (13. melléklet) is a szövetkezeti célok 
értékelésének összefoglaló táblázatát.  

A késıbb belépı tagok 78%-a értékelte úgy, hogy a közepesnél jobban megvalósult 
az értékesítés biztonságának a növekedése, az alapítóknál 10%-kal kevesebben 
vélték ugyanígy. Az értékesítési árak kiszámíthatósága csak az alapítók 21%-a 
szerint javult a közepesnél nagyobb mértékben, ezzel szemben a késıbb belépıknél 
ez az arány már a duplájára nıtt (42%). Amíg a termelés kockázatának csökkenése 
az alapítók 46%-a szerint a közepesnél jobban megvalósult, addig a késıbb 
belépık szerint csak 31%-ban. A termelés koordinálásának hatását csaknem azonos 
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módon értékelte mindkét csoport. Az új belépık 58%-a kevésbé értett egyet azzal, 
hogy a termesztéstechnológiai szaktanácsadás csökkentette a termelés költségeit, az 
alapítóknál 36% értékelt ilyen kedvezıtlenül. A környezetbarát módszerek sem az 
alapítók, sem a késıbb belépık esetén nem javította az értékesítés lehetıségeit, a 
késıbb belépık mindössze 19%-a tapasztalta ennek pozitív hatását, az alapítóknál 
pedig 36%. 

Az árbevételt, a nyereségességet, az elégedettséget és a megfelelést figyelembe 
véve mind az alapítóknál, mind a késıbb belépıknél azonos megvalósulási sorrend 
jött létre. Az adott pontszámokban csak kis különbségek mutatkoztak meg. A 
legnagyobb differencia a TÉSZ által nyújtott szolgáltatásokkal szembeni 
elégedettségben mutatkozott (-0,45) (36. táblázat). 

36. táblázat. A tagok eredményességét, elégedettségét mérı mutatók 
összehasonlítása 

Szövetkezeti célkitőzés 
Alapító 
tagok 

átlagai 

Késıbb 
belépı 
tagok 

átlagai 

Különb-
ség  

Alapítók/ 
késıbb 
belépık 

% 

Alapító 
tagok 

rangsora 

Késıbb 
belépı 
tagok 

rangsora 
Elégedett legyen a tag a TÉSZ által 
nyújtott szolgáltatásokkal 

4,39 4,85 -0,45 90,65 1. 1. 

A tag elvárásaimnak megfeleljen a 
TÉSZ tagság 

4,36 4,46 -0,10 97,66 2. 2. 

Emelkedjen a tag gazdaságának 
árbevétele 

3,54 3,42 0,11 103,29 3. 3. 

Javuljon a tag gazdaságának a 
nyereségessége 

3,14 3,23 -0,09 97,28 4. 4. 

Alapító tagok száma: 28, késıbb belépı tagok száma: 26. 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

3.2.4. A szövetkezeten keresztül történı értékesítés indokai  

A szövetkezeten keresztül történı értékesítés vizsgálata során felállított kérdések 
elsıdlegesen arra keresték a választ, hogy az alapító tagok és a késıbb belépı 
tagok milyen indokok miatt értékesítenek a szövetkezeten keresztül (14. 
kérdéskör). A válaszadóknak 1-tıl (legkevésbé kevésbé igaz) 7-ig tartó (teljes 
mértékben igaz) skálán kellett megjelölni, hogy a szövetkezeten keresztül történı 
értékesítéskor az egyes okok mennyire voltak igazak, érvényesek. 

Kiszámoltam az egyes kérdésekre adott válaszok átlagait, ami alapján csökkenı 
sorrendbe rendeztem a szövetkezeten keresztül történı értékesítés okait (37. 
táblázat).  

A szövetkezet jellemzıen áruátvétel után, azonnal készpénzben, vagy néhány 
napon belül átutalással fizeti ki a tagjait, amit a válaszadók kiemelkedıen 
fontosnak tartanak (6,33 pont). A rövid fizetési határidı 46% ponttal magasabb 
értéket kapott, mint maga az ár (4,33 pont), ami jelzi a fizetési feltételek 
finanszírozási hatásának fontosságát is. A szövetkezet méretébıl adódóan még 
érvényesülhetnek a személyes kapcsolatok kedvezı hatásai is, amit jól mutat az, 
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hogy a tagok a második legfontosabb értékesítési okként jelölték meg (5,37 pont). 
Kedvezıen értékelték azt, hogy a szövetkezet megfelelı mennyiségő árut vesz át, 
és a megbízhatóságot is fontosnak tartják. A közepesnél jobban megvalósuló 
szempontok közül kiemelem a beszállítással, áruátvétellel kapcsolatos 
rugalmasságot. Az egyéb szolgáltatások, szaktanácsadás lehetısége mindössze 
közepesen motiválta a tagokat (4,15 pont), viszont így is csak a 9. szempont lett. A 
belépés okai között is hátul szerepelt a szaktanácsadás, ami arra utal, hogy a tagok 
számára nem a termelés okoz nehézséget, hanem a korábban már jelzett 
biztonságos értékesítés, ennek ellenére a tagok 72%-a rendszeresen vagy 
alkalomszerően igénybe veszi a szövetkezet termesztéstechnológiai tanácsadását. A 
szövetkezet szempontjából a szaktanácsadás mőködtetése nem nélkülözhetı, hiszen 
a homogén árualap elıállításához mindenképpen szükséges a tagok termelésének 
felügyelete.  

A nincs más alternatíva 4,00 pontja arra utal, hogy részben lenne más értékesítési 
lehetıség is, de az valószínőleg nem elegendı a teljes árumennyiség 
értékesítéséhez. A tagok a közepesnél kevésbé tartották igaznak a megszokásból 
történı értékesítést (3,81 pont), igaz nem is utasították teljes mértékben el. 
Megítélésük szerint a szövetkezet kevésbé nyújt segítséget a termelés 
finanszírozásában (elılegek), emellett az extra minıséget árprémium formájában 
nem értékeli (3,04 pont), ezért nem jelentek meg igazi motiváló indokként a 
szövetkezeten keresztüli értékesítésben. 

37. táblázat. A szövetkezeten keresztüli értékesítés indokai, összes tag 
Rang-

sor 
Értékesítési indok Átlag Szórás 

Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Fizetési feltételek / gyorsaság 6,33 1,31 0,21 55 
2. Személyes kapcsolatok 5,37 1,70 0,32 54 
3. Megfelelı mennyiség átvétele 5,25 1,51 0,29 55 
4. Megbízhatóság 5,09 1,69 0,33 54 
5. Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 4,89 1,49 0,30 55 
6. A TÉSZ feladata a szállítás 4,39 1,99 0,45 54 
7. Ár 4,33 1,47 0,34 54 
8. Érvényes szerzıdés 4,30 2,18 0,51 54 

9. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás 
milyensége 

4,15 1,75 0,42 54 

10. Nincs más alternatíva 4,00 1,87 0,47 53 
11. Megszokás 3,81 1,75 0,46 54 
12. Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 3,52 2,15 0,61 54 
13. Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 3,04 1,74 0,57 53 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A 37. táblázatban szereplı átlagok mögötti részleteket a 38. táblázat6 tartalmazza. 

                                                           
6 A könnyebb áttekinthetıség érdekében a közepesnél (4 pont) kevésbé igazat adók pontjait (1-2-3 
pont) és a közepesnél jobban igazat adók pontjait (5-6-7 pont) összesítve is szerepeltettem. A 
táblázatban szereplı szövetkezeten keresztül történı értékesítési okok a kérdıív sorrendjét követik. 



 101

38. táblázat. A szövetkezeten keresztüli értékesítési indokainak összefoglalása, 
összes tag 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Megszokás 
Tagok aránya (%) 16,67 7,41 11,11 29,63 18,52 11,11 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 35,19 29,63 35,19 100,00 

Megbízhatóság 
Tagok aránya (%) 5,56 5,56 3,70 12,96 25,93 24,07 22,22 100,00 
Tagok aránya (%) 14,81 12,96 72,22 100,00 

A szállítás a TÉSZ dolga 

Tagok aránya (%) 11,11 11,11 12,96 9,26 22,22 14,81 18,52 100,00 
Tagok aránya (%) 35,19 9,26 55,56 100,00 

Megfelelı mennyiséget vesz át 

Tagok aránya (%) 1,82 3,64 7,27 16,36 20,00 27,27 23,64 100,00 
Tagok aránya (%) 12,73 16,36 70,91 100,00 

Fizetési feltételek / gyorsaság 

Tagok aránya (%) 1,82 1,82 1,82 1,82 10,91 12,73 69,09 100,00 
Tagok aránya (%) 5,45 1,82 92,73 100,00 

Ár 
Tagok aránya (%) 3,70 7,41 14,81 29,63 20,37 18,52 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 25,93 29,63 44,44 100,00 

Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 
Tagok aránya (%) 26,42 16,98 16,98 18,87 11,32 5,66 3,77 100,00 
Tagok aránya (%) 60,38 18,87 20,75 100,00 

Nincs más alternatíva 

Tagok aránya (%) 15,09 7,55 15,09 20,75 16,98 15,09 9,43 100,00 
Tagok aránya (%) 37,74 20,75 41,51 100,00 

Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 

Tagok aránya (%) 29,63 9,26 14,81 7,41 11,11 20,37 7,41 100,00 
Tagok aránya (%) 53,70 7,41 38,89 100,00 

Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás milyensége 

Tagok aránya (%) 7,41 14,81 12,96 22,22 11,11 25,93 5,56 100,00 
Tagok aránya (%) 35,19 22,22 42,59 100,00 

Személyes kapcsolatok 

Tagok aránya (%) 3,70 5,56 3,70 14,81 14,81 24,07 33,33 100,00 
Tagok aránya (%) 12,96 14,81 72,22 100,00 

Érvényes szerzıdés 

Tagok aránya (%) 18,52 5,56 9,26 22,22 7,41 12,96 24,07 100,00 
Tagok aránya (%) 33,33 22,22 44,44 100,00 

Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 
Tagok aránya (%) 1,82 7,27 3,64 21,82 38,18 7,27 20,00 100,00 
Tagok aránya (%) 12,73 21,82 65,45 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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A fizetési feltételeket és annak gyorsaságát a válaszadók 93%-a fontos indoknak 
tartotta, 69%-uk teljes mértékben egyet értett (7 pont) a szövetkezeten keresztüli 
értékesítésben betöltött kiemelkedıen fontos motiváló szerepével. 70%-nál 
magasabb volt a közepesnél jobban igazat adók aránya a megbízhatóságra, a 
személyes kapcsolatokra, valamint az átvett mennyiségekre vonatkozó állítások 
esetén. A válaszadók egyharmada a személyes kapcsolatokat a szövetkezeten 
keresztüli értékesítésben betöltött szerepét tekintve kiemelkedıen fontosnak (7 
pont) ítélte meg. Csaknem kétharmados támogatást kapott a beszállításnál, 
áruátvételnél meglévı rugalmasság is, ami visszavezethetı a személyes 
kapcsolatok meglétére is. A tagság 54%-a szerint a termelési elılegek nyújtása, 
mint ösztönzı tényezı kevésbé jelent meg a szövetkezeten keresztüli értékesítés 
szempontjából, 30% szerint pedig egyáltalán nem volt ösztönzı tényezı (1 pont). 
Hasonlóan magas elutasítást kapott az extra minıség árprémiummal történı 
értékelése is, 26% szerint egyáltalán nem jelent meg ösztönzı szempontként (1 
pont). Ebben közrejátszik az is, hogy a kiemelkedı minıség alapkövetelmény a 
vevık részérıl, az átlagos minıség már nem elegendı a piacra jutáshoz. 

Az alapító és nem alapító tagok (késıbb belépık) összehasonlítása a 
szövetkezeten keresztül történı értékesítés szempontjából 

Az alapító és a késıbb belépı tagok esetén is megvizsgáltam a szövetkezeten 
keresztül történı értékesítés indokait, ezért az alapító tagok és a késıbb belépı 
tagok esetén is elkészítettem a szövetkezeten keresztüli értékesítést motiváló 
tényezık összefoglaló táblázatait (39. és 40. táblázat). 

39. táblázat. A szövetkezeten keresztüli értékesítés indokai, alapító tagok 

Rang-
sor 

Értékesítési indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Fizetési feltételek / gyorsaság 6,25 1,55 0,25 28 
2. Személyes kapcsolatok 5,50 1,58 0,29 28 
3. Megfelelı mennyiséget vesz át 5,29 1,58 0,30 28 
4. Megbízhatóság 5,25 1,69 0,32 28 
5. Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 4,96 1,62 0,33 28 
6. Érvényes szerzıdés 4,79 2,23 0,47 28 
7. A szállítás a TÉSZ dolga 4,50 2,01 0,45 28 

8. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás 
milyensége 

4,29 1,76 0,41 28 

9. Ár 4,21 1,40 0,33 28 
10. Nincs más alternatíva 4,15 1,85 0,45 27 
11. Megszokás 4,04 1,82 0,45 28 
12. Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 3,89 2,15 0,55 28 
13. Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 3,26 1,61 0,49 27 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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40. táblázat. A szövetkezeten keresztüli értékesítés indokai, késıbb belépı 
tagok 

Rang-
sor 

Értékesítési indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Fizetési feltételek / gyorsaság 6,41 1,01 0,16 27 
2. Személyes kapcsolatok 5,23 1,84 0,35 26 
3. Megfelelı mennyiséget vesz át 5,22 1,45 0,28 27 
4. Megbízhatóság 4,92 1,70 0,34 26 
5. Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 4,81 1,36 0,28 27 
6. Ár 4,46 1,56 0,35 26 
7. A szállítás a TÉSZ dolga 4,27 2,01 0,47 26 

8. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás 
milyensége 

4,00 1,77 0,44 26 

9. Nincs más alternatíva 3,85 1,91 0,50 26 
10. Érvényes szerzıdés 3,77 2,03 0,54 26 
11. Megszokás 3,58 1,68 0,47 26 
12. Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 3,12 2,12 0,68 26 
13. Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 2,81 1,88 0,67 26 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Az alapító tagoknál szereplı átlagok alapján csökkenı sorrendbe rendeztem az 
értékesítési indokokat, majd mellérendeltem a késıbb belépı tagoknál meglévı 
átlagokat, hogy összehasonlítsam az értékesítési indokok átlagait. Az egyes 
tényezık közötti különbségek vizsgálata mellett összehasonlítottam fontossági 
sorrendjüket is.  

Mindkét csoport csaknem azonosan értékelte azt, hogy a szövetkezet megfelelı 
mennyiségő árut vesz át (0,06 a különbség). Szintén kis különbség mutatkozott az 
áruátvétel rugalmasságának (0,15) és a fizetési feltételeknek (-0,16) a 
megítélésében is. A legnagyobb eltérés az érvényes szerzıdések (1,02) és a 
termelési elılegek (0,78) esetén mutatkozott. Az érvényes szerzıdés 27% ponttal, 
míg a termelési elılegek nyújtása 25% ponttal volt fontosabb az alapítóknak. A 
késıbb belépık mindössze a fizetési feltételeket (6,41 pont) és az árakat (4,46 
pont) értékelték magasabban az alapítókkal szemben. A legfontosabb 5 és a 
legkevésbé fontos 3 értékesítési indok sorrendje mindkét csoportnál azonos. 
Figyelemre méltó, hogy az alapítók az érvényes szerzıdések meglétét a 6. helyre 
sorolták, a késıbb belépık már csak a 10. helyre. Az új belépıknél az ár volt a 
fontosabb tényezı (6. hely), szemben az alapítók 9. helyével (41. táblázat). 

A független két mintás T-próba az alapító és a késıbb belépı tagok átlagai között 
nem mutatott ki - 95%-os megbízhatósági szinten - szignifikáns különbséget (14. 
melléklet). 
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41. táblázat. A szövetkezeten keresztüli értékesítés indokainak 
összehasonlítása 

Értékesítési indok 
Alapító 
tagok 

átlagai 

Késıbb 
belépı 
tagok 

átlagai 

Különb-
ség  

Alapítók/ 
késıbb 
belépık 

% 

Alapító 
tagok 

rangsora 

Késıbb 
belépı 
tagok 

rangsora 
Fizetési feltételek / gyorsaság 6,25 6,41 -0,16 97,54 1. 1. 
Személyes kapcsolatok 5,50 5,23 0,27 105,15 2. 2. 
Megfelelı mennyiséget vesz át 5,29 5,22 0,06 101,22 3. 3. 
Megbízhatóság 5,25 4,92 0,33 106,64 4. 4. 
Rugalmasság a beszállításnál, 
áruátvételnél 

4,96 4,81 0,15 103,10 5. 5. 

Érvényes szerzıdés 4,79 3,77 1,02 126,97 6. 10. 
A szállítás a TÉSZ dolga 4,50 4,27 0,23 105,41 7. 7. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy 
szaktanácsadás milyensége 

4,29 4,00 0,29 107,14 8. 8. 

Ár 4,21 4,46 -0,25 94,46 9. 6. 
Nincs más alternatíva 4,15 3,85 0,30 107,85 10. 9. 
Megszokás 4,04 3,58 0,46 112,83 11. 11. 
Finanszírozza a termelést / elıleget 
nyújt 

3,89 3,12 0,78 124,96 12. 12. 

Értékeli (árprémium) az extra / bio 
minıséget 

3,26 2,81 0,45 116,08 13. 13. 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A 38. táblázatban használt módszerhez hasonlóan elkészítettem az alapító tagokra 
(15. melléklet) és a késıbb belépı tagokra (16. melléklet) is az értékesítési 
tényezık összefoglaló táblázatát.  

A fizetési feltételek és annak gyorsasága az alapító tagok 89%-ának, a késıbb 
belépı tagok 96%-ának jelentett erıs motiváló tényezıt. Az alapítók 71%-a és a 
késıbb belépık 67%-a teljes mértékben egyet értett (7 pont) a szövetkezeten 
keresztüli értékesítésben betöltött kiemelkedıen fontos motiváló szerepével. Az 
árak esetén csak kis különbség mutatkozott az új belépık javára, 77%-uk a közepes 
vagy annál fontosabb tényezıként értékelte az alapítók 71%-ával szemben. Az 
érvényes szerzıdések meglétét az alapítók 54%-ával szemben csak az új belépık 
35%-a tartotta a közepesnél fontosabb értékesítési tényezınek. A késıbb belépık 
65%-a, az alapítók 56%-a szerint a szövetkezet nem értékeli az extra minıséget. 

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet és a MÓRAKERT Szövetkezet 
összehasonlítása a szövetkezeten keresztül történı értékesítés szempontjából 

Bakucs et al. (2008) MÓRAKERT Szövetkezetnél kapott eredményeit 
összehasonlítottam ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet eredményeivel (42. táblázat). A 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjai a fizetési feltételekre 87% ponttal 
magasabb értéket adtak, mint a MÓRAKERT Szövetkezet tagjai. Ez azzal 
magyarázható, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet az áruátvétel után azonnal 
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fizet, míg a MÓRAKERT Szövetkezet hosszabb fizetési határidıt alkalmaz. A 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjai a szállítást 69% ponttal magasabban 
értékelték, ez annak köszönhetı, hogy a MÓRAKERT Szövetkezet tagsága 
jellemzıen nagyobb területen gazdálkodó termelıkbıl áll, akik a termékeiket 
távolabbi piacokra is el tudnák szállítani. 57% ponttal magasabb értéket mutat a 
megszokás a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjainál, ami arra utal, hogy a tagjai 
kevésbé keresnek új értékesítési lehetıségeket. Ezt alátámasztja az is, hogy a 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjai szerint kevesebb más értékesítési 
alternatíva van, mint a MÓRAKERT Szövetkezet tagjai szerint. 15% ponttal 
kapott magasabb értéket a személyes kapcsolatok és 13% ponttal az ár szerepe a 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél. Kis különbség mutatkozott a MÓRAKERT 
Szövetkezet tagjai javára az átvett mennyiség, megbízhatóság és a beszállításkori 
rugalmasság esetén. Az érvényes szerzıdések meglétét a MÓRAKERT 
Szövetkezet tagjai 20% ponttal az egyéb szolgáltatások és szaktanácsadás 
szerepét 8% ponttal értékelték magasabban.  

42. táblázat. Az értékesítés indokainak az összehasonlítása 

Értékesítési indok 
ZTSZ* 
átlagai 

MSZ** 
átlagai 

Különb-
ség 

ZTSZ*/ 
MSZ** 

% 

ZTSZ* 
rangsora 

MSZ** 
rangsora 

Fizetési feltételek / gyorsaság 6,33 3,39 2,94 186,73 1. 9. 
Személyes kapcsolatok 5,37 4,66 0,71 115,24 2. 5. 
Megfelelı mennyiség átvétele 5,25 5,36 -0,11 97,95 3. 1. 
Megbízhatóság 5,09 5,20 -0,11 97,88 4. 4. 
Rugalmasság a beszállításnál, 
áruátvételnél 

4,89 5,30 -0,41 92,26 5. 3. 

