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1. What makes a Good Practice good? 

 

a) What makes a Good Practice interesting for the Managing Authority of a public policy 
instrument? 

A Good Practice should be: 

Simple –user-friendly, easy to understand, with potential to be implemented without large 
scale changes; 

General – theme wide enough that different realities can find aspects of interest; not too 
specific but easily adaptable. 

 

b) Selection Criteria to identify suitable Good Practices: 

The Good Practice examples selected and proposed by a partner should respect the following 
criteria: 

1. Availability of results (meaning: initiatives already completed / at an advanced stage, which show 
concrete results – both qualitative and quantitative – on energy efficiency improvements through 
renovation) 

2. Transferability (meaning: projects with potential to be replicated in another geographical area) 

3. Level of Innovation (meaning: new in the context of the SET-UP regions / of Smart Grids)  

4. Long-term durability (meaning: financial sustainability – ie. Affordable, payback; stakeholder/user 
participation, etc.). 

 

2. Author contact information 

Author contact information 

Name TCDA Tolna County Development Agency 

E-mail kiss.balazs@tmfu.hu 

Telephone (non-compulsory) +3670/9470830 

 

3. GP owner contact information 

Organisation in charge of the good practice 

Country  Hungary 

Region South Transdanubia 



 

 

        Interreg Europe   I    Title of deliverable    I   3 / 6 

 

City Kisvejke 

Organisation name Völgység Kincse Szociális Szövetkezet 

Is your organisation the main 

institution in charge of this good 

practice? 
YES/NO 

 

4. Good Practice description 

4.1. Introduction (a short overview of the GP) 

Good practice general information 

Title of the practice [100 characters] 

“Völgység Kincse” Szociális Szövetkezet – a vidéki 
foglalkoztatási helyzet javítása, rövid ellátási láncok 
népszerűsítése 

Does the practice come from an 

Interreg Europe project? 
YES/NO 

Thematic objective of the practice KKV versenyképesség 

Geographical scope of the good 

practice 
National / Regional / Local 

4.2. Detailed information on the GP 

 

Good practice detailed information 

Short summary of the practice [160 

characters] 

“Völgység Kincse” Szociális Szövetkezet – a foglalkoztatás javítása 

vidéki területeken, a rövid ellátási láncok népszerűsítése és 

hozzájárulás az egészségesebb iskolai étrendhez   

Detailed information on the 

practice [5000 characters] 

Tolna megye Magyarország egyik legkisebb, mezőgazdasági jellegű 

megyéje, ahol a munkanélküliség, a népesség elöregedése és a 

munkahiány mind hozzájárulnak az elvándorláshoz. Az elérhető helyi 

támogatási források kis mértékben kerülnek felhasználásra, ami 

egyébként egy fontos lépés lenne az életminőség javításában. 

A Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (2007-2013) keretében jött 

létre ERDF finanszírozással, aminek köszönhetően meg is indult a 

gyümölcslé készítés helyben termesztett alapanyagokból. 

A szövetkezeti formának egyébként is hagyománya van a térségben, 

ahol a helyi termelők a 90-es évek eleje óta együttműködésben 

dolgoznak, így adott volt a keret és a további integráció logikus lépés 

volt a rövidebb ellátási láncok irányába. A Völgység Kincse javítja a 
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helyi foglalkoztatási helyzetet is, 7 fő alkalmazottal indultak, a létszám 

azóta is növekszik. A szociális szövetkezetek profitorientált és 

társadalmi vállalkozások, melyek különös figyelmet fordítanak a helyi 

foglalkoztatási helyezet javítására, a munkanélküliek támogatására, a 

munkalehetőségek feltárására és a helyi kulturális, nevelési és sport 

tevékenységekre. A szövetkezet szoros együttműködésben van a 

Danubia Frucht Szövetkezettel, akik az értékesítésért és beszerzésért 

felelnek, illetve a Balaton Ker-Tész-szel, ami pedig az Iskolagyümölcs-

programot bonyolítják a régióban. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program számos szociális 

kezdeményezést támogatott a tervezett tevékenységek 

megvalósításában olyan kiegészítő elemekkel, mint a tapasztalatcsere, 

módszertani szaktanácsadás, menedzsment stb. A kiegészítő 

munkaerő-piaci szolgáltatások – akkreditált szakképzésben való 

részvétel munkaidőben- miatt a szociális szövetkezetek 

Magyarországon előtérbe kerülnek ezekben a támogatási 

rendszerekben, mert nem csak a foglalkoztatást, de a közösségépítést 

is erősítik. 

