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„A mai új technológiai út el kell, hogy vezessen az új 

posztindusztriális társadalmi modellhez”(C.G.) 

„Egy kis szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” 

(Európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET terv,) 

  Ipari forradalmak és a technológia  

 

 informális társadalom 
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CIVIL GAZDASÁG 

mint új gazdasági paradigma 

 A C.G. állítása szerint a posztindusztriális 

társadalomban új kategória jelenik meg az ember 

számára, a prosumer, aki egyszerre  

               termelő ÉS fogyasztó (tulajdonos) 

 A fogyasztók társadalmi szereplővé válnak azáltal, hogy 

tudatosítják bennük, nemcsak arra lehetnek hatással, 

hogy mit termel a társadalom, hanem arra is, hogy 

hogyan termeli, 
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1995 konferencia, Manchester 

7 alapelv 

 

 önkéntesség és nyitott tagság elve 

 demokratikus tagi ellenőrzés 

 tagok gazdasági részvétele 

 autonómia és függetlenség 

 oktatás, képzés 

 szövetkezetek közötti 

együttműködés 

 közösség iránti elkötelezettség 

 

6 szövetkezeti érték 

 

 önsegély 

 egyenlőség 

 egyéni felelősség 

 demokrácia 

 igazságosság 

 szolidaritás 
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Öko-szociális szövetkezet 

szociális vállalatként 

 Jelenleg  ismert szövetkezet 
típusok, amelyek, az eddigi 
gazdasági paradigma szervezeti 
formája 

 környezeti és  

 szociális célkitűzésekkel 
rendelkeznek 

  a szociális szövetkezetet is ide 
próbálják beilleszteni, ez HIBÁS 
nézet, nem a jelenlegi főáramúnak 
nevezett gazdasági paradigmának a 
szervezeti formája 

Civil vállalatként 

 CIVIL GAZDASÁG, mint Új 

paradigma 

 Szociális szövetkezet, mint civil 

vállalat 

 Közösségi gazdaság  vállalatainak 

hálózata, 

 Másodlagos szövetkezet   
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Alapvető erőtényezők a XXI. század 

elején 

 

 

 

 

 

 

 

 ábra: Dr. GERGELY Sándor CSc. A LOKALITÁS NÖVEKVŐ JELENTŐSÉGE A XXI. 

SZÁZADBAN, 2.oldal 
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Lokális szintű együttműködések 

gyakorlata 
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ÖSSZEGZÉS 

 Szerencsésnek és követendőnek tartom, - mint amilyen a jelen projekt is,- hogy a 
globális közös cél érdekében (klíma védelem, mint általános közjó) a regionális 
szinten megjelenő emberi szükségletek kielégítésének módját - materiális és 
immateriális javak összessége- olyan rendszerként kezeljük, amelynek egyes 
elemei egy-egy nemzetközi nagy projektnek is részei. 

 A most megjelenő új technológiák esetében azt kell elérnünk, hogy azok piaci 
megjelenése pozitív társadalmi hatást váltsanak ki! A helyi közösségeknek ezért 
már nem elégségesek a régebben jól bevált szövetkezeti formák –amelyek szintén 
egy-egy részterületre specializálódtak – szükség van egy olyanra, amely helyi 
szinten képezi le a javak újraelosztási folyamatát, és amelyben helye van a 
kölcsönösségnek is. 

 A BioESCO tanulmány rögzíti, hogy a biomasszából nyert energia nem cél, hanem 
eszköz, ezt én kiegészítem azzal a megjegyzéssel, hogy a megújuló energiákból 
nyert energia, az épületek energiahatékonysági felújítása sem önmagában cél, 
hanem eszköz a pozitív környezeti/társadalmi/gazdasági változások 
felgyorsításában 
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BioESCO projektek banki hitel és  

lízing képessége 

Kovács János ügyvezető igazgató Bankorg Kft.  

 
Öko Szociális szövetkezeti projektek finanszírozhatósága  

Kovács János által ismertetett modellek és felvázolt lehetőségek alapján a szociális szövetkezeteknek 
rendkívül jó esélyük van olyan társadalom szempontjából hasznos a helyi közösség, illetve régió számára 
jól jövedelmező és tartós foglalkoztatást eredményező megújuló energetikai rendszerek fejlesztésére és 
kivitelezésére irányuló regionális projektek megvalósítására.  