A TÉSZ feladata a szállítás 4,39 2,59 1,80 169,50 6. 12. 
Ár 4,33 3,82 0,51 113,35 7. 7. 
Érvényes szerzıdés 4,30 5,36 -1,06 80,22 8. 2. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy 
szaktanácsadás milyensége 

4,15 4,52 -0,37 91,81 9. 6. 

Nincs más alternatíva 4,00 3,34 0,66 119,76 10. 10. 
Megszokás 3,81 2,43 1,38 156,79 11. 13. 
Finanszírozza a termelést / 
elıleget nyújt 

3,52 3,41 0,11 103,23 12. 8. 

Értékeli (árprémium) az extra / 
bio minıséget 

3,04 3,16 -0,12 96,20 13. 11. 

* ZTSZ=ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet, ** MSZ=MÓRAKERT Szövetkezet 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján, Bakucs et al. (2008) 

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet tagjainál legfontosabb fizetési feltételek a 
MÓRAKERT Szövetkezetnél csak a 9. motiváló tényezı, a személyes kapcsolatok 
szerepe pedig az 5. helyre szorult. A MÓRAKERT Szövetkezet tagságát 
leginkább a megfelelı mennyiség átvétele és az érvényes szerzıdések megléte 
ösztönzi. Hasonló átlagokat mutat a 3. helyen szereplı áruátvételnél tapasztalt 
rugalmasság és a 4. helyre rangsorolt megbízhatóság is. A legkevésbé fontos 
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tényezık a MÓRAKERT Szövetkezet tagságánál a megszokás, a szállítás és az 
árprémium volt. 

A két szövetkezetnél kapott eredmények alapján kiszámoltam az értékesítési 
indokok átlagait, majd mellérendeltem a rangsorok összegét. A célom az volt, hogy 
meghatározzam a mindkét TÉSZ-re jellemzı legfontosabb értékesítési indokokat. 
A kapott eredmények azt mutatják, hogy egy TÉSZ általánosságban a termelı 
számára is megfelelı mennyiségő áru átvételével, a beszállításkor mutatott 
rugalmasságával, a megbízhatóságával és a pozitív személyes kapcsolatok 
meglétével tudja ösztönözni a tagjait a TÉSZ-en keresztüli értékesítésre. A 
rugalmas és gyors fizetési feltételek és az érvényes szerzıdések megléte a tagok 
számára további ösztönzı tényezık lehetnek. Az elıbbi tényezıknél kevésbé 
fontos motiváló tényezı az ár és a TÉSZ által nyújtott szolgáltatások, 
szaktanácsadás (43. táblázat).  

43. táblázat. Az értékesítés indokainak összefoglalása 

Értékesítési indok 
Összesített 

átlag 

Rangsorok 
összesített 

értéke 

ZTSZ* 
rangsora 

MSZ** 
rangsora 

Megfelelı mennyiség átvétele 5,31 4 3. 1. 
Megbízhatóság 5,15 8 4. 4. 
Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 5,10 8 5. 3. 
Személyes kapcsolatok 5,02 7 2. 5. 
Fizetési feltételek / gyorsaság 4,86 10 1. 9. 
Érvényes szerzıdés 4,83 10 8. 2. 
Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás 
milyensége 

4,34 15 9. 6. 

Ár 4,08 14 7. 7. 
Nincs más alternatíva 3,67 20 10. 10. 
A TÉSZ feladata a szállítás 3,49 18 6. 12. 
Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 3,47 20 12. 8. 
Megszokás 3,12 24 11. 13. 
Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 3,10 24 13. 11. 

* ZTSZ=ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet, ** MSZ=MÓRAKERT Szövetkezet 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján, Bakucs et al. (2008) 

3.2.5. A szövetkezeti tagok aktivitásának a vizsgálata az igénybevett 
szolgáltatások alapján 

A 15. kérdéskörre adott válaszok segítségével megvizsgáltam a szövetkezeti tagok 
aktivitását azáltal, hogy milyen mértékben veszik igénybe a szövetkezet által 
nyújtott különbözı szolgáltatásokat (termelésszervezés, inputanyag beszerzés, 
termesztéstechnológiai szaktanácsadás, adózási-számviteli tanácsadás, 
hulladékbegyőjtés. A válaszokhoz numerikus értékeket rendeltem: igen, 
rendszeresen (4), igen, alkalomszerően (3), nem, de tervezi (2), nem, és nem is 
tervezi (1).  
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A numerikussá konvertált válaszok alapján a 44. táblázat megmutatja a szövetkezet 
által nyújtott szolgáltatások átlagait csökkenı sorrendben. A tagok az inputanyag 
beszerzési szolgáltatásban vesznek részt a legjobban, legkevésbé a 
környezetvédelemhez kapcsolódó hulladék begyőjtés, valamint az adózási, 
számviteli tanácsadás mozgatta meg ıket.  

44. táblázat. A szövetkezeti tagok aktivitása, összes tag  

Rang-
sor 

Értékesítési indok Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

1. Inputanyag beszerzés 3,09 0,83 0,27 54 
2. Termelésszervezés 2,93 1,15 0,39 54 
3. Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 2,89 0,95 0,33 54 
4. Hulladékbegyőjtés 2,69 1,15 0,43 54 
5. Adózási, számviteli tanácsadás 2,39 1,16 0,48 54 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A tagok egyharmada rendszeresen, míg csaknem fele alkalomszerően él az 
inputanyagok közös beszerzési lehetıségével. Mindössze a válaszadók 6%-a nem 
tervezi ezt a szolgáltatást a késıbbiekben sem igénybe venni. A 
termelésszervezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat a válaszadók 68%-a 
rendszeresen vagy alkalomszerően használja, a válaszadók csaknem egyötöde 
viszont egyáltalán nem igényli. A termesztéstechnológia szaktanácsadást a 
válaszadók 72%-a rendszeresen, vagy alkalomszerően használja. Itt kisebb volt 
a teljes elutasítás aránya (11%). A hulladékbegyőjtést a tagság 56%-a használja 
alkalomszerően vagy rendszeresen, az elutasítás aránya eléri a 20%-ot. Az 
adózásban, számvitelben a válaszadók mindössze 19%-a kér rendszeresen 
segítséget, de az alkalmankénti igényekkel együtt a válaszadók több mint a fele 
kapja ezt a szolgáltatást, ugyanakkor több mint egyharmaduk egyáltalán nem 
igényli (45. táblázat).  

45. táblázat. Az igénybevett szövetkezeti szolgáltatások eloszlása, összes tag 

Rendszere-
sen 

igénybe 
veszik 

Alkalom-
szerően 
veszik 

igénybe 

Tervezik, 
hogy 

igénybe 
veszik 

Nem 
tervezik, 

hogy 
igénybe 
veszik 

Összesen  
A szövetkezet szolgáltatásai 

% % % % % 
Inputanyag beszerzés 33,33 48,15 12,96 5,56 100,00 

Termelésszervezés 42,59 25,93 12,96 18,52 100,00 
Termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás 

27,78 44,44 16,67 11,11 100,00 

Hulladékbegyőjtés 33,33 22,22 24,07 20,37 100,00 
Adózási, számviteli tanácsadás 18,52 37,04 9,26 35,19 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Összehasonlítva az alapító és késıbb belépı tagok aktivitását megállapítható, hogy 
az alapító tagok minden szolgáltatás típus esetén aktívabbak. A késıbb belépık 



 108

rangsorán az inputanyag beszerzéssel azonos eredménnyel elsı helyen szerepel a 
termesztéstechnológiai szaktanácsadás igénybevétele (46. táblázat). 

46. táblázat. A szövetkezeti tagok aktivitásának összehasonlítása 

A szövetkezet szolgáltatásai 
Alapító 
tagok 

átlagai 

Késıbb 
belépı 
tagok 

átlagai 

Különb-
ség  

Alapítók/ 
késıbb 
belépık 

% 

Alapító 
tagok 

rangsora 

Késıbb 
belépı 
tagok 

rangsora 
Inputanyag beszerzés 3,36 2,81 0,55 119,57 1. 1. 
Termelésszervezés 3,11 2,73 0,38 113,78 2. 3. 
Termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás 

2,96 2,81 0,16 105,58 3. 1. 

Hulladékbegyőjtés 2,93 2,42 0,51 120,86 4. 4. 
Adózási, számviteli tanácsadás 2,64 2,12 0,53 124,94 5. 5. 

Alapító tagok száma: 28, késıbb belépı tagok száma: 26. 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Az alapító tagok nagyobb aktvitását a Perason-féle korreláció vizsgálat is 
alátámasztja (47. táblázat), ami gyenge szignifikáns kapcsolatot jelez (-0,293) a 
késıbb belépı tagok és az aktivitás összesített értéke között. Mivel az alapító 
tagokhoz 1-es értéket a késıbb belépı tagokhoz 2-es értéket rendeltem, ezért a 
negatív kapcsolat azt jelenti, hogy a késıbb belépı tagok esetén kisebb az aktivitás. 
Ha a különbözı szolgáltatásokat külön vizsgáljuk akkor csak az inputanyag 
beszerzés mutat szintén gyenge szignifikáns kapcsolatot (-0,335). Több tényezı 
esetén is megvizsgáltam a korrelációt az aktivitással, de mindössze egyetlen 
esetben jelentkezett szignifikáns kapcsolat. Az iskolai végzettség növekedésével 
csökken a termesztéstechnológiai szaktanácsadás igénybevétele (-0,305) ami arra 
utal, hogy a magasabb végzettségő tagok kevésbé igénylik a szaktanácsadást. A 
tagsági évek száma, a tagok életkora, termelési tapasztalata és üzemmérete 
valamint az aktivitás között nem volt kimutatható szignifikáns kapcsolat.  

Közepesnél erısebb pozitív összefüggés jelentkezik a termelésszervezés és 
inputanyag beszerzés, valamint a termelésszervezés és szaktanácsadás között, 
vagyis, aki részt vesz a termelésszervezésben az ezeket a szolgáltatásokat is 
jellemzıen igénybe veszi. 

A tagsági évek számának növekedése pozitív, közepes erısségő összefüggést mutat 
a tagok életkorának emelkedésével, és termelésben töltött évek növekedésével. Ez 
arra utal, hogy kezdetben idısebb és hosszabb ideje termeléssel foglalkozó 
tagok csatlakoztak a szövetkezethez. Ezeknek a tagoknak az iskolai 
végzettsége viszont alacsonyabb a késıbb belépıkhöz képest, amit a tagsági 
évek száma és az iskolai végzettség közötti közepesnél gyengébb negatív kapcsolat 
mutat (-0,415). A szövetkezethez késıbb csatlakozó tagok (nem alapító tagok) 
jellemzıen fiatalabbak és kevesebb termelési tapasztalattal rendelkeznek, mint 
az alapítók, ugyanakkor iskolai végzettségük magasabb. 
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A szövetkezeti tagok bıvítési tervei 2009-re vonatkozóan 

Az 56 válaszadó meghatározó többsége (66%) nem kíván változtatni gazdálkodási 
méretén. Csaknem egy negyedük (23%) gondolkodik bıvítésen és mindössze 11%-
uk szándékozik csökkenteni, azonban felszámolni senki sem akarja a gazdálkodását 
(16. ábra).  

Növeli 
gazdálkodási 

méretét
23%

Csökkenti 
gazdálkodási 

méretét
11%

Nem változtat 
gazdálkodási 

méretén
66%

 

16. ábra. A gazdálkodási méret bıvítése 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

Hasonló eloszlást mutatnak a zöldséghajtatás bıvítésére adott válaszok, azzal a 
különbséggel, hogy az 56 válaszadóból kettı be kíván lépni a hajtatásos 
termesztésbe. A válaszadók közül senki sem tervezi felszámolni a hajtatásos 
termesztését (17. ábra). 

Növeli a 
hajtatás 
méretét

18%

Nem változtat 
a hajtatás 
méretén

65%

Csökkenti a 
hajtatás 
méretét

13%

Belép a 
hajtatásba

4%

 

17. ábra. A hajtatott terület bıvítése 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A tagok jövıbeli céljait összevetettem az aktivitásukkal, ami alapján pozitív irányú 
közepesnél gyengébb szignifikáns kapcsolat jelentkezett az aktivitás és a 
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gazdálkodási méret bıvítése (0,388), valamint a hajtatás bıvítése (0,440) között. 
Szintén pozitív és közepesen erıs szignifikáns kapcsolat mutatkozott a 
gazdálkodási méret és a hajtatás bıvítése között (48. táblázat).  

48. táblázat. A jövıbeli célok vizsgálata Pearson-féle korrelációval 

Változók Aktivitás 
Gazdálkodási 
méret bıvítése 

Hajtatás bıvítése 

Aktivitás 1   

Gazdálkodási méret bıvítése ,388(**) 1  

Hajtatás bıvítése ,440(**) ,553(**) 1 

** Korreláció szignifikáns 0,01 szinten (2 oldali). 
Elemszám: 55 
Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

Összességében a tagok kétharmada a 2008. évi gazdálkodási méretét szeretné 
megırizni. Ugyanakkor elmondható, hogy a szövetkezeti szolgáltatásokat 
aktívabban igénybe vevı tagok bıvíthetik a termelésüket. 

3.2.6. A bizalom szövetkezeti tagok csoportkohéziójára, teljesítményére és 
elégedettségére gyakorolt hatása 

A bizalom szerepének a vizsgálata és mérése a tagok szövetkezetekhez való 
viszonyulása szempontjából már régóta foglalkoztatja a kutatókat. Ennek keretében 
Hansen et al. (2002) az Amerikai Egyesült Államokban, míg Bakucs et al. (2007) a 
MÓRAKERT Szövetkezetnél vizsgálták a bizalom csoportkohézióra gyakorolt 
hatását, valamint a tagok teljesítményében és elégedettségében betöltött szerepét. 
Az elıbbi kutatásokat követve - az összehasonlíthatóság érdekében az általuk 
használt módszereket alkalmazva - bıvítem a bizalom szerepére vonatkozó 
vizsgáltok körét a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél végzett kérdıíves felmérés 
alapján (Dudás - Fertı, 2009).  

A bizalom vizsgálata során felállított kérdések elsıdlegesen arra keresték a választ, 
hogy a bizalom milyen szerepet játszik a tagok kohéziójában, valamint hogyan hat 
a tagok teljesítményére, elégedettségére (17-24. kérdés). A válaszadóknak 1-7-ig 
tartó skálán kellett megjelölni, hogy mennyire értenek egyet az állításokkal. Ha 
kevésbé volt igaz, akkor 1-eshez közeli számot kellett beírniuk, ha jobban igaz volt, 
akkor 7-eshez közelit. A válaszadók által kérdésenként adott értékek alapján 
kiszámoltam az egyes kérdésekhez kapcsolódó átlagokat (49. táblázat).  

A racionális alapú bizalomra vonatkozó állítások esetén a szövetkezet vezetıivel 
szembeni bizalom kialakulásakor jobban érvényesülnek a racionális tényezık 
(5,47 pont), mint egy másik szövetkezei taggal szemben kialakuló bizalom esetén 
(4,80 pont). Az érzelmi alapú megközelítés alapján is a tagok jobban bíznak a 
szövetkezet vezetıiben (5,51 pont), mint a többi szövetkezeti tagban (4,38 pont), 
továbbá azt érzik, hogy a vezetık is jobban bíznak bennük (4,96 pont), mint a 
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tagtársaik (4,44 pont). Ellentmondás mutatkozik a teljesítményre vonatkozó 
állításban, hiszen korábbi kérdésekben a tagok a közepesnél kevésbé értettek egyet 
azzal, hogy nıtt volna a nyereségességük. Igaz itt gazdasági haszonra vonatkozott 
az állítás, ami nem egyezik meg a nyereséggel. A teljesítményhez hasonlóan a 
közepesnél jobban értettek egyet azzal, hogy a szövetkezeti tagság közösséghez 
való tartozást is jelent (4,60 pont). 

49. táblázat. A bizalom jellemzıi, összes tag 

A bizalom méréséhez kapcsolódó állítások Átlag Szórás 
Relatív 
szórás 

Elem-
szám 

Racionális alapú bizalomra vonatkozó állítások 
Amikor azt értékelem, hogy megbízhatok-e egy másik 
szövetkezeti tagban ugyanúgy ésszerően járok el, mint más 
üzleti partnerek esetében. (racionális alapú bizalom tagok 
között) 

4,80 1,77 0,37 55 

Amikor azt értékelem, hogy megbízhatok-e a szövetkezet 
vezetıiben ugyanúgy ésszerően járok el, mint más üzleti 
partnerek esetében. (racionális alapú bizalom tagok és 
menedzsment között) 

5,47 1,55 0,28 55 

Érzelmi alapú bizalomra vonatkozó állítások 
Úgy érzem, hogy bízhatok a többi szövetkezeti tagban. 
(érzelmi alapú bizalom tagok között, 1) 

4,38 1,64 0,37 55 

Úgy érzem, hogy bízhatok a szövetkezet vezetıiben. (érzelmi 
alapú bizalom tagok és menedzsment között, 1) 

5,51 1,45 0,26 55 

Úgy érzem, hogy más szövetkezeti tagok bíznak bennem. 
(érzelmi alapú bizalom tagok között, 2) 

4,44 1,41 0,32 55 

Úgy érzem, hogy a szövetkezeti vezetık bíznak bennem. 
(érzelmi alapú bizalom tagok és menedzsment között, 2) 

4,96 1,48 0,30 55 

Teljesítményre, elégedettségre vonatkozó állítások 
A szövetkezeti tagság gazdasági hasznot jelentett a számomra. 
(teljesítmény, elégedettség) 

4,60 1,86 0,40 55 

Csoportkohézióra vonatkozó állítások 
Úgy érzem, hogy a szövetkezeti tagság nemcsak anyagi 
elınyöket jelent nekem, hanem egyben egy közösséghez való 
tartozást is jelent. (kohézió) 

4,60 1,72 0,37 55 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 

A bizalom szövetkezeti tagok csoportkohéziójára, teljesítményére és 
elégedettségére gyakorolt hatásának vizsgálata Pearson-féle korrelációval 

A csoportkohézióra és a tagok teljesítményére, elégedettségére a bizalom 
különbözı mértékben hat. Ezen hatások erısségének és irányának vizsgálata 
alapvetı fontosságú, amit Pearson-féle korrelációval vizsgáltam meg. A 
vizsgálatba három kontroll változót (termıterület, tagsági évek és iskolai 
végzettség) is bevontam követve Bakucs et al. (2007) vizsgálatát.  

A kontrollváltozók, a bizalom, az elégedettség és kohézió között nincs szignifikáns 
kapcsolat. A kontrollváltozók esetén a tagsági évek száma és az iskolai végzettség 
között mutatkozik szignifikáns, de a közepesnél gyengébb kapcsolat (-0,410). Az 
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iskolai végzettség növekedésével csökken a tagsági évek száma, ami arra utal, hogy 
kezdetben alacsonyabb végzettségő tagok léptek be a szövetkezetbe, majd 
késıbb magasabb végzettségő tagok is csatlakoztak.  

A kohézió és a bizalmi változók (4-9. változók) között valamennyi esetben 
szignifikáns és pozitív irányú kapcsolat jelentkezik. A legerısebb kapcsolatot a 
kohézióval a tagok közötti érzelmi alapú bizalom (6. változó), valamint a tagok 
és a menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom (9. változó) mutatja. Mindkét 
esetben közepes erısségő a kapcsolat. A tagok teljesítménye, elégedettsége 
valamint a bizalmi változók (4-9. változók) között szintén valamennyi esetben 
szignifikáns és pozitív irányú kapcsolat jelentkezik. Ebben az esetben is a 
legerısebb kapcsolatot a tagok teljesítményével, elégedettségével a tagok közötti 
érzelmi alapú bizalom (6. változó), valamint a tagok és a menedzsment közötti 
érzelmi alapú bizalom (9. változó) mutatja. Az elsı esetben közepes (0,531) a 
második esetben már a közepesnél erısebb (0,634) a kapcsolat. A bizalmi 
változók (4-9. változók) között valamennyi esetben szignifikáns és pozitív 
kapcsolat mutatkozik. A közöttük lévı kapcsolat minden esetben legalább közepes 
erısségő. A kohézió és a tagok teljesítménye, elégedettsége között szintén 
szignifikáns és közepesnél erısebb pozitív kapcsolat jelentkezik (50. táblázat). 
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Külön vizsgáltam a bizalom csoportkohézióra gyakorolt hatását, valamint a 
bizalom tagok teljesítményében és elégedettségében betöltött szerepét. A 
vizsgálatban megkülönböztettem a racionális alapú és érzelmi alapú bizalmat. Az 
anyag és módszerben megfogalmazott elsı három alhipotézissel a bizalom és 
csoportkohézió közötti kapcsolatot vizsgáltam, míg a maradék három 
alhipotézissel a bizalom tagok teljesítményére, elégedettségére gyakorolt 
hatását.  

