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A Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet 
Tizenöt évvel ezelõtt, 1994-ben a Haj-
dú-Bihar megyében lévõ mezõgazda-
sági szövetkezetek és jogutódjaik, va-
lamint magánszemélyek úgy döntöt-
tek, hogy a pénzügyi szolgáltatások te-
rületén is ki kívánják használni a szö-
vetkezésben rejlõ elõnyöket, mert úgy
gondolták, hogy az összefogás, a szö-
vetkezés csak hasznos lehet, hiszen az
alulról jövõ kezdeményezéssel létrejö-
võ, demokratikus elveken alapuló szö-
vetkezeti szervezõdés mindig tagjait
szolgálja, ezek alapján megalakították
a Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezetet, a
hatályos szövetkezeti és pénzintézeti
törvények maradéktalan betartása mel-
lett. A hitelszövetkezeti szervezõdés
tehát a szövetkezeti agrárszektorból
indult, az okok az egyéni és társas vál-
lalkozások finanszírozásának elégte-
lenségében, a megtakarítások bizton-
ságos, átlátható elhelyezésének igé-
nyeiben keresendõk. 

A társaság létrehozásának elõzmé-
nye is volt. A mezõgazdasági szövetke-
zetek az 1970-es években likviditási
gondjaikat enyhítendõ Kölcsönös Tá-
mogatási Alapot (KTA) hoztak létre.
1995-ben az egyébként igen jól mûkö-

dõ szervezetet a jogszabályi változások
következtében meg kellett szüntetni.

A Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet az
elmúlt tizenöt évben a legfontosabb
pénzintézeti tevékenység végzésére vo-
natkozó engedélyeket megkapta.

– betét gyûjtése; 
– pénzkölcsön nyújtása (hitelezés,

faktorálás);
– pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; 
– kezesség és bankgarancia vállalása; 
– bankszámla-kezelés; 
– pénzügyi szolgáltatás közvetítése

(ügynöki tevékenység); 
– letéti szolgáltatás.
A Hitelszövetkezet, mint minden hitel-

szövetkezet, szolgáltatásait kizárólag
csak a tagjai körében, érdekében és ellen-
õrzése mellett végezheti. A Hitelszövet-
kezet taglétszáma folyamatosan nõ,
több mint 1700 tagja van, melynek
90%-a természetes személy. A Hitel-
szövetkezet ügyfélköre továbbra is
szinte teljesen az agrárszférához kö-
tõdik, nagy része mikro és kisvállal-
kozás. Az új belépõ tagok fõleg az alapí-
tó tagok tagjai, illetve azon szervezetek,
magánszemélyek közül kerülnek ki, akik
valamilyen üzleti kapcsolatban állnak az
alapító szervezetekkel. 

A Hitelszövetkezet mûködési terüle-
te döntõen az Észak-Alföld régióra,
ezen belül is elsõsorban Hajdú-Bihar
megyére koncentrálódik. Jelenleg a
debreceni központi egységen kívül a
megye 6 településén mûködtet egysé-
get a Hitelszövetkezet.

A Hitelszövetkezet folyamatosan tel-
jesíti az üzleti tervben rögzítetteket. Az
elmúlt évek pozitív mérleg szerinti
eredménye mellett az tekinthetõ a leg-
nagyobb eredménynek, hogy a Hitel-
szövetkezet számos tevékenység vég-
zéséhez szerzett jogosítványt, folyama-
tosan fejleszt, az intézmény mûködõké-
pes, megfelelõ színvonalon, biztonsá-
gosan ki tudja szolgálni tagjait.

A Hitelszövetkezet többek között
tagja az Országos Betétbiztosítási Alap-
nak (OBA), mely garanciát vállal a hitel-
szövetkezetnél elhelyezett betétekre és
a Hitelszövetkezetek Elsõ Hazai Ön-
kéntes Betétbiztosítási és Intézményvé-
delmi Alapnak (HBA), mely az intéz-
ményvédelmet látja el.

(Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet
2004-ben megjelent „Az elsõ tíz év 1994-
2004.” kiadványa, valamint az alábbi
honlap alapján: www.hitelszov.hu)

Puskás Mihály

Az erdõmûvelõ közmunkaprogramok
elindítása óta egy idõben soha annyi ál-
lástalant nem foglalkoztatott a NYÍRER-
DÕ Nyírségi Erdészeti Zrt., mint ebben
az évben. A 2010. január közepétõl au-
gusztus végéig tartó programban átla-
gosan 1100 ember dolgozik majd Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megyék állami tulajdonú erdeiben. A
program teljes költségvetése meghalad-
ja az  egymilliárd forintot. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Közmunka
Tanácsa 612 millió forinttal járul hozzá,
a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. támogatása megközelíti a
327 millió forintot. A Nyírségi Erdészeti
Zrt. önrésze 105 millió forint – tájékoz-
tatott Kaknics Lajos, ez erdõgazdaság
vezérigazgatója.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megyék közel 60 ezer hektár álla-
mi tulajdonú erdeit kezelõ NYÍRERDÕ
Zrt. minden erdészeténél dolgoznak
majd közmunkások. A közmunkások
fele a rendelkezésre állási járadékban
részesülõk közül kerül ki, és eléri a
30%-ot mind a romák, mind a 45 év fe-
lettiek aránya. A programban részt ve-

võk 90%-ának legfeljebb nyolc általá-
nos iskolai végzettsége van. A társaság
vállalta, hogy a program lezárulta után
minden tizedik munkavállalót három
hónapon keresztül – támogatás nélkül –
tovább foglalkoztat. 

Az utóbbi években hagyomány,
hogy képzés is kapcsolódik az erdõmû-
velési közmunkaprogramokhoz. Ez
idén sem lesz másként: 110-en vehet-
nek majd részt motorfûrész-kezelõ
szakképzésben. A szakképesítést 240
órában fogják elsajátítani a közmunká-
sok, melybõl 96 óra elméleti, 144 óra
pedig gyakorlati képzés. Megtanulják
az erdõ- és mezõgazdaságban a hat
centiméternél nem vastagabb fák dön-
tését, darabolását. A képzés végén a si-
keres vizsgát tett hallgatók bizonyít-
ványt kapnak. A megszerzett végzett-
séggel a motorfûrészt a gazdaság egyéb
szféráiban is használhatják, például ács-
munkálatokban, vagy parkgondozói fel-
adatok ellátása során is.

A programban részt vevõk feladatai
között – az általános erdõmûvelési ten-
nivalókon túl – turistautak, tanösvé-
nyek karbantartása; akácosok, nyára-

sok nyesése, vágástakarítás és szemét-
gyûjtés is szerepel. Munkához jutnak a
különféle csemetekertekben, elvégzik a
közjóléti eszközök felújítását, valamint
az erdõvédelmi vadkárelhárító keríté-
sek karbantartását és javítását. Nagy je-
lentõségû munka a különbözõ korosz-
tályú erdõállományokban az idegenho-
nos özönfajok (gyalogakác, zöldjuhar,
amerikai kõris, kései meggy) visszaszo-
rítása, kitermelése. Napi nyolc órás
munkájukért a minimálbérnek megfele-
lõ 73 500 forintra jogosultak havonta. A
közmunkások munka- és védõruhát,
valamint étkezési utalványt is kapnak.

A közmunkaprogramok – amellett,
hogy alkalmasak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg és Hajdú-Bihar megyék országos át-
lagot meghaladó munkanélküliségi ará-
nyának csökkentésére – elõsegítik a
fenntartható erdõgazdálkodást, valamint
az erdõmûvelési és erdõkezelési felada-
tok végrehajtását. Fontos cél az állami
erdõvagyon értékének, ápoltságának
növelése; a társadalom által igényelt
közjóléti és természetvédelmi erdészeti
feladatok idõben történõ megoldása.
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Több mint ezer közmunkás




