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EGYÜTTMŰKÖDÉS A TERMELÉSBEN,  

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN 
HŰTŐHÁZ ÉPÍTÉSÉT VALÓSÍTJA MEG A HANSÁG-FERTŐMENTI TÉSZ CSORNÁN 

  
A csornai székhelyű Hanság-Fertőmenti Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ) 
2003 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy a három szomszédos tájegységben gazdálkodó tagjainak 
új együttműködési lehetőséget alakítson ki. A szervezet 35 fős alapítói taglétszáma napjainkra 
meghaladja a 50 főt. A gazdálkodók terményei a vevők számára rendszeresen elérhetőek például a 
METRO üzletlánc polcain is. A TÉSZ folyamatosan gondot fordított a megbízható működésre. Teljes 
nyomonkövetés mellett HACCP és GlobalGap rendszert üzemeltetnek.  

A további piaci fejlődés fontos mérföldköve egy most induló fejlesztés, amely az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert el vissza nem térítendő 
támogatást összesen 149.013.028,- Ft összegben. Az önerővel együtt több mint 256 millió forintos 
költségvetésű projekt hűtőház építését célozza a TÉSZ csornai telephelyén.   

A fejlesztés főbb tevékenységei: telepi infrastruktúra fejlesztése, közmű kiépítése. Új, 3000 m3-es hűtött 
légterű, 450 tonna kapacitású hűtőház létrehozása, normál hőmérsékletű tároló kialakítása ULO 
technológiával. Manipuláló tér, csomagolóanyag- és göngyölegraktár kiépítése. Szociális helyiségek, 
külső kiszolgáló terek, rámpák építése.   
 
Mind a hűtőház létrehozása, mind az ezzel összefüggő napelemek telepítése innovatív és 
költséghatékony megoldás, ami elősegíti a piac bővítését. A fejlesztés ugyanis lehetővé teszi a 
folyamatos, egész éven át történő áruellátást, mivel a betárolt áru az értékesítésig megőrzi minőségét. 
Így a vevői igények jobb kielégítésére, továbbá a TÉSZ piaci pozíciójának erősítésére nyílik lehetőség. 
Ilyen módon a projekt megvalósulása jelentősen növeli a TÉSZ-hez tartozó gazdák termelési és 
értékesítési biztonságát is. A fejlesztés a foglalkoztatáshoz is hozzájárul, mivel új munkahely 
létrehozása is megvalósul a beruházás üzembehelyezését követően.              
 
A pályázati kiírás neve: Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő 
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú felhívása alapján.  

Pályázó: Hanság-Fertőmenti Zöldség-Gyümölcs TÉSZ.  

A projekt címe: Hűtőház építése a Hanság-Fertőmenti TÉSZ-nél. 

A megvalósulás tervezett időpontja: 2018 szeptember 30.  

Az infrastrukturális fejlesztés alapkőletételére 2017. november 11-én, 11.00 órakor kerül sor a TÉSZ 
telephelyén (Csorna, Köztársaság u. 26.), melyen köszöntőt mond Kis Miklós Zsolt agrár- és 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, valamint Családi János, 
a TÉSZ elnöke.   
 
Az alapkőletételi rendezvénnyel, illetve a fejlesztéssel kapcsolatos további információ kapható az 
alábbi elérhetőségen:  
 
Családi János: +36 96 260 831 
 