A bizalom hatása a csoportkohézióra 

A bizalom csoportkohézióra gyakorolt hatását hierarchikus regresszió analízissel 
vizsgáltam. A változókat a következezı lépésekben vittem be: 1. a három kontroll 
változó bevitele (termıterület, tagsági évek, legmagasabb iskolai végzettség), 2. a 
tagok közötti racionális alapú bizalomra vonatkozó válaszok bevitele, 3. a tagok 
közötti érzelmi alapú bizalomra vonatkozó válaszok bevitele [érzelmi alapú 
bizalom tagok között (1)], 4. a tagok és a szövetkezet menedzsmentje közötti 
racionális alapú bizalomra vonatkozó válaszok bevitele, 5. a tagok és a szövetkezet 
menedzsmentje közötti érzelmi alapú bizalomra vonatkozó válaszok bevitele 
[érzelmi alapú bizalom tagok és menedzsment között (1)]. A modell ismételt 
lefuttatásainak eredményeit az 51. táblázat tartalmazza. A táblázat értelmezéséhez 
szükséges információkat a 17. melléklet tartalmazza. A modell a teljes variancia 
39%-át magyarázza, amit a determinációs együttható mutat meg.  

A 4/a alhipotézist igazoltam, ami szerint a tagok közötti (racionális és érzelmi 
alapú) bizalom nagyobb hatással van a csoportkohézióra, mint a tagok és a 
szövetkezet menedzsmentje közötti (racionális és érzelmi alapú) bizalom. A 
tagok közötti bizalom 26,5%-ot, míg a tagok és a menedzsment közötti bizalom 
mindössze 6,2%-ot magyarázott a variancián belül.  

A tagok közötti érzelmi alapú bizalom ugyan 12,4%-ot magyaráz a 
csoportkohézióra vonatkozó varianciából, ezzel szemben a tagok közötti racionális 
alapú bizalom 14,1%-ot. A standardizált regressziós együttható (Beta) alapján 
viszont a tagok közötti érzelmi alapú bizalom gyakorol nagyobb hatást a 
csoportkohézióra (0,574) a tagok közötti racionális alapú bizalommal szemben 
(0,384). A végsı modellben is a tagok közötti érzelmi alapú bizalom gyakorol 
nagyobb hatást (0,814) a csoportkohézióra a tagok közötti racionális alapú 
bizalommal szemben (-0,217). Összegezve a tagok közötti érzelmi alapú bizalom 
gyakorol nagyobb hatást a csoportkohézióra igazolva a 4/b alhipotézisben 
megfogalmazottakat. 

A kapott eredmények igazolták a 4/c alhipotézist, ami szerint a tagok és a 
menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom nagyobb hatással van a 
csoportkohézióra (6%), mint a tagok és menedzsment közötti racionális alapú 
bizalom (0,2%). Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a vizsgált tényezık 
varianciája nagyon alacsony, valamint a tagok és menedzsment közötti kapcsolat 
hatása nem szignifikáns. 
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51. táblázat. A racionális és érzelmi alapú bizalom hatása a csoportkohézióra 

Változók B Beta Sig.  F ∆R2 R2 N 
1. lépés         
Termıterület 0,038 0,156 0,273  1,14 NA 0,063 55
Tagsági évek  0,184 0,192 0,207   
Iskolai végzettség 0,109 0,092 0,541   
állandó 3,078 0,012   
2. lépés    
Termıterület 0,026 0,105 0,430  3,20 0,141 0,204 55
Tagsági évek  0,130 0,136 0,341   
Iskolai végzettség 0,080 0,067 0,632   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,373 0,384 0,004 *  
állandó 1,733 0,153   
3. lépés    
Termıterület 0,030 0,120 0,332  4,78 0,124 0,328 55
Tagsági évek  0,143 0,149 0,262   
Iskolai végzettség 0,015 0,012 0,925   
Racionális alapú bizalom - tagok -0,068 -0,070 0,718   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,601 0,574 0,004 *  
állandó 1,391 0,218   
4. lépés    
Termıterület 0,028 0,115 0,361  3,94 0,002 0,330 55
Tagsági évek  0,142 0,148 0,268   
Iskolai végzettség 0,004 0,003 0,982   
Racionális alapú bizalom - tagok -0,105 -0,108 0,622   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,582 0,555 0,007 *  
Racionális alapú bizalom - menedzsment 0,079 0,071 0,702   
állandó 1,272 0,280   
5. lépés    
Termıterület 0,039 0,158 0,201  4,29 0,060 0,390 55
Tagsági évek  0,235 0,245 0,076   
Iskolai végzettség -0,007 -0,006 0,963   
Racionális alapú bizalom - tagok -0,211 -0,217 0,320   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,853 0,814 0,001 *  
Racionális alapú bizalom - menedzsment 0,568 0,512 0,066   
Érzelmi alapú bizalom - menedzsment -0,746 -0,631 0,037 *  
állandó 1,574 0,171   

* A szignifikancia szintje < 5% 
Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 

A végsı modellben (az 5. lépés után), ahol valamennyi változó szerepel csak a 
tagok közötti érzelmi alapú bizalom, valamint a tagok és a menedzsment 
közötti érzelmi alapú bizalom mutat szignifikáns kapcsolatot a 
csoportkohézióval. A tagok közötti, valamint a tagok és a menedzsment közötti 
érzelmi alapú bizalom nagyobb hatást gyakorol a csoportkohézióra, mint a 
racionális alapú bizalom. Meglepı eredményt mutat a tagok és a menedzsment 
közötti érzelmi alapú bizalom iránya, ami negatív, vagyis a menedzsment felé 



 117

irányuló érzelmi alapú bizalom növekedése csökkenti a csoportkohéziót. A 
Pearson-féle korreláció vizsgálatakor még pozitív volt a kapcsolat a két tényezı 
között, amit a többi változó bevonásának együttes hatása módosított a modellben. 

A bizalom és a kohézió hatása a tagok teljesítményére, elégedettségére 

A bizalom tagok teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását kiegészítve a 
csoportkohézió hatásával is, szintén hierarchikus regresszió analízissel vizsgáltam. 
Az elsı öt lépés megegyezik az elıbbi vizsgálat sorrendjével, ami kiegészítésre 
került 6. lépésként a csoportkohézió, mint független változó bevonásával. A 3. 
lépésnél a tagok közötti érzelmi alapú bizalomra vonatkozó válaszok közül az 
érzelmi alapú bizalom tagok között (2), míg az 5. lépés esetén a tagok és a 
szövetkezet menedzsmentje közötti érzelmi alapú bizalomra vonatkozó válaszok 
közül az érzelmi alapú bizalom tagok és menedzsment között (2) került bevitelre a 
modellbe (52. táblázat). 

Az 5/a hipotézis szerint mindkét típusú bizalom (racionális és érzelmi alapú) 
mindkét szinten (a tagok között, valamint a tagok és a menedzsment között) pozitív 
hatással van a tagság teljesítményére és elégedettségére. A kapott eredmények 
részben igazolják a hipotézist, mert a tagok és a menedzsment közötti racionális 
alapú bizalom mindössze csak 1,9%-ot magyaráz a varianciából, és szignifikáns 
kapcsolatot sem mutat. A végsı modellben, ahol valamennyi változó megjelenik 
csak a tagok és a menedzsment közötti érzelmi alapú kapcsolat mutat szignifikáns 
kapcsolatot. 

Az 5/b hipotézist szintén csak részben igazolják a kapott eredmények. Összegezve 
az érzelmi alapú bizalom nagyobb részt (24,9%) magyaráz a varianciából a 
tagság teljesítményén és elégedettségén belül, mint a racionális alapú bizalom 
(13,6%). Ugyanakkor a tagok közötti bizalom szempontjából a racionális alapú 
bizalom (11,7%) gyakorol nagyobb hatást a tagság teljesítményére és 
elégedettségére szemben az érzelmi alapú bizalommal (7,3%). A tagok és a 
menedzsment közötti bizalom esetén már az érzelmi alapú bizalom szerepe a 
meghatározó (17,6%) a racionális alapú bizalommal szemben (1,9%). A hipotézis 
szerint az érzelmi alapú bizalom mindkét szinten (a tagok között, valamint a tagok 
és a menedzsment között) nagyobb hatással van a tagság teljesítményére, és 
elégedettségére, mint a racionális alapú bizalom mindkét szinten (a tagok között, 
valamint a tagok és a menedzsment között) minden részletében nem igazoltam. 

Az 5/c hipotézist, ami szerint a csoportkohézió pozitív hatással van a tagság 
teljesítményére és elégedettségére igazoltam. A csoportkohézió önmagában 
9,4%-ot, míg a bizalommal kiegészülve összesen 54,7%-ot magyaráz a tagság 
teljesítményére és elégedettségére vonatkozó varianciából. 
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52. táblázat. A racionális és érzelmi alapú bizalom hatása a tagság 
teljesítményére és elégedettségére 
Változók B Beta Sig.  F ∆R2 R2 N 
1. lépés    
Termıterület 0,025 0,095 0,501 1,23 NA 0,068 55 
Tagsági évek  0,021 0,020 0,894   
Iskolai végzettség 0,346 0,270 0,077   
állandó 2,982 0,024   
2. lépés    
Termıterület 0,013 0,049 0,718 2,84 0,117 0,185 55 
Tagsági évek  -0,033 -0,031 0,827   
Iskolai végzettség 0,317 0,247 0,087   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,369 0,350 0,010*   
állandó 1,652 0,213   
3. lépés    
Termıterület 0,013 0,048 0,713 3,41 0,073 0,258 55 
Tagsági évek  -0,011 -0,011 0,937   
Iskolai végzettség 0,365 0,284 0,044*   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,163 0,155 0,318   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,441 0,334 0,033*   
állandó 0,397 0,775   
4. lépés    
Termıterület 0,009 0,033 0,799 3,07 0,019 0,277 55 
Tagsági évek  -0,014 -0,013 0,924   
Iskolai végzettség 0,318 0,248 0,085   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,018 0,017 0,932   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,401 0,304 0,054   
Racionális alapú bizalom - menedzsment 0,255 0,213 0,268   
állandó 0,091 0,949   
5. lépés    
Termıterület 0,040 0,149 0,210 5,56 0,176 0,453 55 
Tagsági évek  -0,070 -0,067 0,585   
Iskolai végzettség 0,227 0,177 0,164   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,070 0,066 0,704   
Érzelmi alapú bizalom - tagok 0,037 0,028 0,857   
Racionális alapú bizalom - menedzsment -0,210 -0,175 0,373   
Érzelmi alapú bizalom - menedzsment 0,870 0,691 0,000*   
állandó 0,128 0,918   
6. lépés    
Termıterület 0,021 0,080 0,473 6,96 0,094 0,547 55 
Tagsági évek  -0,117 -0,112 0,326   
Iskolai végzettség 0,211 0,165 0,159   
Racionális alapú bizalom - tagok 0,012 0,012 0,942   
Érzelmi alapú bizalom - tagok -0,025 -0,019 0,895   
Racionális alapú bizalom - menedzsment -0,140 -0,116 0,521   
Érzelmi alapú bizalom - menedzsment 0,628 0,499 0,006*   
Kohézió 0,421 0,388 0,003*   
állandó -0,051 0,964   

* A szignifikancia szintje < 5% 
Forrás: Saját számítás a felmérés alapján 
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A kapott eredményeimet összehasonlítva Bakucs et al. (2007) eredményeivel 
számos pontban azonosságot lehet megállapítani. 

- Mindkét szövetkezetnél a bizalom meghatározó szerepet tölt be a 
csoportkohézió kialakulásában. 

- A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél a tagok közötti bizalom gyakorol 
nagyobb hatást a csoportkohézióra, addig a MÓRAKERT Szövetkezetnél a 
tagok és a menedzsment közötti bizalom.  

- A tagok közötti érzelmi alapú bizalom mindkét szövetkezetnél nagyobb 
hatással van a csoportkohézióra, mint a tagok közötti racionális alapú 
bizalom. 

- A tagok és a menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom mindkét 
szövetkezetnél nagyobb hatással van a csoportkohézióra, mint a tagok és 
menedzsment közötti racionális alapú bizalom.  

- A csoportkohézióra vonatkozó vizsgálat végsı modelljében (valamennyi 
változó bevonása esetén) a MÓRAKERT Szövetkezetnél a tagok közötti 
racionális alapú bizalom, valamint a tagok és a menedzsment közötti 
érzelmi alapú bizalom volt szignifikáns. A ZÖLD-TERMÉK 
Szövetkezetnél a tagok közötti érzelmi alapú bizalom és szintén a tagok és a 
menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom volt szignifikáns.  

- Mindkét szövetkezetnél mindkét típusú bizalom (racionális és érzelmi 
alapú) mindkét szinten (a tagok között, valamint a tagok és a 
menedzsment között) pozitív hatással van a tagság teljesítményére és 
elégedettségére. 

- Mindkét szövetkezetnél az érzelmi alapú bizalom szerepe a tagok 
elégedettség érzésében erısebb, mint a racionális alapú bizalomé. 

- A tagok teljesítményére, elégedettségére vonatkozó vizsgálat végsı 
modelljében (valamennyi változó bevonása esetén) a MÓRAKERT 
Szövetkezetnél mindkét típusú érzelmi alapú bizalom szignifikáns volt, 
ezzel szemben a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél csak a tagok és a 
menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom. 

- A csoportkohézió mindkét szövetkezetnél szignifikáns és pozitív hatást 
gyakorol a tagok teljesítményére, elégedettségére. 

3.3. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet SWOT analízise 

A szövetkezet jövıbeli céljainak és stratégiájának a meghatározásához figyelembe 
kell venni a szövetkezet jelenlegi helyzetét, valamint a külsı környezet 
szövetkezetre gyakorolt hatásait is. A szövetkezetnél elvégzett vizsgálatok 
(esettanulmány, kérdıíves felmérés) eredményeit is felhasználva elkészítettem 
szövetkezet a SWOT analízisét. A szövetkezet (belsı környezet) erısségeit és 
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gyengeségeit szembeállítottam a külsı környezet adta lehetıségekkel és 
veszélyekkel, ami alapján meghatározom a szövetkezet stratégiai céljait (53. 
táblázat). 

53. táblázat. A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet SWOT analízise 

Erısségek Gyengeségek 
1. A TÉSZ szabályozással, ügyvezetéssel, 

kereskedelemmel, termelésirányítással 
külön szakemberek foglalkoznak 

2. Folyamatosan bıvülı saját tulajdonú 
infrastrukturális háttér  

3. Az infrastruktúra fejlesztéséhez igénybe 
tudta venni a TÉSZ-eknek járó támogatási 
forrásokat 

4. Koordinált termelés, szaktanácsadás, 
homogén árulap 

5. Hajtatásos termesztés, folyamatos árualap 
6. Áru nyomonkövetési rendszer 
7. A magyarországi értékesítés (60%) mellett 

meghatározó az export értékesítés aránya 
(40%) 

8. A közös inputanyag beszerzés csökkenti a 
termelık költségeit 

9. Minden évben pozitív MSZE 
10. Alacsony hitelállománnyal rendelkezik 
 

1. A szövetkezeti forma miatt a 
döntéshozatal lassú 

2. Túlságosan széles az árukínálat, nem 
minden termékbıl áll rendelkezésre 
komoly alkuerıt biztosító árualap 

3. A tagok termelési színvonala eltérı, ezért 
nem tudja minden tag teljesíteni a 
szükséges minıségi követelményeket 

4. A GLOBALGAP (EUREPGAP) 
minıségbiztosítási rendszer bevezetése 
nem történt meg minden tagnál 

5. Nem kielégítı szállító kapacitás 
 

Lehetıségek Veszélyek 
1. A TÉSZ-ek az EU zöldség-gyümölcs 

piacszabályozásának kulcsszereplıi 
2. A TÉSZ-ek számára nyújtandó kiemelt 

beruházási és mőködési támogatások 
megpályázása 

3. Az EU ösztönzi a TÉSZ-ek másodlagos 
együttmőködéseit, amihez külön 
támogatást biztosít 

4. A TÉSZ minısítést pozitívan értékelik a 
piaci partnerek 

5. Korszerőbb, hatékonyabb 
termesztéstechnológiák bevezetése 

6. A TÉSZ és a tagjai közötti bizalom 
erısítése 

 
 

1. Az import áru növekvı megjelenése a 
magyar piacon 

2. Kereskedelemi láncok koncentrációja 
3. Az értékesítési árak ingadozása 
4. A forint árfolyam ingadozása  
5. Finanszírozási nehézségek, magas 

hitelkamatok 
6. Növekvı energia és üzemanyagárak 
7. Az idıjárási tényezık változékonysága, 

elemi károk 
8. A termesztésben használt engedélyezett 

növényvédı szerek számának csökkenése  
9. Technológiai fejlesztések elmaradása a 

termelıknél 
10. A termelık a TÉSZ-en kívül értékesítenek 
11. Bonyolult TÉSZ szabályozás 
12. Csökkenhet a lakossági zöldség-gyümölcs 

fogyasztás 
13. Minıségbiztosítási rendszerek nélkül 

csökkenhetnek az értékesítési lehetıségek 
 

Forrás: Saját összeállítás 
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Az erısségek és gyengeségek közé csak azok a dolgok kerülhetnek be, amelyek 
egyértelmően jónak (erısség) vagy rossznak (gyengeség) minısíthetık. Az 
„opportunities” fordításakor a „lehetıségek” helyett szerencsésebb az „esélyek” 
szót használni elkerülendı a konkrét feladatok, ezáltal a stratégia megfogalmazását 
már a SWOT táblázatban. A külsı környezet esélyt biztosít a végsı célok 
eléréséhez, vagy veszélyezteti azok elérését. A táblázatban csak a biztos vagy 
valószínő események szerepelhetnek. 

A szövetkezet erısségei  

Külön szakemberekkel rendelkezik az ügyvezetés, kereskedelem és a 
termelésszervezés területén. Az elızetesen elismert TÉSZ-eknek járó támogatási 
lehetıséget felhasználva kiépítette saját tulajdonú infrastrukturális hátterét, így 
elkerülte a külsı függıséget. A termelés koordinálásával homogén árualapot állított 
elı, amivel javította tagjai értékesítési lehetıségeit, a közös inputanyag 
beszerzéssel pedig csökkentette termelési költségeiket. A tagok hajtatásos 
termesztése által biztosított minıségi árualappal a magyar piacok mellett jelentıs 
export kapcsolatokat is kiépített. Felállította a fogyasztói bizalom megszerzéséhez 
nélkülözhetetlen áru nyomonkövetési rendszerét. A szövetkezet gazdálkodása 
átlátható, mérleg szerinti eredménye minden évbe pozitív volt. 2007. december 31-
én 5 millió Ft hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkezett a szövetkezet, ami a 
saját tıkéhez viszonyítva 2,9%-os arányt jelentett. 

A szövetkezet gyengeségei 

A piaci viszonyok változása gyakran azonnali döntéshozatalt igényel. A 
szövetkezeti forma miatt ezeknek a döntéseknek a meghozatala esetenként 
nehézkes és lassú. Az egy tag - egy szavazat elv minden termelıt azonos döntési 
joggal ruház fel, azt is aki minimális forgalmat, azt is aki több tíz millió forintos 
forgalmat bonyolít le a TÉSZ-en keresztül, miközben a céljaik között jelentıs 
eltérés tapasztalható. A szövetkezet árukínálata nagyon széles, több mint 60 
zöldség- és gyümölcs fajt forgalmaz, miközben kevesebb mint 10 faj adja 
árbevételének több mint 80%-át. A kisebb volumenő termékek esetén nehézségbe 
ütközik a piacképes mennyiség és az egységes minıség elıállítása. A sokféle 
termék és a tagok eltérı termelési színvonala miatt a termelık egy részénél még 
nem történt meg a GLOBALGAP (EUREPGAP) minıségbiztosítási rendszer 
bevezetése. A szövetkezet 1 db szállítójármő szerelvénnyel rendelkezik, ezért 
mindenképpen szükséges fuvarozó vállalkozások igénybevétele. 