A Völgység Kincse Szociális Szövetkezet számára nagy segítséget 

jelentettek a kiegészítő tevékenységek, melyek hosszú távon is 

hatékonynak bizonyultak a térségben nagyrészt az iskolai tej-és 

gyümölcsprogramnak köszönhetően. A program lehetővé teszi a 

szövetkezet által termelt gyümölcslevek nagy részének értékesítését az 

iskoláknak, így a tanulók és a helyi termelők is egyaránt jól járnak. A 

gyümölcsöket Voran és Kreuzmayr gépekkel dolgozzák fel egy 

informatikai központhoz kapcsolva, amely lehetővé teszi a vezérlő 

számára, hogy áttekintse a termelési folyamatot, és nyomon kövesse 

az energiafogyasztást stb. A szolgáltatások, például a gyümölcslé 

préselés tagsággal nem rendelkezők számára is elérhetőek. A 

gyümölcsöket (főleg alma, körte és barack) helyben termesztik és 

szüretelik, több mint 500 hektárnyi területen a Danubia Frucht 

Szövetkezetbe gyűlt helyi gazdálkodók. 

Ez a fajta termelési együttműködés hagyományos és modern is 

egyben, mivel egyszerre képes állandó és magas minőségű termékeket 

garantálni, miközben fenntartja a kézműves értékeket a helyben termelt 

és feldolgozott élelmiszeripari termékekkel. 

Az iskolákban történő gyümölcslé értékesítés mellett a szövetkezet 

létrehozott egy helyi termékes boltot is a helyi termelők bemutatása és 

népszerűsítése érdekében. 

Összességében ez a Szövetkezet egy sokoldalú szervezet, ami több 

különböző, helyben hasznosuló tevékenységet fog össze, és aminek a 

bázisát a helyi szereplők; az önkormányzat, a gyümölcstermelők, a 

szövetkezeti tagok együttműködése adja. A hosszú távon is 

fenntartható működést nem csak a közvetlen értékesítési csatornaként 

funkcionáló helyi termék bolt biztosítja, hanem az iskolai tej-és 

gyümölcs program is. A vezetőség elkötelezettsége a helyi 

kérdésekben a szövetkezet működésén túl biztosítja a helyi termelők 

megélhetését, munkát teremt az élelmiszeriparban, népszerűsíti a rövid 

ellátási láncokat, a közösségi kezdeményezések erejét és nem utolsó 

sorban javítja a helyi termék versenyképességét. 
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Resources needed [300 characters] 

A szövetkezet összesen 83 millió forint támogatást kapott gyümölcslé 

üzem létesítésére és a helyi foglalkoztatás javítására (7 fő bére teljes 

munkaidőben és betanítása 12 hónapra) 

 

Timescale (start/end date)  

Evidence of success (results 

achieved) [500 characters] 
Webshop, helyi termék bolt, 46 iskolába szállítanak gyümölcsöt és 

gyümölcslevet, Év kiváló terméke 2017 díj 

Difficulties encountered / lessons 

learned [600 characters] 

 

Utófinanszírozott pályázatok megelőlegezési hitelhiánya, késedelmes 

fizetések, forgóeszköz hiány-likviditási problémák 

 

 

 

Potential for learning or transfer 

[1000 characters] 

 

Hátrányos helyzetű, mezőgazdasági jellegű települések a meglévő 

adottságok kihasználásával és összefogással munkahelyet, 

megélhetést teremtenek és közösséget építenek. A pályázati 

lehetőségeket kihasználva folyamatosan fejlesztik és bővítik az üzemet, 

a tevékenységeiket és piackutatás alapján a termékeiket is. 

 

 

 

Further information 

 

- 

 

Keywords related to your practice 
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