Ez a lehetőség azonban csak akkor nyílik meg, ha a szövetkezeti szektoron belül megtörténik a már 
régóta időszerű paradigma váltás. Nevezetesen a szövetkezeteknek vissza kell szerezniük, illetve 
nyerniük a II. világháború előtti, valamint az EU fejlett országaiban megőrzött – a hasznosságukra 
alapozott – tekintélyüket, és a szövetkezeti ismérvek alkalmazásával, helyismeretüket kihasználva 
visszakerülnek a döntéshozói, gazdaságpolitika befolyásolási  pozíciójukba.  

Ennek feltételei vannak nem csak az állam, hanem a szociális szövetkezetek részéről. A Szövetkezeti 
törvény –nemzetközi gyakorlaton alapuló- módosításán kívül vissza kell állítani a régiók hatékony 
gazdálkodásának a feltételeit biztosító szövetkezeti rendszert (szociális-, foglalkoztatási-, beszerző-, 
termelő-, értékesítő, szövetkezeti hitelintézeti, lízing-, garancia-, biztosítási, befektetői 
szövetkezeteket). E szövetkezetek régióként összehangoltan, a feladatok, illetve tevékenységük szerinti 
integrációban, korszerű infrastruktúrákkal szoros  hazai és nemzetközi intézményi kapcsolatokkal a belső 
ellátó rendszer kiépítésre alapozva látnák el a feladataikat.    
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BioESCO projektek banki hitel és  

lízing képessége 

Kovács János ügyvezető igazgató Bankorg Kft.  

 
Szövetkezeti rendszer kiépítésének és működtetésének költségei ma az informatikai rendszerek korszerűségének 
köszönhetően lényegesen olcsóbb, mint a múltban, ezért elsősorban politikai szándék kérdése az új szövetkezeti 
rendszer (cooperative network) kiépítése és működtetése. Az intelligens 4G-es kommunikációs eszközök 
alkalmazásával, ma rövid idő alatt egyeztethetők azok a hazai és nemzetközi kereskedelmi információk, amely 
lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés fizetőképes kereslettel való alátámasztását, illetve a termelés és 
árúalapok legkisebb veszteséggel történő forgalmazását az internet felhőalapú szolgáltatások révén.  

A biomassza hasznosításával gázkazán + CHP koogenerációs erőmű alkalmazásával nyert villamos energia a saját 
felhasználáson felül lehetővé teszi az okos mérőórák alkalmazásával az energia országos hálózatba történő 
betáplálását oly módon, hogy folyamatosan a hálózatról működtetjük a villamos berendezéseinket (virtuális 
villamosenergia hálózat). Ez az alkalmazás lehetővé tenné a „fenntartható fejlődés” követelményei alapján, 
meglévő rossz hatásfokú, magas CO2 kibocsátású szénerőművek bezárását, és a villamos energia villamos hajtású 
gépjárművek feltöltésére való hasznosítását és fokozatosan a „zöld gazdaság” létrehozását.  

A zöld gazdaság létrehozását jelentős mértékben meggyorsítaná a szociális és közösségi szemléletű szövetkezeti 
intézetek (hitel- és takarékszövetkezetek), illetve garanciaszövetkezetek állam részéről való feltőkésítése, 
mivel a helyben történő, személyes ismeretekre alapozott hitelezés, illetve a mikro-, kisvállalkozásokban való 
bankári tanácsadás, befektetés jelentősen fellendítené a szövetkezeti rendszert, biztosítva a szociális 
szövetkezetek létjogosultságát. Állami támogatásból ugyanis, csak rövid távon lehet a működésüket fenntartani.  

Az életképessé váló szociális és foglalkoztatási szövetkezetek működésével jelentős mértékben nőne a 
foglalkoztatás, illetve a költségvetési bevétel, amely hatásaként a támogatások koncentráltabbá,  hatékonyabbá 
válhatnának.  
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