Lehetıségek 

A TÉSZ mőködési programok segítségével a szövetkezet 50%-os támogatást vehet 
igénybe az FVM által jóváhagyott mőködési feladatok és beruházások 
megvalósításához. Emellett a véglegesen elismert TÉSZ-eknek lehetıségük van 
más TÉSZ-ekkel való együttmőködés alapján közös programokat is finanszírozni 
(pl. szaktanácsadás, minıségbiztosítás). A TÉSZ minısítést a piaci partnerek 
pozitívan értékelik, hiszen jelzi egy szervezetrıl, hogy megbízható üzleti partner 
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lehet. A termelés koordinálása során a TÉSZ elısegítheti a tagoknál alkalmazott 
korszerőbb és hatékonyabb termesztéstechnológiák bevezetését, amivel a TÉSZ a 
saját árualapját is stabilizálhatja. A TÉSZ a tagjai bizalmát a TÉSZ és a tagok 
közötti megállapodások betartásával, valamint az áruérték határidıben történı 
kifizetésével erısítheti. 

Veszélyek 

A kereskedelmi láncok koncentrációjához képest a termelıi oldal koncentrációja 
elmarad, ezért a kereskedelmi láncok erıfölénye nem csökken, hanem nı. Az 
import áru növekvı megjelenése csökkentheti a magyarországi értékesítési 
lehetıségeket. A forint árfolyamának ingadozása kiszámíthatatlanná teszi az 
értékesítési árak meghatározását. Nemcsak a forgóeszközhitelek, hanem a 
beruházási hitelek kamatai is magasak maradhatnak, ami megdrágítja vagy 
meggátolhatja a fejlesztéseket. A növekvı energiaárak megemelik a hőtıház 
üzemeltetési költségeit, valamint a fuvarozás költségeit is. A fogyasztói kereslet 
csökkenése miatt ugyanaz a jármő kevesebb árut szállíthat adott célpiacra 
magasabb költségek mellett. Az energiaár emelkedés nemcsak a TÉSZ-t, hanem 
annak tagjait is sújtja. A költségnövekedés miatt kevesebb felhalmozási 
(beruházási) saját forrás képzıdik. A felhasználható növényvédıszerek korlátozása 
ellehetetlenítheti a minıségi termék elıállítást, ezáltal a veszélyezteti a TÉSZ 
árualapjának a meglétét. További veszély, hogy a termelık egy része forráshiány 
miatt nem tud majd fejleszteni, ami szintén az árualap meglétét veszélyezteti. Az 
adóelkerülés végett reális a tagok TÉSZ-en kívül történı (nagybani piacok) 
növekvı értékesítésének a veszélye. A bonyolult TÉSZ szabályozás nem megfelelı 
értelmezése, végrehajtása esetén a TÉSZ büntetéseket kaphat. Minıségbiztosítási 
rendszerek nélkül csökkenhetnek az értékesítési lehetıségek. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy az áruházláncok döntik el, hogy szükséges-e igazolni a 
minıségbiztosítási rendszer meglétét. Jellemzıen áruhiány esetén fontosabbá válik 
az áru beszerzése mint a rendszer meglétének az ellenırzése. 

A SWOT értékelés során feltártak alapján 4 stratégiai célt fogalmaztam meg. A 
felsorolt stratégiai célok szükségesek a sikeres mőködéshez, de nem fedik le a 
szövetkezet valamennyi tevékenységét. Megítélésem szerint az alábbi stratégiai 
célok megvalósulása együttesen biztosítja a piac ellátásának esélyét minıségi 
termékekkel. 

1. A termeléskoordinálási rendszer fejlesztése 

Ez a védekezı stratégia a veszélyek figyelembe vétele mellett (8-9. sorszámok) a 2. 
és 3. gyengeséget kívánja megváltoztatni. A termelık koordinálása nélkül nem 
lehetséges a kereslet kielégítéséhez szükséges árualap elıállítása, viszont a 
minıségi termék elıállítás korszerő technológiák alkalmazását igényli, amihez 
nélkülözhetetlen a szakmai segítségnyújtás. 
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2. Az integrált-biológiai növényvédelem bıvítése, fejlesztése 

A termelésben felhasználható engedélyezett növényvédıszerek számát az Európai 
Unió folyamatosan csökkenti (8. sorszám). Erre a veszélyre az integrált-biológiai 
növényvédelem hajtatásban történı fejlesztése (5. sorszámú erısség), bıvítése 
adhat választ, ami kapcsolódik a termeléskoordinálási rendszer fejlesztéséhez is 
(diverzifikált stratégia). 

3. A minıségbiztosítási- és áru nyomon követési rendszer fejlesztése 

Az áruházláncok különbözı, egyedi minıségbiztosítási rendszereket követelhetnek 
meg a beszállítókkal szemben, amihez nehéz alkalmazkodni, mert az esetek 
többségében csak egyféle mőködıképes rendszert lehet kiépíteni. Ennek ellenére a 
13. sorszámú veszélyt a meglévı minıségbiztosítási rendszer bıvítésével, új tagok 
rendszerbe történı bevonásával, valamint az áru nyomonkövetési rendszer 
fejlesztésével (6. sorszámú erısség) lehet kiküszöbölni, aminek eredményeként 
növekszik az árualap, és bıvülhetnek az értékesítési lehetıségek. A diverzifikált 
stratégiák általában kockázatosak, de ebben az esetben a fejlesztés elmaradása 
egyértelmően piacvesztéshez vezethetne kínálati piac esetén. 

4. Az értékesítés infrastrukturális hátterének fejlesztése 

A TÉSZ-ek számára nyújtandó kiemelt beruházási és mőködési támogatások (2. 
sorszámú esély) elısegítik a meglévı infrastruktúra fejlesztését (2. sorszámú 
erısség). Ehhez a támadó stratégiához hozzájárul még a támogatások hatékony 
felhasználása (3. sorszámú erısség) is. A piac ellátása kiváló minıségő homogén 
termékekkel elképzelhetetlen korszerő háttér infrastruktúra (hőtıház, 
anyagmozgató gépek és válogató - osztályozó - csomagoló gépsorok) nélkül. 

A stratégia célokat összefoglalva meghatározhatóvá válik a szövetkezet jövıképe, 
missziója, ami a minıségi, ellenırzött termék elıállítás. 
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3.4. Új és újszerő tudományos eredmények 

1. Kérdıíves felmérés alapján igazoltam, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetbe 
(zöldség-gyümölcs TÉSZ) történı belépéskor mind az alapító tagok, mind a 
késıbb belépı tagok esetén az értékesítés biztonsága volt a legfontosabb 
motiváló tényezı. Ezzel szemben az értékesítési árak kiszámíthatósága nem 
szerepelt a legfontosabb motivációs indokok között. Emellett igazoltam, hogy a 
TÉSZ növelte a tagok értékesítésének biztonságát, az inputanyagok közös 
beszerzésével csökkentette a tagok termelésének költségeit, valamint 
javította a tagok értékesítési lehetıségeit. 

2. A kutatás alapján megállapítottam, hogy a TÉSZ a megfelelı mennyiségő áru 
átvételével, beszállításkor mutatott rugalmasságával, megbízhatóságával és a 
pozitív személyes kapcsolatok meglétével tudja elsısorban ösztönözni a 
tagjait a TÉSZ-en keresztüli értékesítésre. Az ár nagysága az elıbbi 
tényezıkhöz képest kevésbé fontos értékesítési tényezı. 

3. A kutatás alapján igazoltam, hogy a TÉSZ csak azoknak a termelıknek tud 
alternatívaként szolgálni, akik TÉSZ nélkül is képesek minıségi árutermelésre. 
A TÉSZ legfontosabb feladata az értékesítési kapcsolatok kiépítése. A TÉSZ 
által nyújtott szolgáltatások segíthetik a termelıket, de nem ez határozza meg a 
TÉSZ sikerét. 

4. Kérdıíves felmérés alapján igazoltam, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet 
esetén a bizalom meghatározó szerepet tölt be a csoportkohézió 
kialakulásában. A tagok közötti érzelmi alapú bizalom, valamint a tagok és a 
menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom együttesen nagyobb hatást 
gyakorol a csoportkohézióra, mint a racionális alapú bizalom.  

5. Kérdıíves felmérés alapján igazoltam, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet 
esetén a csoportkohézió pozitív hatással van a tagság teljesítményére és 
elégedettségére. Továbbá a tagok teljesítményére és elégedettségére is az 
érzelmi alapú bizalom gyakorol nagyobb hatást szemben a racionális alapú 
bizalommal. 
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3.5. A hipotézisek teljesülése 

1. a TÉSZ javítja az értékesítés biztonságát, csökkenti tagjai termelési 
költségeit => teljesült 

2. a TÉSZ tagok számára az értékesítés biztonsága fontosabb, mint a kapott ár 
nagysága => teljesült 

3. a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezı tagok aktívabbak a 
szolgáltatások igénybevételében, mint az alacsonyabb iskolai végzettségőek 
=> nem igazolható 

Az iskolai végzettség és az aktivitás közötti kapcsolat a hipotézissel ellentétben 
negatív korrelációt mutat, mivel az iskolai végzettség és az aktivitás közötti 
kapcsolat nem szignifikáns, ezért a hipotézis nem igazolható.  

4. a bizalom pozitív hatással van a csoportkohézióra  => részben teljesült 

A tagok közötti érzelmi alapú bizalom szignifikáns és pozitív hatást gyakorolt a 
csoportkohézióra, ezzel szemben a tagok és a menedzsment közötti érzelmi 
alapú bizalom (szignifikáns kapcsolat mellett) negatív irányba hat. 

5. a bizalom pozitív hatással van a tagság teljesítményére és elégedettségére 
=> teljesült 

A tagok és a menedzsment közötti érzelmi alapú bizalom szignifikáns és 
pozitív hatást gyakorolt a tagság teljesítményére és elégedettségére. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Az Európai Unióban a zöldség-gyümölcs termékpálya koordinálásában 
meghatározó szerepet töltenek be a Termelıi Értékesítı Szervezetek, ennek 
ellenére piaci részesedésük nem emelkedik. Az Európai Unió a termelıi 
szervezetek piaci részesedésének növelése érdekében 2008. január 1-jével léptette 
hatályba az ágazat újabb átdolgozott piacszabályozási rendeletét. A reform 
hatályba lépése óta 2009 elejéig alig több mint egy év telt el, de a 2008-as 
magyarországi tapasztalatok alapján nem látom az esélyét annak, hogy az Unió 
céljai Magyarországon megvalósulnának. A reform ellenére a termelıi szervezetek 
adminisztrációs terhei nem csökkentek, inkább növekedtek. A mőködés keretét 
meghatározó jogszabályok folyamatos változása megnehezíti a termelıi 
szervezetek mőködtetésének tervezését. Az adminisztrációs terhek növekedése, 
nehezen átláthatósága nem teszi vonzóbbá a potenciálisan belépı termelık számára 
a termelıi szervezetet. A mőködési programok indokolatlan túlbonyolítása, 
adminisztrálása megnehezíti annak megvalósíthatóságát. A mőködési programok 
által finanszírozható tevékenységek meghatározása gyakran nem egyértelmő, 
ami ellehetetleníti az ésszerő feladatok megvalósítását. Bonyolult, nehezen 
értelmezhetı mutató rendszerrel próbálja mérni a termelıi szervezet 
hatékonyságát. Annak ellenére, hogy a zöldség-gyümölcs szektor elviekben a 
kevésbé szabályozott ágazatok közé tartozik, a termelıket koordinálandó 
termelıi szervezetek szabályozása ezzel ellentétben túlszabályozott.  

Cégbírósági éves beszámolók eredménykimutatásainak adatai alapján 2007-ben a 
2008. január 1-jén Magyarországon elismeréssel rendelkezı 58 TÉSZ 
(véglegesen elismertek és elızetesen elismertek) értékesítésének nettó árbevétele 
meghaladta a 43 milliárd forintot. 12 szervezet értékesítésének nettó árbevétele 
250 millió Ft alatt maradt 2007-ben. Ha figyelembe vesszük azt, hogy ebbıl az 
értékbıl még levonásra kerül a nem tagi és egyéb értékesítés, akkor még messzebb 
kerül a végleges TÉSZ minısítéshez szükséges tagi árbevétel elérése. A 250 és 400 
millió Ft közötti nettó árbevétellel rendelkezı 11 szervezet közül 5 esetén az üzemi 
tevékenység eredménye veszteséges gazdálkodást mutatott, ezért ennek az 5 
szervezetnek mőködése is veszélybe kerülhet. További 5 szervezet esetén (450 
millió Ft feletti árbevétellel rendelkeznek) szintén negatív az üzemi tevékenység 
eredménye. Az elıbbi 10 kritikus helyzetben lévı szervezetbıl 7 esetben a mérleg 
szerinti eredmény is negatív volt. Az 58 TÉSZ-bıl 3 nem adott be 
eredménykimutatást a cégbírósághoz, amelyek közül ketten 2006-ban 250 millió Ft 
alatti nettó árbevételt értek el. Összességében az 58 TÉSZ közül 14 TÉSZ 2007-
ben biztosan nem teljesítette a minimum 250 millió Ft-os tagi árbevételt, valamint 
további 7 TÉSZ gazdálkodása a mérleg szerinti eredmény negatív értéke miatt 
kritikus. A 2007. évi adatok alapján kb. 35-40 TÉSZ esetében volt meg a 
végleges TÉSZ minısítéshez minimálisan szükséges tagi árbevétel. Ezen 35-40 
TÉSZ nettó összesített árbevétele 36-38 milliárd Ft volt 2007-ben.  
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Abban az esetben, ha csak a TÉSZ-ek üzemi tevékenységének eredményét nézzük, 
és az alsó nettó tagi árbevételi korlát 200 millió Ft-ra csökkenne, akkor 
hozzávetıleg még 5-6 szervezet tarthatná meg az önállóságát és mőködhetne 
TÉSZ-ként. Figyelembe véve a 2008 végén Magyarországra is begyőrőzı 
pénzügyi-gazdasági válságot fontosabbnak tartom egy TÉSZ mőködésének a 
megítélésekor a stabil, nyereséges gazdálkodást, mint az árbevétel 
emelkedését. Annak eldöntése, hogy ezen szervezetek közül melyik kapja majd 
meg a végleges elismerést Magyarország hatáskörébe tartozik.  

Amennyiben a TÉSZ-ek megszilárdítják gazdálkodásukat, stabilizálják a termelıi 
körüket, akkor a TÉSZ-ek a másodlagos együttmőködések kialakításának az 
irányába is elmozdulhatnak. A másodlagos együttmőködés jelentıs elınyöket 
hozhat a létrehozó tagoknak. Az alapítók önállóságának fenntartása mellett 
létrehozott közös vállalkozás bizonyos funkciókat és tevékenységeket a nagyobb 
méretbıl adódóan költséghatékonyabban mőködtethet. Hasonlóan a TÉSZ 
mőködéséhez a közös vállalkozáson keresztül a tag TÉSZ-ek alacsonyabb áron 
juthatnak a termesztéshez szükséges inputanyagokhoz (vetımag, mőtrágya, 
növényvédıszer), csomagolóanyagokhoz, valamint az összehangolt értékesítés 
segítségével nagyobb volumenő hazai és export piacokra is beléphetnek, hiszen 
közösen nagyobb mennyiségő árualappal rendelkeznek. A TÉSZ-ek közötti 
információáramlás és együttmőködés lehetıvé teszi a közös termelési stratégiák 
és azonos minıségbiztosítási rendszerek kidolgozását és alkalmazását is.  

Magyarországon történtek kísérletek a másodlagos együttmőködések 
létrehozására, de 2009-ben is sikeresen mőködı szervezetrıl nem lehet 
beszélni. A legígéretesebb kezdeményezés a 2004-ben alapított DATÉSZ Zrt. volt, 
ami eleinte közös inputanyag beszerzéssel, közös marketing tevékenységgel és 
minıségbiztosítási rendszer kiépítésével segítette tagjait. 2005-ben a közös 
értékesítés koordinálása is elindult, ami a kezdeti sikerek után 2007-tıl kezdve 
folyamatosan leépült, ami elsısorban a tulajdonosi struktúra állandó változására, 
valamint a tagok közötti értékesítési konkurenciára vezethetı vissza.  

Az Európai Unió 2008. évi ágazati reformja ösztönzi a másodlagos 
együttmőködések létrehozását, ami alapján a magyarországi jogszabályok is 
lehetıséget biztosítanak a termelıi szervezetek által létrehozott társulások 
támogatására. 2009-ben mindenképpen létrejön a TÉSZ-ek azon köre, amelyek 
teljesítik a megszigorodott elismerési feltételeket, ami után ezen TÉSZ-ek között 
földrajzi vagy termék alapon létrehozhatók olyan kapcsolatok, amelyek a 
magasabb szintő másodlagos együttmőködés létrehozásához vezethetnek. A 
korábbi próbálkozások tapasztalatait is felhasználva mindenképpen szükséges a 
másodlagos szervezıdések megerısítése, vagy tiszta lappal újak létrehozása. 

Legnagyobb nehézségnek a TÉSZ-ek közötti bizalmatlanság és félelem leküzdését 
tartom. A TÉSZ-ek jellemzıen féltik saját meglévı piacaikat, valamint a közös 
vállalkozás finanszírozási módjának és mértékének a meghatározása is nehezen 
megoldható konfliktushelyzetet teremt. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
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magyarországi TÉSZ vezetık ismerik egymást, ami nagyban köszönhetı a Fruitveb 
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács mőködésének. 
A szakmaközi szervezet szervezésében évente 6-7 alkalommal üléseznek a TÉSZ 
vezetık, ahol lehetıség nyílik a személyes kapcsolatok kiépítésére (bizalom 
kialakulására), valamint aktuális szakmai kérdések érdemi megtárgyalására (piaci 
helyzet, finanszírozási kérdések, támogatások, jogszabály tervezetek) is. A TÉSZ 
vezetık ülésein rendszeresen részt vesznek az FVM és az MVH felelıs képviselıi 
is. Ezek alapján elmondható, hogy a másodlagos együttmőködések létrehozása 
elsısorban a TÉSZ-ek vezetıin múlik, hiszen ık rendelkeznek mindazokkal az 
ismeretekkel és hatáskörrel, ami az együttmőködés létrehozásához szükséges, 
ugyanakkor az Európai Unió által adható támogatási formák megtalálása és 
juttatási módjának a kidolgozása az FVM (magyar állam) feladata. 

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél végzett primer kutatás alapján többek között 
arra kerestem a válasz, hogy a termelık (tagok) hogyan értékelik a TÉSZ 
mőködését, valamint melyek azok a tényezık amelyek az együttmőködés 
fenntartását segítik elı. A kérdıívek feldolgozása egyértelmően igazolta, hogy az 
értékesítés biztonságának az igénye motiválta a legjobban a tagokat a TÉSZ-
be történı belépésre. A második legfontosabb motivációs tényezı a termelési 
kockázat csökkentése volt, míg a harmadik helyen az inputanyagok közös 
beszerzésének az igénye szerepelt. Meglepı, hogy az értékesítési árak 
kiszámíthatósága és a termesztéstechnológiai szaktanácsadás iránti igény a 
kevésbé fontos motivációs tényezık között szerepelt. A belépés indokai közötti 
látens struktúrát faktoranalízissel vizsgáltam, aminek alapján két faktort tudtam 
megkülönböztetni. Az egyik faktorban az adózási, számviteli tanácsadás, a 
környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása, a termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás és a közösséghez való tartozás igénye található. Ezt a faktor a 
„nyitottság” jellemzi, hiszen a termelıknél korábban nem vagy kevésbé létezı 
célok iránti fogékonyságra utal. A másik faktorban a termelési kockázat 
csökkenése, az értékesítési árak kiszámíthatósága és az értékesítés biztonsága 
jelenik meg. Ezt a faktor a „biztonságra való törekedés” jellemzi.  

A szövetkezeti tagok válaszai alapján a TÉSZ a legfontosabb elvárást teljesítette 
a legjobban, vagyis javította az értékesítés biztonságát, továbbá az 
inputanyagok közös beszerzése által tényleges csökkentette a tagok termelési 
költségeit. Ezzel szemben a termesztéstechnológia szaktanácsadás nem 
csökkentette a termelési költségeiket, valamint az értékesítési árak sem lettek 
kiszámíthatóbbak. A környezetbarát termesztési módszerek sem javították a tagok 
értékesítési lehetıségeit. Összességében elmondható, hogy árbevételben, 
nyereségességben a TÉSZ tagság nem hozta meg azokat az eredményeket, 
amit a tagok elvártak, ennek ellenére mégis inkább pozitívnak értékelik a 
TÉSZ tagság nyújtotta elınyöket. Ezt azt jelenti, hogy a TÉSZ tagság nélkül 
nehezebb helyzetben lennének. 

Egy TÉSZ akkor tud eredményesen mőködni, ha tagjai a belépés után is beszállítói 
maradnak a TÉSZ-nek, vagyis rajta keresztül értékesítenek. A TÉSZ-en keresztül 



 130

történı értékesítés okainak vizsgálata során a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél 
kapott eredmények mellett felhasználva a MÓRAKERT Szövetkezetnél kapott 
eredményeket is, arra a következtetésre jutottam, hogy a TÉSZ a termelı számára 
is megfelelı mennyiségő áru átvételével, a beszállításkor mutatott 
rugalmasságával, a megbízhatóságával és a pozitív személyes kapcsolatok 
meglétével tudja legjobban ösztönözni a tagjait a TÉSZ-en keresztüli 
értékesítésre. A rugalmas és gyors fizetési feltételek és az érvényes szerzıdések a 
tagok számára további ösztönzı tényezık lehetnek. Az elıbbi tényezıknél 
kevésbé fontos motiváló tényezı az ár, valamint a TÉSZ által nyújtott 
szaktanácsadás és egyéb szolgáltatások. 

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél a szaktanácsadás és az egyéb szolgáltatások 
kevésbé motiválják a tagokat, ennek ellenére a többségük rendszeresen vagy 
alkalomszerően igénybe veszik azokat. A szövetkezeti tagok aktivitásának 
vizsgálata (szolgáltatások igénybevétele) során statisztikailag igazolhatóan az 
alapító tagok aktívabbak a késıbb belépıkkel szemben. Tovább vizsgálva az 
alapító és a késıbb belépı tagokat megállapítottam, hogy a szövetkezet alapító 
tagok átlagos életkora magasabb (49,5 év), hosszabb ideje foglalkoznak 
termeléssel (20,1 év), ugyanakkor iskolai végzettségük alacsonyabb (3,62). A 
szövetkezethez késıbb csatlakozó tagok (nem alapító tagok) fiatalabbak (41,0 év), 
kevesebb termelési tapasztalattal rendelkeznek (14,67 év), viszont iskolai 
végzettségük magasabb (4,21) mint az alapítóké. Emellett azt is megállapítottam, 
hogy az iskolai végzettség emelkedésével csökken a termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás igénybevétele. 

A kutatás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a TÉSZ csak azoknak a 
termelıknek tud alternatívaként szolgálni, akik önállóan is képesek minıségi 
árutermelésre, viszont értékesítési lehetıségeik korlátozottak. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a tagok a TÉSZ legfontosabb feladatának az értékesítés biztonságának a 
megteremtését, azaz értékesítési kapcsolatok kiépítését tartják. Az értékesítés 
feltételei között pedig fontos tényezı a megfelelı mennyiségő áru átvétele. A tagok 
a termesztéstechnológiai szaktanácsadást kevésbé tartják fontosnak, ami arra utal, 
hogy rendelkeznek a termeléshez szükséges ismeretekkel. A TÉSZ számára 
ugyanakkor nélkülözhetetlen a hatékony szaktanácsadási rendszer mőködtetése, 
hiszen az értékesítés során szigorú környezetvédelmi, növényegészségügyi, 
élelmezési szabályokat kell betartania, ami a termelık bevonása nélkül nem 
lehetséges. A kereskedelmi láncok minıségbiztosítási rendszereinek kiszolgálása 
sem lehetséges a termelık közremőködése nélkül. 

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél végzett vizsgálatok alapján arra a 
következtetésre jutottam, hogy a piac ellátása nagy mennyiségő, homogén, 
minıségi áruval csak úgy lehetséges, ha a tagoknál alkalmazott 
termesztéstechnológia rugalmasan alkalmazkodik mind az éghajlati adottságokhoz 
mind a folyamatosan megújuló piaci igényekhez. A hajtatott kultúrák 
alkalmazásával megnövelhetı a termelési periódus hossza, ezáltal nem csak az 
értékesítés terén tud a szövetkezet hosszabb periódusban árualapot biztosítani, 
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hanem a termelı is közel egész évben bevételhez jut. A hajtatott 
termesztéstechnológia ugyanakkor kiemelkedı szakértelmet és magas beruházási 
költséget igényel. Ekkora volumenő termelıi beruházást csak akkor érdemes 
megvalósítani, ha rendelkezésre állnak az értékesítés feltételei.  

Összegezve, a TÉSZ-nek tagjai (tulajdonosai) érdekeit maximálisan képviselı 
szervezeteknek kell lennie, amely koordinált, irányított termesztéssel állítja elı a 
piac által igényelt áruféleségeket. Emellett biztosítja a raktározáshoz, 
hőtıtároláshoz, feldolgozáshoz és értékesítéshez szükséges háttér infrastruktúrát is. 
A TÉSZ legfontosabb feladata az értékesítés biztonságának a megteremtése, 
aminek megvalósulása esetén szolgáltatásokkal is segítheti a tagjait. A TÉSZ 
eredményorientált piaci szervezet. 

Amíg Nyugat-Európában a TÉSZ-ek meghatározó szerepet töltenek be a 
termékpálya koordinálásában (értékesített termékek mennyisége alapján), addig 
Kelet-Európában, ezen belül Magyarországon is alacsony a piaci részesedésük. Az 
együttmőködési hajlandóság alacsony szintjének egyik lehetséges oka a bizalom 
hiányára vezethetı vissza. A bizalom szerepének mérése érdekében 
megvizsgáltam a bizalom csoportkohézióra, valamint a tagok teljesítményére és 
elégedettségére gyakorolt hatását. Kérdıíves felmérés alapján igazoltam, hogy a 
ZÖLD-TERMÉK Szövetkezet esetén a bizalom meghatározó szerepet tölt be a 
csoportkohézió kialakulásában. Ezen belül az érzelmi alapú bizalom nagyobb 
hatást gyakorol a csoportkohézióra, mint a racionális alapú bizalom. 
Megállapítottam, hogy a csoportkohézió pozitív hatással van a tagság 
teljesítményére és elégedettségére. Továbbá a tagok teljesítményére és 
elégedettségére is az érzelmi alapú bizalom gyakorol nagyobb hatást szemben a 
racionális alapú bizalommal. A TÉSZ-en keresztüli értékesítés legfontosabb 
motiváló tényezıi között szerepelt a megbízhatóság és a személyes kapcsolatok 
szerepe is. A megbízhatóság nem egyenlı a bizalommal, ugyanakkor megléte 
erısíti a bizalom szerepét, emellett a pozitív személyes kapcsolatok is segítik a 
bizalom erısödését. Az érzelmi alapú bizalom nagyobb hatása arra utal, hogy a 
szövetkezés, együttmőködés érzelmi alapjai jelenleg erısebbek, mint a szövetkezés 
kézzel fogható gazdasági eredményei. A TÉSZ vezetése a szervezet 
megbízhatóságának növelésével, és a személyes kapcsolatok (tagok közötti, 
tagok és vezetés közötti) erısítésével tudja javítani a szövetkezeten belüli 
kohéziót, ezáltal a tagok elégedettség érzését, szövetkezetben való maradását. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Magyarországon a zöldség- és gyümölcságazat fontos szerepet tölt be a 
mezıgazdaságon belül. Magyarország természeti adottságai és termelési 
hagyományai jó lehetıséget biztosítanak a minıségi zöldség- és 
gyümölcstermelésre. A két ágazat a mezıgazdaságilag hasznosított területbıl 
mindössze 3,2-3,7%-kal részesedik, míg a mezıgazdasági termelés értékének 10-
13%-át adja, a növénytermesztésen belül pedig 17-23%-ot.  

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacának szabályozásában a friss zöldségek, 
gyümölcsök és a feldolgozóipari alapanyagok a kevésbé szabályozott termékek 
közé tartoznak. A piacszabályozási rendelet kizárólag szigorú minıségi 
követelményeket szab meg, ami azt jelenti, hogy az EU egységes piacán elsısorban 
a piaci versenyben kell helytállni. A rendszer kulcsszereplıi a Termelıi Értékesítı 
Szervezetek.  

Áttekintést adtam az Európai Unió zöldség-gyümölcs piacszabályozási 
rendeleteinek fejlıdési folyamatáról 1972-tıl 2008-ig, majd a rendeletek 
áttekintése és gyakorlati tapasztalatok alapján feltártam a 2008. január 1-jén 
hatályba lépett EU reform céljai és megvalósíthatósága között tapasztalt 
eltéréseket. 

Részletesen ismertettem a Termelıi Értékesítı Szervezetek magyarországi fejlıdési 
folyamatát 2001-tıl 2008-ig. Felhívtam a figyelmet a TÉSZ-ek másodlagos 
együttmőködését gátló tényezıkre. 

Kutatásom során saját felmérés alapján megvizsgáltam a ZÖLD-TERMÉK 
Termelıi Értékesítı Szövetkezet tagságának véleményét a szövetkezet 
tevékenységérıl. A kapott eredmények egy részét összehasonlítottam a Bakucs et 
al. (2007, 2008) MÓRAKERT Szövetkezetnél végzett vizsgálatainak az 
eredményeivel.  

A ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetnél külön vizsgáltam az alapító és a késıbb belépı 
tagok jellemzıit. Szignifikáns különbséget állapítottam meg az alapító és késıbb 
belépı tagok esetén az életkorban, szakmai tapasztalatban, valamint jellemzı 
különbséget az iskolai végzettségben. Az alapításkor elsısorban idısebb és 
hosszabb ideje termeléssel foglalkozó tagok csatlakoztak a szövetkezethez, akiknek 
az iskolai végzettsége alacsonyabb a késıbb belépıkhöz képest. A szövetkezethez 
késıbb csatlakozó tagok (nem alapító tagok) jellemzıen fiatalabbak, és kevesebb 
termelési tapasztalattal rendelkeznek mint az alapítók, ugyanakkor iskolai 
végzettségük magasabb.  

Megállapítottam, hogy a szövetkezeti tagok iskolai végzettségének emelkedésével 
csökken a termesztéstechnológiai szaktanácsadás igénybevétele. 

Kérdıíves felmérés alapján igazoltam, hogy a ZÖLD-TERMÉK Szövetkezetbe 
történı belépéskor mind az alapító tagok, mind a késıbb belépı tagok esetén az 
értékesítés biztonsága volt a legfontosabb motiváló tényezı. Ezzel szemben az 
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értékesítési árak kiszámíthatósága nem szerepelt a legfontosabb motivációs 
indokok között. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a TÉSZ a termelı számára is megfelelı 
mennyiségő áru átvételével, a beszállításkor mutatott rugalmasságával, a 
megbízhatóságával és a pozitív személyes kapcsolatok meglétével tudja legjobban 
ösztönözni a tagjait a TÉSZ-en keresztüli értékesítésre. A rugalmas és gyors 
fizetési feltételek, valamint az érvényes szerzıdések megléte a tagok számára 
további ösztönzı tényezık lehetnek. Az elıbbi tényezıknél kevésbé fontos 
motiváló tényezı az ár, valamint a TÉSZ által nyújtott szaktanácsadás és egyéb 
szolgáltatások. 

A kutatás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a TÉSZ csak azoknak a 
termelıknek tud alternatívaként szolgálni, akik önállóan is képesek minıségi 
árutermelésre, viszont értékesítési lehetıségeik korlátozottak. 

A Magyarországon tapasztalt együttmőködési hajlandóság alacsony szintjének 
egyik lehetséges oka a bizalom hiányára vezethetı vissza. A bizalom szerepének 
mérése érdekében megvizsgáltam a bizalom csoportkohézióra, valamint a tagok 
teljesítményére és elégedettségére gyakorolt hatását.  

Megállapítottam, hogy a bizalom meghatározó szerepet tölt be a csoportkohézió 
kialakulásában. Az érzelmi és racionális alapú bizalom közül az érzelmi alapú 
bizalom gyakorol nagyobb hatást a csoportkohézióra. Emellett a csoportkohézió 
pozitív hatással van a tagság teljesítményére és elégedettségére is. A tagok 
teljesítményére és elégedettségére szintén az érzelmi alapú bizalom gyakorol 
nagyobb hatást, szemben a racionális alapú bizalommal. A TÉSZ vezetése a 
szervezet megbízhatóságának növelésével, és a személyes kapcsolatok (tagok 
közötti, tagok és vezetés közötti) erısítésével tudja javítani a szövetkezeten belüli 
kohéziót, ezáltal a tagok elégedettség érzését, szövetkezetben való maradását. 

A TÉSZ-nek tagjai (tulajdonosai) érdekeit maximálisan képviselı szervezetnek kell 
lennie, amely koordinált, irányított termesztéssel állítja elı a piac által igényelt 
áruféleségeket. Emellett biztosítja a raktározáshoz, hőtıtároláshoz, feldolgozáshoz 
és értékesítéshez szükséges háttér infrastruktúrát is. A TÉSZ legfontosabb feladata 
az értékesítés biztonságának a megszervezése, aminek megvalósulása esetén 
szolgáltatásokkal is segítheti a tagjait. A TÉSZ eredményorientált piaci szervezet. 
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SUMMARY 

The fruit and vegetable sector plays an important part inside the agriculture in 
Hungary. The environmental facilities and production traditions of Hungary 
provide favourable opportunity for high level fruit and vegetable production. This 
sector covers only 3.2-3.7% of the agricultural cultivation area, but it provides 10-
13% of the gross production inside agriculture and 17-23% inside plant cultivation.  

According to the regulation of the European Union’s fruit and vegetable market, 
the fresh fruits and vegetables as well as the processing stocks belong to the group 
of less regulated products. The market regulation policy does not put up barriers, 
only demands strict qualitative requirements, in one word the participants have to 
hold their ground in the market competition. In the European Union the Producer 
Organisations (POs) are the key instruments of the sector. 

I have given an overview about the evolution of the European Union’s fruit and 
vegetable market regulation from 1972 to 2008. On the basis of the overview of the 
decrees and operative experiences I have disclosed the differences between the aim 
of the EU reform (it has got into force 1st January 2008) and its operative 
feasibility.  

I have presented in detail the progress of the Producer Organizations in Hungary 
from 2001 to 2008. I have called the attention to the obstacle factors of the POs’ 
secondary collaboration. 

On the basis of own survey I have examined the members’ opinion of the ZÖLD 
TERMÉK Producer Organisation about the activity of the co-operative. I have 
compared one part of my results with the results of Bakucs et al. (2007, 2008), who 
have examined the MÓRAKERT Producer Organisation. 

I have examined separately the main attribution of the founder and non-founder 
members at the ZÖLD-TERMÉK Producer Organisation. I have assessed 
significance difference between founder and non-founder members in age and in 
cultivation experience (the number of years in cultivation) furthermore essential 
difference in highest level of education. At the establishment of the co-operative 
mainly older and more experienced farmers joined the co-operative whose highest 
level of education was lower conversely non-founder members. The non-founder 
members particularly younger, less experienced in cultivation but their highest 
level of education was higher conversely founder members. 

I have assessed: in case of the increment of the highest level of education the use of 
cultivation counselling is decreasing.  

I have proved on the basis of the survey the security of sale was the most important 
motivation factor at the time of joining the ZÖLD-TERMÉK Producer 
Organisation by the founder members and the non-founder, too. Conversely the 
calculabilty of sale prices wasn’t the part of the most important motivation factors. 
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My conclusion is that the PO is able to motivate its farmers for sale through PO 
principally by taking over appropriate quantity of products, flexibility at product 
acceptance, reliability and positive personal contacts. The flexible and quick 
payment conditions and the valid contracts can be further motivating factors. The 
price as well as the cultivation counselling and other services of the PO are less 
important motivating factors. 

I have drawn a conclusion from the research the PO could only be an opportunity 
only for those farmers who are able to cultivate quality products on their own, 
conversely their sale possibilities are limited.  

One of the possible reasons of the low level of co-operation could be explained by 
the lack of trust in Hungary. In favour of measurement of effect of trust I have 
analysed the effect of trust on group cohesion as well as on the members’ 
performance and satisfaction.  

My results suggest that the trust has a determining role in the formation of group 
cohesion. The affective trust has a greater impact on group cohesion conversely the 
cognitive trust. In addition the group cohesion has a positive effect on the 
members’ performance and satisfaction. On the members’ performance and 
satisfaction also the affective trust has a greater impact contrary the cognitive trust. 
The management of the PO, by the reliability of the PO and the personal contacts 
between the members and management, is able to increase the group cohesion 
inside the co-operative that improves the members’ satisfaction and help the 
retention of the members. 

The PO has to be an organisation that acts for the sake of their members (owners), 
that provides the products required by the markets with co-ordinated production. 
Furthermore the PO provides the background infrastructure of storing, cooling, 
processing and sale. The most important task of the PO is organising and ensuring 
the security of sale. In case of its accomplishment the PO can provide other 
services for its members. The PO is a profit orientated market organisation. 
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citrusfélék termelıi részére közösségi támogatási rendszer bevezetésérıl. 

18. A Tanács 2000. évi 2699/2000/EK rendelete (2000. december 4.) a 
gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérıl szóló 2200/96/EK rendelet, a 
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rendszerének bevezetésérıl szóló 2202/96/EK rendelet módosításáról 
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rendelet hatályon kívül helyezésérıl.  

20. A Tanács 2007. évi 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a 
mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
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M2. Gyümölcs- és zöldségfélék (1234/2007/EK rendelet szerint) 

 „KN-kód”  Megnevezés 

0702 00 00 Paradicsom frissen vagy hőtve 

0703   Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más 
hagymaféle frissen vagy hőtve 

0704   Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas 
hasonló káposztaféle frissen vagy hőtve 

0705   Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy 
hőtve 

0706   Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, 
retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy 
hőtve 

0707 00  Uborka és apró uborka frissen vagy hőtve 

0708   Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hőtve 

ex 0709  Más zöldség frissen vagy hőtve, a 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 
99, 0709 90 31, 0709 90 39 és 0709 90 60 alszámok kivételével 

ex 0802  Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is, a 0802 90 20 alszám 
alá tartozó aréka (vagy bétel) és kóladió kivételével 

0803 00 11  Friss plantain 

ex 0803 00 90 Szárított plantain 

0804 20 10  Füge, frissen 

0804 30 00  Ananász 

0804 40 00  Avokádó 

0804 50 00  Guajava, mangó és mangosztán 

0805  Citrusfélék frissen vagy szárítva 

0806 10 10  Friss csemegeszılı 

0807   Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen 

0808   Alma, körte és birs frissen 

0809   Kajszibarack, cseresznye, meggy, ıszibarack (beleértve a nektarint 
is), szilva és kökény frissen 

0810   Más gyümölcs frissen 

0813 50 31, 0813 50 39 Kizárólag a 0801 és 0802 vtsz. alá tartozó szárított 
diófélék keveréke 
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0910 20  Sáfrány 

ex 0910 99  Kakukkfő, frissen vagy hőtve 

ex 1211 90 85  Bazsalikom, citromfő, menta, szurokfő (oregano / vad 
majoránna), rozmaring, zsálya, frissen vagy hőtve 

1212 99 30  Szentjánoskenyér 

 



 153

M3. Feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék (1234/2007/EK rendelet 
szerint) 

„KN-kód”  Megnevezés 

a) ex 0710  Zöldség (nyersen vagy gızöléssel vagy vízben forrázással fızve is) 
fagyasztva, kivéve a 0710 40 00 alszám alá tartozó 
csemegekukoricát, a 0710 80 10 alszám alá tartozó olajbogyót, 
valamint a 0710 80 59 alszám alá tartozó, a Capsicum és a Pimenta 
nemhez tartozó növények gyümölcsét. 

ex 0711  Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós 
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen 
fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve a 0711 20 alszám alá 
tartozó olajbogyót, illetve a 0710 80 59 alszám alá tartozó, a 
Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcsét 

ex 0712  Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de 
tovább nem elkészítve, kivéve az ex 0712 90 05 alszám alá tartozó, 
forró levegıvel mesterségesen szárított és emberi fogyasztásra 
alkalmatlan burgonyát, az ex 0712 90 11 és a 0712 90 19 alszám alá 
tartozó csemegekukoricát és az ex 0712 90 90 alszám alá tartozó 
olajbogyót 

0804 20 90  Szárított füge 

0806 20  Szárított szılı 

ex 0811  Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gızöléssel vagy vízben 
forrázással fızve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítıszer 
hozzáadása nélkül, kivéve az ex 0811 90 95 alszám alá tartozó 
fagyasztott banánt 

ex 0812  Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, 
sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen 
fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve az ex 0812 90 98 
alszám alá tartozó, ideiglenesen tartósított banánt 

ex 0813  Szárított gyümölcs, a 0801-0806 vtsz. alá tartozók kivételével; 
diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök 
keveréke, kivéve a 0813 50 31 és 0813 50 39 alszámokhoz, a 0801 
és 0802 vámtarifaszámok alá tartozó diókeverékeket 

0814 00 00  Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját 
is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy 
más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva 

0904 20 10  Szárított édes paprika, sem zúzott, sem ırölt 
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ex 0811  Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gızöléssel vagy vízben 
forrázással fızve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítıanyag 
hozzáadásával 

ex 1302 20  Pektintartalmú anyagok és pektinátok  

ex 2001  Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehetı növényrész ecettel vagy 
ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság), kivéve: 

- a Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, a 2001 90 20 
alszám alá tartozó édes paprika és spanyol paprika kivételével 

- a 2001 90 30 alszám alá tartozó csemegekukorica (Zea mays var. 
saccharata) 

- a 2001 90 40 alszám alá tartozó jamgyökér, édesburgonya 
(batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, 
legalább 5 tömegszázalék keményítıtartalommal 

- a 2001 90 60 alszám alá tartozó pálmafacsúcsrügy 

- a 2001 90 65 alszám alá tartozó olajbogyó 

- az ex 2001 90 99 alszám alá tartozó szılılevél, komlóhajtás és a 
növények hasonló, étkezésre alkalmas részei 

2002   Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 

2003   Ehetı gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve 
vagy tartósítva 

ex 2004  Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, 
fagyasztva, kivéve a 2006 vámtarifaszám termékeit, az ex 2004 90 
10 alszám alá tartozó csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), 
az ex 2004 90 30 alszám alá tartozó olajbogyó és a 2004 10 91 
alszám alá tartozó, liszt, dara vagy pelyhesített formában elkészített 
vagy tartósított burgonya kivételével 

ex 2005  Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, 
nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek 
kivételével, kivéve a 2005 70 alszám alá tartozó olajbogyót, a 2005 
80 00 alszám alá tartozó csemegekukoricát (Zea mays var. 
saccharata), a 2005 99 10 alszám alá tartozó Capsicum nemhez 
tartozó növények gyümölcsét az édes paprika és a spanyol paprika 
kivételével, valamint a 2005 20 10 alszám alá tartozó, liszt, dara 
vagy pelyhesített formában elkészített vagy tartósított burgonyát 

ex 2006 00  Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral 
tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott), kivéve az ex 2006 
00 38 és az ex 2006 00 99 vámtarifaszámok alá tartozó banánt 
cukorban tartósítva 
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ex 2007  Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém 
gyümölcsbıl vagy diófélékbıl, fızéssel készítve, cukorral vagy más 
édesítıanyag hozzáadásával is, kivéve: 

- az ex 2007 10 alszám alá tartozó, banánból készült homogenizált 
készítmények 

- az ex 2007 99 39, az ex 2007 99 57 és az ex 2007 99 98 alszám 
alá tartozó, banánból készült dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), 
gyümölcsíz, püré és krém 

ex 2008  Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett 
gyümölcs, dióféle és más ehetı növényrész, cukor vagy más 
édesítıanyag vagy alkohol hozzáadásával is, kivéve: 

- a 2008 11 10 alszám alá tartozó amerikaimogyoró-vaj 

- a 2008 91 00 alszám alá tartozó pálmafacsúcsrügy 

- a 2008 99 85 alszám alá tartozó kukorica 

- a 2008 99 91 alszám alá tartozó jamgyökér, édes burgonya 
(batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, 
legalább 5 tömegszázalék keményítıtartalommal 

- az ex 2008 99 99 alszám alá tartozó szılılevél, komlóhajtás és a 
növények hasonló, étkezésre alkalmas részei 

- az ex 2008 92 59, az ex 2008 92 78, az ex 2008 92 93 és az ex 
2008 92 98 alszám alá tartozó, másképpen elkészített vagy 
tartósított banánkeverékek 

- az ex 2008 99 49, az ex 2008 99 67 és az ex 2008 99 99 
alszámok alá tartozó, másképpen elkészített vagy tartósított 
banán 

ex 2009  Gyümölcslé (kivéve a 2009 61 és a 2009 69 alszám alá tartozó 
szılılevet és szılımustot és az ex 2009 80 alszám alá tartozó 
banánlevet) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott 
alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítıanyag hozzáadásával 
is 

 

 

 

 

 

 



 156

M4. Kiindulási mutatók a TÉSZ-ek mőködési programjához  

A versenyképesség növelése 
A termelıi szervezet (TSZ), illetıleg a termelıi 
szervezetekbıl álló társulás (TSZT) által értékesített 
termékek értéke (EUR) 
A TSZ-ben/TSZT-ben aktív tagsággal (1) 
rendelkezı gyümölcs- és zöldségtermelık száma A termelıi szervezeti tagság vonzerejének 

növelése A TSZ/TSZT tagjai által megmővelt teljes 
gyümölcs- és zöldségtermelı terület (ha) 

A környezet állapotának javítása és megóvása n.a. 
A forgalomba hozott termékek teljes mennyisége 
(tonna) 

(a) Igazolt ökológiai termelés 

(b) Oltalom alatt álló földrajzi 
jelzések és eredet 
megjelölések 
(c) Igazoltan integrált 
termelés 

A kínálati 
koncentráció 
ösztönzése 

A tagok által 
megtermelt 
termékek 
piacra 
helyezésének 
ösztönzése 

A termelésnek a 
kereslethez való 
igazítása minıség 
és mennyiség 
tekintetében 

A valamely 
„minıségbiztosítási 
rendszer” 
követelményeinek 
megfelelı 
értékesített termékek 
mennyisége a 
„minıségbiztosítási 
rendszerek” fıbb 
típusaira lebontva 
(tonna) 

(d) Termékminıség-
biztosítási magánrendszerek 

A termelési költségek optimalizálása n.a. 

A termékek kereskedelmi értékének növelése 
A forgalomba hozott termékek értéke/a forgalomba 
hozott termékek mennyiség (EUR/kg) 

A termelıi árak stabilizálása 
A TSZ/TSZT értékesítési átlagárának 80%-ánál 
alacsonyabb áron értékesített termékek mennyisége 
(tonna) (3) 
Képzési tevékenységet/programot elvégzık száma 
az elmúlt három évben (szám) Az ismeretek bıvítése és a humán tartalékok 

fejlesztése A tanácsadó szolgáltatásokat igénybe vevı üzemek, 
TSZ- és TSZT-tagok száma (szám) 

A mőszaki és gazdasági teljesítıképesség 
fejlesztése és az innováció ösztönzése 

n.a. 

Hozzájárulás a talajvédelemhez 
Talajeróziós kockázatnak (4) kitett gyümölcs- és 
zöldségtermelı terület, ahol erózió elleni 
intézkedéseket hajtanak végre (ha) 

Hozzájárulás a vízminıség fenntartásához és 
javításához  

Csökkentett mőtrágya-felhasználású vagy 
hatékonyabb mőtrágya-gazdálkodású gyümölcs- és 
zöldségtermelı területek (ha) 

Hozzájárulás a fenntartható vízkészlet-
felhasználáshoz 

Víztakarékossági intézkedéseket alkalmazó 
gyümölcs- és zöldségtermelı területek (ha) 
Ökológiai gyümölcs- és/vagy zöldségtermelı terület 
(ha) 
Ökológiai gyümölcs- és/vagy zöldségtermelı terület 
(ha) 

Hozzájárulás az élıhelyek és a biodiverzitás 
megóvásához 

Az élıhelyek és a biodiverzitás védelméhez 
hozzájáruló egyéb tevékenységekkel érintett 
területek(ha) 

Hozzájárulás a tájkép megırzéséhez n.a. 
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Szilárd tüzelıanyagok (egy 
tonna értékesített termékre 
jutó mennyiség tonnában) 
Folyékony tüzelıanyagok 
(egy tonna értékesített 
termékre jutó mennyiség 
literben) 
Földgáz (egy tonna 
értékesített termékre jutó 
mennyiség köbméterben) 

Hozzájárulás az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez - Termelés 

Üvegházfőtésre 
fordított becsült éves 
energiafogyasztás, 
energiaforrás-
típusokra lebontva 

Villamos energia (egy tonna 
értékesített termékre jutó 
mennyiség Kwh-ban) 
Folyékony tüzelıanyagok 
(egy tonna értékesített 
termékre jutó mennyiség 
literben) 
Földgáz (egy tonna 
értékesített termékre jutó 
mennyiség köbméterben) 

Hozzájárulás az 
éghajlatváltozás 
mérsékléséhez - 
Szállítás 

Hozzájárulás a 
levegıminıség 
fenntartásához és javításához 
- Szállítás 

Belsı szállításra (5) 
fordított becsült éves 
energiafogyasztás, 
tüzelıanyag-
típusokra lebontva 

Villamos energia (egy tonna 
értékesített termékre jutó 
mennyiség Kwh-ban) 

A keletkezı hulladékmennyiség csökkentése n.a. 

Forrás: Az FVM 2008. évi 126/2008 (IX.23) FVM rendelete 

 

 



 158

M5. A TÉSZ-ek elismerési és mőködési szabályai 

Ahhoz, hogy a TÉSZ a feladatait sikeres elláthassa, elengedhetetlen a tagok 
szerepvállalása. A stabil mőködési háttér megteremtéséhez az alábbi 
jogszabályok által is elıírt kötelezettségek vonatkoznak a tagokra: 

- A szervezet által meghatározott termelési jelentéstétellel, termeléssel, 
forgalmazással, környezetvédelemmel, kapcsolatos szabályokat betartása. 

- Termelési adatokat szolgáltatása a szervezet felé (termıterület, betakarított 
termék mennyiség, hozam). 

- Tagsági jogviszonyával érintett zöldség- és gyümölcs termékek termelése 
tekintetében csak egyetlen termelıi szervezetben lehet tag. 

- Tagsági jogviszonyával érintett zöldség- és gyümölcs termékek termelése 
tekintetében zöldség-gyümölcstermésük száz százalékát saját szövetkezeten 
keresztül forgalmazzák, ez alól kivételt képeznek azok a javak, amelyeket 

a) közvetlenül a gazdaságukban és/vagy azon kívül a fogyasztók személyes 
szükségleteinek kielégítésére értékesítenek, de ez nem lehet több mint 
termésük és/vagy termékeik maximum 25%-a. 

b) a szövetkezet által forgalmazható termelési mennyiséghez képest csekély 
jelentıségő termékmennyiségeket értékesíthetnek, akár saját maguk, akár a 
saját termelıi szervezetük által kijelölt másik termelıi szervezeten 
keresztül.  

c) akár saját maguk, akár a saját termelıi szervezetük által kijelölt másik 
termelıi szervezeten keresztül olyan termékeket értékesíthetnek, amelyek 
tulajdonságaik révén rendszerint nem tartoznak a szövetkezet kereskedelmi 
tevékenységébe. 

- Az alapszabályban meghatározott mértékő mőködési költség hozzájárulás 
fizetése. 

- A tagság nem lehet rövidebb egy évnél. A lemondás a tárgyévi kötelezettségek 
teljesítésével a gazdasági év végén, december 31-én lép hatályba. 

- A termelıi szervezetbıl való kilépési szándékának bejelentését követı hat 
hónapon belül a termelı nem létesíthet tagsági viszonyt zöldség-gyümölcs 
termelıi csoportban ugyanazon termék vagy termékek tekintetében. 

Az Európai Unióban a 361/2008/EK rendelet szerint a termelıi szervezetek 
mőködési alapot hozhatnak létre a mőködési programok finanszírozásához. A 
mőködési alapot a tagok mőködési hozzájárulásából, valamint magának a 
szervezetnek a pénzügyi hozzájárulásából finanszírozhatják. A termelıi szervezet a 
mőködési alap finanszírozásához közösségi pénzügyi támogatást is igénybe vehet. 
A közösségi támogatás maximális mértéke az egyes termelıi szervezetek által 
értékesített tagi zöldség-gyümölcs termelés értékének 4,1%-a. Ez a százalékarány 
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4,6%-ra emelhetı amennyiben a 4,1%-ot meghaladó részt csak válságkezelési 
intézkedésekre használják fel.  

A mőködési programokban: a termelés tervezése, a termékminıség javítása, a 
termékek kereskedelmi értékének növelése, a friss vagy feldolgozott termékek 
promóciója, a környezetvédelemi intézkedések, valamint a válságmegelızés- és 
kezelés célokból legalább kettınek kell teljesülnie. A válságkezelı intézkedések 
közé: a piacról történı árukivonás, a zöld szüret vagy be nem takarítás, a promóció 
és kommunikáció, valamint a képzési intézkedések tartozhatnak. A mőködési 
programoknak legalább kettı környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, amit 
egy intézkedésre lehet csökkenteni, ha annak kiadása meghaladja a mőködési 
program összes kiadásának 10%-át. 

Magyarországon a 19/2008. (II.19.) FVM rendeletet alapján termelıi 
szervezetként történı elismerés iránti kérelmet nyújthat be az a szövetkezet 
vagy gazdasági társaság, amelynek taglétszáma legalább tizenöt termelı és a 
bizonylatokkal igazolt, értékesített termékének legkisebb értéke legalább évi 
kettıszázötvenmillió forint. Az elismerés bármely, a 1234/2007/EK rendelet 
hatálya alá tartozó zöldségre, gyümölcsre, gombára, illetve ezek tetszés szerinti 
csoportjára, minden zöldség és gyümölcsre, valamint feldolgozóipari céllal 
termesztett zöldségre és gyümölcsre kérhetı.  

A termelıi szervezetek 3-5 évre szóló mőködési programját az FVM hagyja jóvá. 
A jogszabályok nem írják elı kötelezıen a mőködési program kidolgozását és a 
hozzá kapcsolódó mőködési alap létrehozását, ami azt jelenti, hogy a termelıi 
szervezetek mőködési program nélkül is mőködhetnek. Ez akkor fordulhat elı, ha a 
termelıi szervezet teljesíti a végleges elismerés feltételeit, de a bonyolult 
adminisztráció, vagy a gazdasági nehézségek miatt nem kockáztatja meg a 
mőködési program elıfinanszírozását, ugyanis annak nem megfelelı végrehajtása 
pénzügyi szankciókhoz vezethet. 

A 19/2008. (II.19.) FVM rendeletet szerint az elismert termelıi szervezetek az 
elismerésüket követıen más termelıi szervezetekkel történı társulással új 
szervezetet hozhatnak létre. A termelıi szervezetek társulása szintén készíthet 
mőködési programot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamely - a termelıi 
szervezetek egyéni mőködési programjaiban szereplı mindegyik szervezetnél 
szereplı - célt közösen valósítanak meg. Például közösen végezhetnek promóciós 
tevékenységet. 

Abban az esetben, ha a szervezet nem rendelkezik a megalakuláskor a végleges 
elismeréshez szükséges feltételekkel, akkor maximum 5 éves idıszakra elismerési 
tervet készíthet, amivel kérheti a zöldség-gyümölcs termelıi csoportként történı 
elismerést. A terv bemutatja, hogy az elismerési idıszak alatt éves bontásban 
hogyan éri el a végleges elismeréshez szükséges feltételeket. Elismerési tervet 
nyújthat be Magyarországon a 19/2008. (II.19.) FVM rendeletet alapján az a 
szövetkezet, illetve gazdasági társaság, amelynek taglétszáma legalább tíz termelı 
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és a bizonylatokkal igazolt, értékesített termékének legkisebb értéke legalább évi 
százötvenmillió forint.  

A zöldség-gyümölcs termelıi csoportok mőködésük elısegítésére is kapnak 
támogatást. Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy az után csatlakozott 
tagállamokban az értékesített tagi zöldség-gyümölcs termelés értéke alapján 5 év 
alatt folyamatosan csökkentve a régi tagállamokhoz képest kétszeres nagyságú 
mőködési támogatást kapnak. Ennek mértéke 1 millió euró tagi zöldség-gyümölcs 
forgalmig öt éven át a tagi zöldség-gyümölcs árbevétel 10-10-8-6-4%-a. Az 1 
millió euró feletti részre a tagi zöldség-gyümölcs árbevétel 5-5-4-3-2%-a. A 
támogatási összeg felsı értékhatára minden egyes termelıi csoport vonatkozásában 
éves szakaszonként 100 ezer euró. A korábbi évekhez képest kétszeres mőködési 
támogatást elıször 2008. január 1-je utáni tagi zöldség-gyümölcs árbevétel után 
kapták meg a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok Magyarországon. A zöldség-
gyümölcs termelıi csoportok a mőködési támogatás mellett beruházási 
támogatást is kapnak az elismerési tervükben jóváhagyott beruházásokra, aminek 
mértéke az Európai Unió által 50%-os, a tagállam által minimum 5 maximum 25%-
os támogatás. Tehát maximálisan 75%-os beruházási támogatáshoz juthatnak a 
zöldség-gyümölcs termelıi csoportok. Magyarország nem tette lehetıvé a 
maximális keret kihasználását, mert az 50%-os Uniós forrást csak 5 vagy 10%-os 
nemzeti forrással egészítette ki, így a hazai a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 
55 vagy 60%-os beruházási támogatással gazdálkodhattak 2004 és 2008 között.  
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M6. A magyarországi TÉSZ-ek listája 

Sor 
szám 

TÉSZ neve Székhely 

Elismerés 
típusa 
2008. 

január     
1-jén 

Elismerés 
típusa 
2009. 
május      
1-jén 

Termelıi Szervezetek 2009. május 1-jén 

1. 
MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs Termelıi 
Értékesítı Szövetkezet 

Mórahalom végleges végleges 

2. 
Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs 
Termelıi és Értékesítı Szövetkezete 

Szentes végleges végleges 

3. 
Dombegyházi EURO TÉSZ Termelıi 
Értékesítı Korlátolt Felelısségő Társaság 

Dombegyház végleges végleges 

4. 
ZÖLD KERT-TÉSZ Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Szövetkezet 

Csenger végleges végleges 

5. 
Champignon Union Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Budapest végleges végleges 

6. 
HAVITA-TÉSZ Zöldség-, 
Gyümölcsértékesítı Szövetkezet 

Derecske végleges végleges 

7. 
CIBAKERT TÉSZ Zöldségtermelıi 
Értékesítı Szövetkeze 

Nagyrév végleges végleges 

8. 
CSÁRDA-AGRO Zöldségtermelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Mezıberény végleges végleges 

9. 
FLORATOM-KER Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Szeged végleges végleges 

10. 
KISTÉR TÉSZ Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Kistelek végleges végleges 

11. 
KISKUNSÁGI Kistérségi Zöldség-, 
Gyümölcstermelık Értékesítı Szövetkezete 

Kiskunfélegyháza végleges végleges 

12. 
SZAMOSHÁTI Zöldség-, 
Gyümölcstermelıi- Értékesítı Szövetkezet 

Csegöld elızetes végleges 

13. 
Alföld 2003 Zöldség- és Gyümölcstermelıi 
Értékesítı Szövetkezet 

Hajdúdorog elızetes végleges 

14. 
Nyír-Kert Zöldség-, Gyümölcstermelıi 
Értékesítı Szövetkezet 

Nyíregyháza elızetes végleges 

15. 
PENTA FAMILIA Zöldség, -
Gyümölcstermelıi Értékesítı Szövetkezet 

Nagycserkesz elızetes végleges 

16. 
Elsı Magyar Gombabörze Termelıi, 
Értékesítı és Szolgáltató Szövetkezet 

Bugyi elızetes végleges 

17. 
NYÍRFRUCT Termelıi és Értékesítı 
Szövetkezet 

Demecser elızetes végleges 

18. 
Józsai TÉSZ Mezıgazdasági, Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi, -Értékesítı Szövetkezet 

Debrecen-Józsa elızetes végleges 

19. 
BALATON-KER-TÉSZ Zöldség és 
Gyümölcstermék Értékesítı Szövetkezet 

Böhönye elızetes végleges 

20. KER-TÉSZ Értékesítı Szövetkezet Nagykırös elızetes végleges 
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Sor 
szám 

TÉSZ neve Székhely 

Elismerés 
típusa 
2008. 

január     
1-jén 

Elismerés 
típusa 
2009. 
május      
1-jén 

Termelıi Szervezetek 2009. május 1-jén 

21. 
ZÖLD-TERMÉK Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Üllés elızetes végleges 

22. 
SZATMÁR-TIBER Zöldség-Gyümölcs 
Termelık Értékesítı Szövetkezete 

Tisztaberek elızetes végleges 

23. 
Gorzsai Paprika Termelıi és Értékesítı 
Szövetkezet 

Hódmezıvásárhely elızetes végleges 

24. 
GYÜMÖLCSÉRT Termelıi Értékesítı 
Korlátolt Felelısségő Társaság 

Boldogkıváralja elızetes végleges 

25. 
ALFÖLD-RÉGIÓ Zöldség-Gyümölcs 
Termelıi Értékesítı Szövetkezet 

Kecskemét elızetes végleges 

26. 
GRAND-COOP TÉSZ Termelıi Értékesítı 
Korlátolt Felelısségő Társaság 

Kiskırös elızetes végleges 

27. 
FRESH FRUIT TÉSZ Zöldség, -
Gyümölcstermelık Értékesítı Szövetkezete 

Kecel elızetes végleges 

28. 
MEDI-FRUCT Kertészek Termelıi 
Értékesítı Szövetkezete 

Medgyesegyháza elızetes végleges 

29. 
BOTÉSZ Bodzatermelık Értékesítı 
Szövetkezete 

Vál elızetes végleges 

30. 
RÁBAKÖZI TÉSZ Zöldség-, 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Szövetkezet 

Páli elızetes végleges 

31. 
MAKÓKER-TÉSZ Makó Térségi 
Zöldségtermelık Értékesítı Szövetkezete 

Makó elızetes végleges 

32. 
KER-TÉSZ XXI. Termelıi Értékesítı 
Korlátolt Felelısségő Társaság 

Agárd elızetes végleges 

33. 
PANNONIAFRUCT Zöldség, 
Gyümölcstermelıi és Értékesítı Korlátolt 
Felelısségő Társaság 

Zalaegerszeg elızetes végleges 

Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 2009. május 1-jén 

1. 
DALMO Baranya Megyei Gyümölcs-
Termékértékesítı Szövetkezet 

Pécs elızetes elızetes 

2. 
RÓNA KER-TÉSZ Értékesítı, Zöldség- és 
Gyümölcstermelést Szervezı Szolgáltató 
Korlátolt Felelısségő Társaság 

Szabadszállás elızetes elızetes 

3. 
SZATMÁRKERT-HODÁSZ Kereskedelmi 
és Szolgáltató Szövetkezet 

Nyíregyháza elızetes elızetes 

4. 
ABO AGRESTIS Alsónémedi Térsége 
Termelıi Értékesítı Szövetkezet 

Alsónémedi elızetes elızetes 

5. 
Szerencs-Mezıkövesd Térségi Gyümölcs- és 
Szılıtermelıi, Értékesítı és Feldolgozó 
Szövetkezet 

Bekecs elızetes elızetes 

6. 
JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldségtermelı és 
Értékesítı Szövetkezet 

Jászapáti elızetes elızetes 
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Sor 
szám 

TÉSZ neve Székhely 

Elismerés 
típusa 
2008. 

január     
1-jén 

Elismerés 
típusa 
2009. 
május      
1-jén 

Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 2009. május 1-jén 

7. 
HEVESTÉSZ Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Heves elızetes elızetes 

8. 
VALENTIN-TÉSZ 2002 Zöldség, 
Gyümölcstermelık Értékesítı Szövetkezete 

Kocsord elızetes elızetes 

9. 
Hanság-Fertımenti Zöldség-Gyümölcs 
Termelıi Értékesítı Szövetkezet 

Csorna elızetes elızetes 

10. 
Vajasmenti Szántóföldi Levélzöldség, Hőtı-
Konzerv és Szárítóipari Zöldség és Gyümölcs 
Termelık Termelıi Értékesítı Szövetkezete 

Dusnok elızetes elızetes 

11. 
GYÜMÖLCS UNIÓ Gyümölcstermeltetı és 
Értékesítı Korlátolt Felelısségő Társaság 

Nyírmeggyes elızetes elızetes 

12. 
MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Szövetkezet 

Jánkmajtis elızetes elızetes 

13. 
MATÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelıi 
Értékesítı Szövetkezet 

Balkány elızetes elızetes 

14. 
ÉSZAK-ALFÖLDI Zöldség-Gyümölcs 
Termelıi Értékesítı Szövetkezet 

Debrecen elızetes elızetes 

15. 
SZARVASI ZÖLDSÉG TÉSZ 
Zöldségtermelıi Értékesítı és Szolgáltató 
Szövetkezet 

Szarvas elızetes elızetes 

16. 
DÜNE-FRUCT Zöldség-, Gyümölcstermelık 
Értékesítı Szövetkezete 

Ásotthalom elızetes elızetes 

17. 
NYÁRSAPÁTI GAZDA Értékesítı 
Szövetkezet 

Nyársapát elızetes elızetes 

18. 
KİRÖS-KerTÉSZ Termelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Kiskırös elızetes elızetes 

19. 
RATÉSZ Rakamazi Almatermelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Rakamaz elızetes elızetes 

20. 
MAGYAR TERMÉS TÉSZ Termelıi 
Értékesítı Korlátolt Felelısségő Társaság 

Pusztaottlaka elızetes elızetes 

21. 
KORONATÉSZ Zöldség,- 
Gyümölcstermelıi,- Értékesítı Szövetkezet 

Kerecsend elızetes elızetes 

Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 2009. május 1-jén                                                          
(2008. január 1-je után kapott elismerést) 

22. Nógrád TÉSZ Kft. Nógrád - elızetes 
23. Gyulakert Termelıi Értékesítı Szövetkezet Gyula - elızetes 
24. Kunkert Termelıi Értékesítı Szövetkezet Csengele - elızetes 
25. Röszkert Termelıi Értékesítı Szövetkezet Röszke - elızetes 

26. Zsengekert Termelıi Értékesítı Szövetkezet Felsıpakony - elızetes 

27. Pannonker-TÉSZ Zrt. Kóny - elızetes 
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Sor 
szám 

TÉSZ neve Székhely 

Elismerés 
típusa 
2008. 

január     
1-jén 

Elismerés 
típusa 
2009. 
május      
1-jén 

Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 2009. május 1-jén                                                          
(2008. január 1-je után kapott elismerést) 

28. 
ALMARÉGIÓ Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Kft. 
("ALMARÉGIÓ" Kft.) 

Csenger - elızetes 

29. 
BRASSICA Zöldség- és Gyümölcstermelıi 
Értékesítı Kft. (BRASSICA Kft.) 

Gacsály - elızetes 

30. 
GREEN STAR TEAM Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Kft. (GREEN 
STAR TEAM Kft.) 

İr - elızetes 

31. 
GUTHKELED AGRO Zöldség- és 
Gyümölcstermelıi Értékesítı Szövetkezet 
(GUTHKELED AGRO Szövetkezet) 

Nyíracsád - elızetes 

32. Szatmári Izek Kft. Csenger - elızetes 
33. Apagy-Tész 2007 Kft. Napkor - elızetes 

34. 
HORTICO Zöldségtermelıi Értékesítı 
Szövetkezet 

Mórahalom - elızetes 

35. Arrabona Szövetkezet Nyáregyháza - elızetes 
36. Forrásker-Tész Forráskút - elızetes 

2008. január 1-je után megszőnt zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 

1. 
Agromarker-2000 Korlátolt Felelısségő 
Társaság 

Nagyatád elızetes - 

2. 
Bácska-Dunamelléki Főszerpaprika-, 
Zöldség- és Gyümölcstermelık Termelıi 
Értékesítı Szövetkezete 

Fajsz elızetes - 

3. 
KÖRÖSKER-TÉSZ Termelık Értékesítı 
Szövetkezete 

Kunszentmárton elızetes - 

4. 
SAS-FARM Zöldség-, Gyümölcstermelıi, -
Értékesítı Szövetkezet 

Hatvan elızetes - 

Termelıi Szervezet = véglegesen elismert TÉSZ 
Zöldség-gyümölcs termelıi csoport = elızetesen elismert TÉSZ 
Forrás: Saját szerkesztés a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 
kapott adatok alapján 
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M7. Kérdıív 

 

1) A szövetkezeti tag gazdaságának mőködési formája. Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

a. İstermelı        

b. Egyéni vállalkozó       

c. Családi gazdaság       

d. Betéti társaság (Bt.)      

e. Korlátolt felelısségő társaság (Kft.)    

f. Szövetkezet       

g. Egyéb:        

2) Alapító tag-e? (2003. január 21-én lépett be?) Kérjük ikszelje be a megfelelı választ, nem 
alapító tag esetén írja be az évszámot is! 

a. Igen        

b. Nem        

Ha nem, melyik évben lépett be?  __________ . év 

3) A tag életkora (év):      ____________ év 

4) Hány éve folytat a tag zöldség-gyümölcs termelést?  ____________ éve 

5) A szövetkezeti tag gazdasága által termelésre használt terület nagysága. Írja be a területet 
hektárban, 2 tizedes jegy pontossággal!  

Összes terület 
nagysága (ha) 

Zöldség-gyümölcs 
terület nagysága 

(ha) 

Zöldség-gyümölcs 
területbıl bérelt 
terület nagysága 

(ha) 

Hajtatott terület 
nagysága (ha) 

    

6) A szövetkezeti tag gazdaságának zöldség-gyümölcs termelési szerkezete százalékban 
kifejezve. Írja be a zöldség-gyümölcs területek arányait százalékban kifejezve! 

Termelési irány 
A zöldség-gyümölcs terület 

százalékos aránya 
Szabadföldi zöldség  

Síkfólia alatti zöldség  

Hidegfólia alatti zöldség  

Főtött fólia vagy üvegház alatti zöldség  

Kert  

Gyümölcs ültetvény  

Összesen 100% 
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7) A szövetkezeti tag bevételének hány százaléka származott zöldség-gyümölcs termelésbıl 
az elmúlt években? Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

A zöldség-gyümölcs termelésbıl származó 
bevétel aránya 

2005. év 2006. év 2007. év 

0-20%    

21-40%    

41-60%    

61-80%    

81-99%    

100%    

8) A tag gazdaságában a zöldség-gyümölcs termelésben résztvevı dolgozók száma Önön 
kívül.  

Munkaerı Fı (db) 
Éves átlagos munkaóra 

összesen (óra) 

Családi munkaerı (fıállású)   

Családi munkaerı (részmunkaidejő)   

Rendszeresen foglalkoztatottak (fıállású)   

Rendszeresen foglalkoztatottak (részmunkaidejő)   

Alkalmi munkaerı   

9) A szövetkezeti tag iskolai végzettségei? Kérjük ikszelje be a megfelelı válaszokat! Több 
válasz is lehetséges. 

a. Kevesebb, mint 8 általános iskolai osztály     
b. Általános iskola (8 osztály)      
c. Szakmunkásképzı iskola       
d. Szakirányú szakmunkásképzı iskola     
e. Szakközépiskola        
f. Szakirányú szakközépiskola      
g. Gimnázium        
h. Fıiskola         
i. Szakirányú fıiskola       
j. Egyetem        
k. Szakirányú egyetem       
l. Egyéb:         

10) A szövetkezeti tag tag-e másik TÉSZ-ben? Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen         

b. Nem         

11) A szövetkezeti taggal közös háztartásban élı személy tag-e másik TÉSZ-ben? Kérjük 
ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen         

b. Nem         
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12) Milyen okok ösztönözték a szövetkezetbe való belépésre? 

Kérjük, jelölje meg 1-7-ig tartó skálán, hogy az Ön szövetkezetbe történı belépésekor az egyes 
okok mennyire voltak igazak, érvényesek! Ha kevésbé volt igaz, akkor 1-eshez közeli számot 
írjon, ha jobban igaz, akkor 7-eshez közelit! 

A TÉSZ-be történı belépés okai 
Érvényesség 

számmal 
jelölve 

Értékesítés biztonsága  

Értékesítési árak kiszámíthatósága  

Termelési kockázat csökkenése  

Termelés koordinálása a piaci igények szerint  

Inputanyagok közös beszerzése  

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás  

Adózási, számviteli tanácsadás  

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása  

Közösséghez való tartozás igénye  

13) TÉSZ tagságának eredményei 

Kérjük, jelölje meg 1-7-ig tartó skálán, hogy mennyire ért egyet a következı állításokkal! Ha 
kevésbé igaz az állítás, azaz Ön a legkevésbé ért egyet az állítással, akkor 1-eshez közeli számot 
írjon, ha jobban egyetért, akkor 7-eshez közelit! 

TÉSZ tagságának eredményei 
Érvényesség 

számmal 
jelölve 

Nıtt az értékesítésem biztonsága  

Javult az értékesítési árak kiszámíthatósága  

Csökkent termelésem kockázata  

A termelés koordinálása javította értékesítési lehetıségeimet  

Az inputanyagok közös beszerzése csökkentette termelési költségeimet  

A termesztéstechnológiai szaktanácsadás csökkentette termelési költségeimet  

Az adózási, számviteli tanácsadás segítette adminisztratív feladataim ellátását  

A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása bıvítette értékesítési 
lehetıségeimet 

 

A közösséghez való tartozás biztonságérzetet nyújt  

Nıtt a gazdaságom árbevétele  

Nıtt a gazdaságom nyereségessége  

Elégedett vagyok a TÉSZ által nyújtott szolgáltatásokkal  

Elvárásaimnak megfelel a TÉSZ tagság  
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14) Miért értékesít a TÉSZ-en keresztül? 

Kérjük, jelölje 1-7-ig tartó skálán, hogy az Ön választása szempontjából az egyes okok mennyire 
igazak, érvényesek! Ha kevésbé igaz, akkor 1-eshez közeli számot írjon, ha jobban igaz, akkor 7-
eshez közelit! 

A TÉSZ, és a TÉSZ-szel való kapcsolat jellemzıi Érvényesség 
számmal jelölve 

Megszokás  

Megbízhatóság  

A szállítás a TÉSZ dolga  

Megfelelı mennyiséget vesz át  

Fizetési feltételek / gyorsaság  

Ár  

Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget  

Nincs más alternatíva  

Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt  

Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás milyensége  

Személyes kapcsolatok  

Érvényes szerzıdés  

Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél  

15) Igénybe veszi-e a szövetkezet által nyújtott alábbi szolgáltatásokat? 

Kérjük ikszelje be az Ön gazdaságára vonatkozó megfelelı eseteket! 

Igénybe veszi-e a 
TÉSZ által nyújtott 

szolgáltatásokat? 

Igen,  
rendszeresen 

Igen, alkalom 
szerően 

Nem, de 
tervezi 

Nem, és nem 
is tervezi  

Termelésszervezés     

Inputanyag beszerzés     
Termesztéstechnológiai 
szaktanácsadás 

    

Adózási, számviteli 
tanácsadás 

    

Hulladékbegyőjtés     

16) Igénybe veszi-e szaktanácsadó munkáját a szövetkezet termelésirányítóján kívül? Kérjük 
ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen, rendszeresen       

b. Igen, alkalomszerően       

c. Nem, de tervezi, hogy igénybe veszi     

d. Nem, és nem is tervezi, hogy igénybe veszi     
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Kérjük, jelölje 1-7-ig tartó skálán, hogy mennyire ért egyet a következı állításokkal! Ha kevésbé 
igaz az állítás, azaz Ön a legkevésbé ért egyet az állítással, akkor 1-eshez közeli számot írjon, ha 
jobban egyetért, akkor 7-eshez közelit! 

17) Amikor azt értékelem, hogy megbízhatok-e egy másik szövetkezeti tagban ugyanúgy 
ésszerően járok el, mint más üzleti partnerek esetében. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

18) Amikor azt értékelem, hogy megbízhatok-e a szövetkezet vezetıiben ugyanúgy ésszerően 
járok el, mint más üzleti partnerek esetében. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

19) Úgy érzem, hogy bízhatok a többi szövetkezeti tagban. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

20) Úgy érzem, hogy bízhatok a szövetkezet vezetıiben. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

21) Úgy érzem, hogy más szövetkezeti tagok bíznak bennem. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

22) Úgy érzem, hogy a szövetkezeti vezetık bíznak bennem. 

Érvényesség számmal jelölve 

 

23) Jelentetett-e gazdasági hasznot a vállalkozása számára a szövetkezeti tagság? 

Érvényesség számmal jelölve 

 

24) Úgy érzem, hogy a szövetkezeti tagság nemcsak anyagi elınyöket jelent nekem, hanem 
egyben egy közösséghez való tartozást is jelent. 

Érvényesség számmal jelölve 
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25) Részt vesz a szövetkezet által koordinált GLOBALGAP (EUREPGAP) minıségbiztosítási 
rendszerében? Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen         

b. Nem, de tervezi, hogy részt vesz      

c. Nem, és nem is tervezi, hogy részt vesz     

26) Tervezi-e bıvíteni gazdálkodásának méretét? Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen, tervezem        

b. Nem, nem változtatok a méreten      

c. Nem, ellenben csökkentem a méretet     

d. Felszámolom a gazdaságot      

27) Tervezi-e hajtatott zöldségtermesztésének bıvítését, vagy a hajtatásba való belépését? 
Kérjük ikszelje be a megfelelı választ! 

a. Igen, belépek a hajtatásba       

b. Igen, bıvítem a hajtatásom      

c. Nem, nem változtatok a hajtatás méretén     

d. Nem, ellenben csökkentem a hajtatás méretét    

e. Felszámolom a hajtatást       

28) Egyéb vélemény, információ melyet fontosnak tart közölni: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

A kérdıív kitöltésének helye és idıpontja:  _______________________________ 

 
 
Köszönjük megtisztelı válaszait! 

Dudás Gyula 
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M8. Független kétmintás T-próba, a belépést motiváló indokok  
t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Indokonkénti csoportosítás 
t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

Lower Upper 

EVA -,154 53 ,878 -,061 ,396 -,854 ,733 
Értékesítés 
biztonsága  

EVNA -,153 52,034 ,879 -,061 ,396 -,856 ,735 

EVA ,049 51 ,961 ,026 ,522 -1,021 1,073 
Értékesítési árak 
kiszámíthatósága 

EVNA ,049 50,287 ,961 ,026 ,522 -1,022 1,073 

EVA -,116 50 ,908 -,060 ,513 -1,090 ,971 Termelési 
kockázat 
csökkenése EVNA -,116 48,584 ,908 -,060 ,513 -1,092 ,973 

EVA 1,293 51 ,202 ,714 ,553 -,395 1,824 Termelés 
koordinálása a 
piaci igények 
szerint  

EVNA 1,276 45,831 ,208 ,714 ,560 -,413 1,841 

EVA 1,260 50 ,214 ,649 ,515 -,386 1,683 
Inputanyagok 
közös beszerzése 

EVNA 1,252 47,282 ,217 ,649 ,518 -,394 1,692 

EVA ,953 51 ,345 ,507 ,532 -,561 1,575 Termesztés-
technológiai 
szaktanácsadás  EVNA ,957 50,846 ,343 ,507 ,530 -,557 1,572 

EVA 2,602 50 ,012 1,435 ,551 ,327 2,542 Adózási, 
számviteli 
tanácsadás  EVNA 2,618 49,673 ,012 1,435 ,548 ,334 2,535 

EVA 2,066 50 ,044 1,071 ,519 ,030 2,113 Környezetbarát 
termesztési 
módszerek 
alkalmazása  

EVNA 2,065 48,786 ,044 1,071 ,519 ,029 2,114 

EVA 1,155 51 ,254 ,647 ,561 -,478 1,772 
Közösséghez való 
tartozás igénye  

EVNA 1,139 45,454 ,261 ,647 ,568 -,497 1,791 

EVA= Equal variances assumed, EVNA= Equal variances not assumed 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M9. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok 
összefoglalása, alapító tagok 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  0 2 0 3 4 11 8 28,00 
Tagok aránya (%) 0,00 7,14 0,00 10,71 14,29 39,29 28,57 100,00 
Tagok aránya (%) 7,14 10,71 82,14 100,00 

Értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  5 3 3 7 4 4 2 28,00 
Tagok aránya (%) 17,86 10,71 10,71 25,00 14,29 14,29 7,14 100,00 
Tagok aránya (%) 39,29 25,00 35,71 100,00 

Termelési kockázat csökkenése 

Tagok száma (db)  3 2 1 5 6 8 3 28,00 
Tagok aránya (%) 10,71 7,14 3,57 17,86 21,43 28,57 10,71 100,00 
Tagok aránya (%) 21,43 17,86 60,71 100,00 

Termelés koordinálása a piaci igények szerint 

Tagok száma (db)  1 3 4 3 6 6 5 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 10,71 14,29 10,71 21,43 21,43 17,86 100,00 
Tagok aránya (%) 28,57 10,71 60,71 100,00 

Inputanyagok közös beszerzése 

Tagok száma (db)  1 3 3 2 8 5 6 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 10,71 10,71 7,14 28,57 17,86 21,43 100,00 
Tagok aránya (%) 25,00 7,14 67,86 100,00 

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 

Tagok száma (db)  2 6 4 4 4 3 5 28,00 
Tagok aránya (%) 7,14 21,43 14,29 14,29 14,29 10,71 17,86 100,00 
Tagok aránya (%) 42,86 14,29 42,86 100,00 

Adózási, számviteli tanácsadás 

Tagok száma (db)  3 4 6 1 7 1 6 28,00 
Tagok aránya (%) 10,71 14,29 21,43 3,57 25,00 3,57 21,43 100,00 
Tagok aránya (%) 46,43 3,57 50,00 100,00 

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 

Tagok száma (db)  3 3 5 5 6 2 4 28,00 
Tagok aránya (%) 10,71 10,71 17,86 17,86 21,43 7,14 14,29 100,00 
Tagok aránya (%) 39,29 17,86 42,86 100,00 

Közösséghez való tartozás igénye 

Tagok száma (db)  1 4 3 3 8 4 5 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 14,29 10,71 10,71 28,57 14,29 17,86 100,00 
Tagok aránya (%) 28,57 10,71 60,71 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M10. A szövetkezetbe történı belépést motiváló indokok 
összefoglalása, késıbb belépı tagok 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  1 0 2 1 6 6 11 27,00 
Tagok aránya (%) 3,70 0,00 7,41 3,70 22,22 22,22 40,74 100,00 
Tagok aránya (%) 11,11 3,70 85,19 100,00 

Értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  5 1 6 3 4 5 1 25,00 
Tagok aránya (%) 20,00 4,00 24,00 12,00 16,00 20,00 4,00 100,00 
Tagok aránya (%) 48,00 12,00 40,00 100,00 

Termelési kockázat csökkenése 

Tagok száma (db)  1 4 1 3 7 3 5 24,00 
Tagok aránya (%) 4,17 16,67 4,17 12,50 29,17 12,50 20,83 100,00 
Tagok aránya (%) 25,00 12,50 62,50 100,00 

Termelés koordinálása a piaci igények szerint 

Tagok száma (db)  4 5 3 1 4 3 5 25,00 
Tagok aránya (%) 16,00 20,00 12,00 4,00 16,00 12,00 20,00 100,00 
Tagok aránya (%) 48,00 4,00 48,00 100,00 

Inputanyagok közös beszerzése 

Tagok száma (db)  2 4 4 2 3 7 2 24,00 
Tagok aránya (%) 8,33 16,67 16,67 8,33 12,50 29,17 8,33 100,00 
Tagok aránya (%) 41,67 8,33 50,00 100,00 

Termesztéstechnológiai szaktanácsadás 

Tagok száma (db)  4 5 3 4 4 4 1 25,00 
Tagok aránya (%) 16,00 20,00 12,00 16,00 16,00 16,00 4,00 100,00 
Tagok aránya (%) 48,00 16,00 36,00 100,00 

Adózási, számviteli tanácsadás 

Tagok száma (db)  10 4 2 2 3 3 0 24,00 
Tagok aránya (%) 41,67 16,67 8,33 8,33 12,50 12,50 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 66,67 8,33 25,00 100,00 

Környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása 

Tagok száma (db)  6 7 3 1 3 4 0 24,00 
Tagok aránya (%) 25,00 29,17 12,50 4,17 12,50 16,67 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 66,67 4,17 29,17 100,00 

Közösséghez való tartozás igénye 

Tagok száma (db)  7 1 2 3 4 4 4 25,00 
Tagok aránya (%) 28,00 4,00 8,00 12,00 16,00 16,00 16,00 100,00 
Tagok aránya (%) 40,00 12,00 48,00 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M11. Független kétmintás T-próba, szövetkezeti célok teljesülése  
t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Célkitőzésenkénti 
csoportosítás t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

Lower Upper 

EVA -,334 53 ,740 -,148 ,444 -1,038 ,742 
Értékesítés 
biztonsága  

EVNA -,334 52,970 ,740 -,148 ,444 -1,038 ,742 

EVA -,547 52 ,586 -,225 ,412 -1,051 ,601 
Értékesítési árak 
kiszámíthatósága 

EVNA -,547 51,592 ,587 -,225 ,412 -1,052 ,601 

EVA 1,103 52 ,275 ,451 ,408 -,369 1,270 Termelési 
kockázat 
csökkenése EVNA 1,108 51,917 ,273 ,451 ,407 -,366 1,267 

EVA ,376 52 ,709 ,176 ,468 -,764 1,115 Termelés 
koordinálása a 
piaci igények 
szerint  

EVNA ,375 51,586 ,709 ,176 ,468 -,764 1,116 

EVA ,784 52 ,437 ,420 ,536 -,656 1,496 
Inputanyagok 
közös beszerzése 

EVNA ,782 50,829 ,438 ,420 ,538 -,660 1,500 

EVA 1,914 52 ,061 ,986 ,515 -,048 2,020 Termesztés-
technológiai 
szaktanácsadás  EVNA 1,920 51,999 ,060 ,986 ,514 -,045 2,017 

EVA 2,303 52 ,025 1,181 ,513 ,152 2,210 Adózási, 
számviteli 
tanácsadás  EVNA 2,303 51,678 ,025 1,181 ,513 ,152 2,211 

EVA 2,434 52 ,018 1,212 ,498 ,213 2,210 Környezetbarát 
termesztési 
módszerek 
alkalmazása  

EVNA 2,448 51,697 ,018 1,212 ,495 ,218 2,205 

EVA ,512 52 ,611 ,261 ,510 -,762 1,284 
Közösséghez való 
tartozás igénye  

EVNA ,508 47,958 ,614 ,261 ,514 -,772 1,294 

EVA= Equal variances assumed, EVNA= Equal variances not assumed 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M12. A szövetkezet céljainak a teljesülését összefoglaló tagsági 
értékelés, alapító tagok  

A válaszadók által adott értékek Célkitőzésenkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Nıtt az értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  1 2 2 4 6 8 5 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 7,14 7,14 14,29 21,43 28,57 17,86 100,00 
Tagok aránya (%) 17,86 14,29 67,86 100,00 

Javult az értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  1 9 5 7 3 2 1 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 32,14 17,86 25,00 10,71 7,14 3,57 100,00 
Tagok aránya (%) 53,57 25,00 21,43 100,00 

Csökkent a termelés kockázata 

Tagok száma (db)  1 5 3 6 7 5 1 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 17,86 10,71 21,43 25,00 17,86 3,57 100,00 
Tagok aránya (%) 32,14 21,43 46,43 100,00 

A termelés koordinálása javította értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  1 6 2 5 7 5 2 28,00 
Tagok aránya (%) 3,57 21,43 7,14 17,86 25,00 17,86 7,14 100,00 
Tagok aránya (%) 32,14 17,86 50,00 100,00 

Az inputanyagok közös beszerzése csökkentette a termelés költségeit 

Tagok száma (db)  2 3 4 3 6 5 5 28,00 
Tagok aránya (%) 7,14 10,71 14,29 10,71 21,43 17,86 17,86 100,00 
Tagok aránya (%) 32,14 10,71 57,14 100,00 

A termesztéstechnológiai szaktanácsadás csökkentette termelés költségeit 

Tagok száma (db)  3 5 2 4 5 6 3 28,00 
Tagok aránya (%) 10,71 17,86 7,14 14,29 17,86 21,43 10,71 100,00 
Tagok aránya (%) 35,71 14,29 50,00 100,00 

Az adózási, számviteli tanácsadás segítette adminisztratív feladatok ellátását 

Tagok száma (db)  3 3 4 6 5 3 4 28,00 
Tagok aránya (%) 10,71 10,71 14,29 21,43 17,86 10,71 14,29 100,00 
Tagok aránya (%) 35,71 21,43 42,86 100,00 

A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása bıvítette az értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  4 4 7 3 3 4 3 28,00 
Tagok aránya (%) 14,29 14,29 25,00 10,71 10,71 14,29 10,71 100,00 
Tagok aránya (%) 53,57 10,71 35,71 100,00 

A közösséghez való tartozás biztonságérzetet nyújt 

Tagok száma (db)  2 2 5 10 4 1 4 28,00 
Tagok aránya (%) 7,14 7,14 17,86 35,71 14,29 3,57 14,29 100,00 
Tagok aránya (%) 32,14 35,71 32,14 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M13. A szövetkezet céljainak a teljesülését összefoglaló tagsági 
értékelés, késıbb belépı tagok 

A válaszadók által adott értékek 
Célkitőzésenkénti csoportosítás 

1 2 3 4 5 6 7 
Összesen 

Nıtt az értékesítés biztonsága 

Tagok száma (db)  1 2 1 2 9 6 6 27,00 
Tagok aránya (%) 3,70 7,41 3,70 7,41 33,33 22,22 22,22 100,00 
Tagok aránya (%) 14,81 7,41 77,78 100,00 

Javult az értékesítési árak kiszámíthatósága 

Tagok száma (db)  3 4 4 4 10 1 0 26,00 
Tagok aránya (%) 11,54 15,38 15,38 15,38 38,46 3,85 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 42,31 15,38 42,31 100,00 

Csökkent a termelés kockázata 

Tagok száma (db)  2 3 6 7 7 0 1 26,00 
Tagok aránya (%) 7,69 11,54 23,08 26,92 26,92 0,00 3,85 100,00 
Tagok aránya (%) 42,31 26,92 30,77 100,00 

A termelés koordinálása javította értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  3 3 3 4 8 4 1 26,00 
Tagok aránya (%) 11,54 11,54 11,54 15,38 30,77 15,38 3,85 100,00 
Tagok aránya (%) 34,62 15,38 50,00 100,00 

Az inputanyagok közös beszerzése csökkentette a termelés költségeit 

Tagok száma (db)  3 5 4 0 4 8 2 26,00 
Tagok aránya (%) 11,54 19,23 15,38 0,00 15,38 30,77 7,69 100,00 
Tagok aránya (%) 46,15 0,00 53,85 100,00 

A termesztéstechnológiai szaktanácsadás csökkentette termelés költségeit 

Tagok száma (db)  5 8 2 3 4 4 0 26,00 
Tagok aránya (%) 19,23 30,77 7,69 11,54 15,38 15,38 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 57,69 11,54 30,77 100,00 

Az adózási, számviteli tanácsadás segítette adminisztratív feladatok ellátását 

Tagok száma (db)  8 5 5 0 4 4 0 26,00 
Tagok aránya (%) 30,77 19,23 19,23 0,00 15,38 15,38 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 69,23 0,00 30,77 100,00 

A környezetbarát termesztési módszerek alkalmazása bıvítette az értékesítés lehetıségeit 

Tagok száma (db)  10 5 5 1 3 2 0 26,00 
Tagok aránya (%) 38,46 19,23 19,23 3,85 11,54 7,69 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 76,92 3,85 19,23 100,00 

A közösséghez való tartozás biztonságérzetet nyújt 

Tagok száma (db)  6 1 3 7 3 2 4 26,00 
Tagok aránya (%) 23,08 3,85 11,54 26,92 11,54 7,69 15,38 100,00 
Tagok aránya (%) 38,46 26,92 34,62 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M14. Független kétmintás T-próba, szövetkezeten keresztüli 
értékesítés 

t-test for Equality of Means 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Indokonkénti csoportosítás 
t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

Lower Upper 

EVA ,962 52 ,340 ,459 ,477 -,498 1,415 
Megszokás 

EVNA ,965 51,999 ,339 ,459 ,475 -,495 1,413 

EVA ,709 52 ,482 ,327 ,461 -,598 1,252 
Megbízhatóság 

EVNA ,709 51,687 ,482 ,327 ,461 -,599 1,253 

EVA ,422 52 ,675 ,231 ,547 -,868 1,329 A szállítás a TÉSZ 
dolga EVNA ,422 51,698 ,675 ,231 ,547 -,868 1,330 

EVA ,155 53 ,877 ,063 ,410 -,759 ,886 Megfelelı 
mennyiséget vesz 
át EVNA ,155 52,863 ,877 ,063 ,409 -,757 ,884 

EVA -,444 53 ,659 -,157 ,355 -,869 ,554 Fizetési feltételek/ 
gyorsaság EVNA -,447 46,547 ,657 -,157 ,352 -,866 ,551 

EVA -,615 52 ,541 -,247 ,402 -1,054 ,559 
Ár 

EVNA -,613 50,338 ,543 -,247 ,403 -1,057 ,563 

EVA ,942 51 ,351 ,452 ,479 -,511 1,414 Értékeli 
(árprémium) az 
extra / bio 
minıséget 

EVNA ,939 49,195 ,352 ,452 ,481 -,514 1,418 

EVA ,584 51 ,562 ,302 ,517 -,737 1,341 Nincs más 
alternatíva EVNA ,583 50,758 ,562 ,302 ,518 -,737 1,341 

EVA 1,336 52 ,187 ,777 ,582 -,390 1,945 Finanszírozza a 
termelést / elıleget 
nyújt EVNA 1,337 51,792 ,187 ,777 ,582 -,390 1,945 

EVA ,595 52 ,555 ,286 ,480 -,678 1,249 Egyéb 
szolgáltatások/ 
szaktanácsadás 
milyensége 

EVNA ,595 51,680 ,555 ,286 ,480 -,678 1,250 

EVA ,579 52 ,565 ,269 ,465 -,664 1,202 Személyes 
kapcsolatok EVNA ,576 49,419 ,568 ,269 ,468 -,671 1,209 

EVA 1,747 52 ,087 1,016 ,582 -,151 2,184 Érvényes 
szerzıdés EVNA 1,753 51,975 ,085 1,016 ,580 -,147 2,180 

EVA ,370 53 ,713 ,149 ,404 -,661 ,960 Rugalmasság a 
beszállításnál, 
áruátvételnél EVNA ,371 52,016 ,712 ,149 ,403 -,659 ,958 

EVA= Equal variances assumed, EVNA= Equal variances not assumed 
Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M15. A szövetkezeten keresztüli értékesítési indokainak 
összefoglalása, alapító tagok 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Megszokás 
Tagok aránya (%) 14,29 7,14 7,14 35,71 14,29 10,71 10,71 100,00 
Tagok aránya (%) 28,57 35,71 35,71 100,00 

Megbízhatóság 
Tagok aránya (%) 3,57 7,14 3,57 10,71 25,00 21,43 28,57 100,00 
Tagok aránya (%) 14,29 10,71 75,00 100,00 

A szállítás a TÉSZ dolga 

Tagok aránya (%) 10,71 7,14 17,86 7,14 21,43 14,29 21,43 100,00 
Tagok aránya (%) 35,71 7,14 57,14 100,00 

Megfelelı mennyiséget vesz át 

Tagok aránya (%) 3,57 0,00 10,71 17,86 10,71 32,14 25,00 100,00 
Tagok aránya (%) 14,29 17,86 67,86 100,00 

Fizetési feltételek / gyorsaság 

Tagok aránya (%) 3,57 3,57 0,00 3,57 7,14 10,71 71,43 100,00 
Tagok aránya (%) 7,14 3,57 89,29 100,00 

Ár 
Tagok aránya (%) 3,57 7,14 17,86 28,57 25,00 14,29 3,57 100,00 
Tagok aránya (%) 28,57 28,57 42,86 100,00 

Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 
Tagok aránya (%) 14,81 22,22 18,52 22,22 14,81 3,70 3,70 100,00 
Tagok aránya (%) 55,56 22,22 22,22 100,00 

Nincs más alternatíva 

Tagok aránya (%) 11,11 11,11 11,11 22,22 18,52 14,81 11,11 100,00 
Tagok aránya (%) 33,33 22,22 44,44 100,00 

Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 

Tagok aránya (%) 21,43 10,71 14,29 7,14 14,29 21,43 10,71 100,00 
Tagok aránya (%) 46,43 7,14 46,43 100,00 

Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás milyensége 

Tagok aránya (%) 3,57 21,43 7,14 17,86 17,86 25,00 7,14 100,00 
Tagok aránya (%) 32,14 17,86 50,00 100,00 

Személyes kapcsolatok 

Tagok aránya (%) 0,00 7,14 3,57 17,86 10,71 25,00 35,71 100,00 
Tagok aránya (%) 10,71 17,86 71,43 100,00 

Érvényes szerzıdés 

Tagok aránya (%) 14,29 7,14 3,57 21,43 3,57 14,29 35,71 100,00 
Tagok aránya (%) 25,00 21,43 53,57 100,00 

Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 
Tagok aránya (%) 3,57 7,14 3,57 17,86 32,14 14,29 21,43 100,00 
Tagok aránya (%) 14,29 17,86 67,86 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján 
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M16. A szövetkezeten keresztüli értékesítési indokainak 
összefoglalása, késıbb belépı tagok 

A válaszadók által adott értékek Indokonkénti 
csoportosítás 1 2 3 4 5 6 7 

Összesen 

Megszokás 
Tagok aránya (%) 19,23 7,69 15,38 23,08 23,08 11,54 0,00 100,00 
Tagok aránya (%) 42,31 23,08 34,62 100,00 

Megbízhatóság 
Tagok aránya (%) 7,69 3,85 3,85 15,38 26,92 26,92 15,38 100,00 
Tagok aránya (%) 15,38 15,38 69,23 100,00 

A szállítás a TÉSZ dolga 

Tagok aránya (%) 11,54 15,38 7,69 11,54 23,08 15,38 15,38 100,00 
Tagok aránya (%) 34,62 11,54 53,85 100,00 

Megfelelı mennyiséget vesz át 

Tagok aránya (%) 0,00 7,41 3,70 14,81 29,63 22,22 22,22 100,00 
Tagok aránya (%) 11,11 14,81 74,07 100,00 

Fizetési feltételek / gyorsaság 

Tagok aránya (%) 0,00 0,00 3,70 0,00 14,81 14,81 66,67 100,00 
Tagok aránya (%) 3,70 0,00 96,30 100,00 

Ár 
Tagok aránya (%) 3,85 7,69 11,54 30,77 15,38 23,08 7,69 100,00 
Tagok aránya (%) 23,08 30,77 46,15 100,00 

Értékeli (árprémium) az extra / bio minıséget 
Tagok aránya (%) 38,46 11,54 15,38 15,38 7,69 7,69 3,85 100,00 
Tagok aránya (%) 65,38 15,38 19,23 100,00 

Nincs más alternatíva 

Tagok aránya (%) 19,23 3,85 19,23 19,23 15,38 15,38 7,69 100,00 
Tagok aránya (%) 42,31 19,23 38,46 100,00 

Finanszírozza a termelést / elıleget nyújt 

Tagok aránya (%) 38,46 7,69 15,38 7,69 7,69 19,23 3,85 100,00 
Tagok aránya (%) 61,54 7,69 30,77 100,00 

Egyéb szolgáltatások és / vagy szaktanácsadás milyensége 

Tagok aránya (%) 11,54 7,69 19,23 26,92 3,85 26,92 3,85 100,00 
Tagok aránya (%) 38,46 26,92 34,62 100,00 

Személyes kapcsolatok 

Tagok aránya (%) 7,69 3,85 3,85 11,54 19,23 23,08 30,77 100,00 
Tagok aránya (%) 15,38 11,54 73,08 100,00 

Érvényes szerzıdés 

Tagok aránya (%) 23,08 3,85 15,38 23,08 11,54 11,54 11,54 100,00 
Tagok aránya (%) 42,31 23,08 34,62 100,00 

Rugalmasság a beszállításnál, áruátvételnél 
Tagok aránya (%) 0,00 7,41 3,70 25,93 44,44 0,00 18,52 100,00 
Tagok aránya (%) 11,11 25,93 62,96 100,00 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés alapján
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M17. Segédlet a hierarchikus regresszió analízishez 

A B együttható és annak standardizált változata a Beta mutatja meg a független 
változó függı változóra gyakorolt hatását. Több független változó esetén a Beta 
értékek összehasonlításával lehet meghatározni, melyiknek van nagyobb hatása a 
függı változóra. A Beta érték adja meg az összefüggés irányát is. 

A B együttható a függı változó átlagos növekedését mutatja meg, ha a szóban 
forgó független változó értéke 1-gyel növekszik.  

A Standardizált Beta együttható a függı változó szórásának átlagos változását 
adja meg a független változó szórásváltozásának egységnyi növekedésének 
függvényében. 

A Signifikancia 0,05-ös érték alatt mutat 5%-nál alacsonyabb szinten szignifikáns 
kapcsolatot. 

Az F érték szignifikanciája megmutatja, hogy a független változó szignifikánsan 
hat-e a függı változóra. 

A ∆R2 megmutatja az egyes változók által magyarázott részt. 

Az R² determinációs együttható a független és függı változó közös 
varianciájának százalékát mutatja. Megmutatja a modell „jóságát”. 
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