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Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet 

 
Tisztelt tenyésztő társ növénytermesztő és állattenyésztő gazdák, őstermelők. 

 
 A BANTESZ Szövetkezet Keresi azon termelőket, őstermelőket kik megtermelt javaikért munkájukért 

tisztességes jövedelmet kapjanak. Szövetkezetünk tenni szeretne a Magyar vidék talpra állása és a 
lakosság életének sorsának jobbra fordulása érdekében. 

A szövetkezetünk célul tűzte ki, hogy a növénytermesztéstől kezdve az állattenyésztés, feldolgozás, 
kereskedelem valamint minden hulladék BIO gázzá alakításával eredményes gazdálkodást fojtasson. 
Első ütemben nyúl vágóhíd megépítése majd később baromfi, birka, sertés vágóhíd megépítése szerepel. 

Keressük mindazokat a gazdákat őstermelőket kik csatlakozni szeretnének ehhez a programhoz. 
Kérjük jelezzék Milyen föld területtel rendelkeznek azon mit termelnek, milyen állattartással 

foglalkoznak azok fajtáját és mennyiségét jelezzék. 
Hozzá járulnak, hogy a szövetkezet segítségével azokat értékesítve, csoporton belül felhasználva új 

termék előállításával magasabb tisztességes jövedelmet érjünk el. 
Közösen indítva pályázatokon pénzhez jutva fejlesszük gazdaságunkat így nagyobb jövedelemre 

tehetünk szert. 
Ha nem akarjuk, hogy haszonlesők, kereskedők, vigyék el általunk megtermelt tisztességes 

jövedelmünket és ne legyünk mások rabszolgái. 
Minden lehetőség megvan, hogy összefogással eredményes, biztos jövedelemhez jussunk. 

Kérjük mindazokat kik szeretnének tenni ezen ügyért adják tudtára mindazoknak kiket ismernek és 
kérve őket, hogy ők is ugyanezt tegyék. 

Minél többen leszünk annál eredményesebb lesz, hogy célunkat elérjük. 
Megfelelő jelentkező meglétekor személyesen tájékoztatjuk önöket teljes programunkról.    

                                                  A VIDÉK ÉLNI AKAR 
Tisztelt nyúl tenyésztők! 
Kérjük Önöket, hogy jelezzék felénk a hozzánk küldött szándék nyilatkozatok szerint fenn tartják e 
tenyésztési szándékukat. Vagy azon változtatni kívánnak. Kérjük, hogy ezt egy héten belül jelezzék 
felénk. Ellenkező esetben töröljük rendszerűnkből. 
Mivel 2015. harmadik negyed évében a vágást meg kezdjük. Felvásárlási ár helyszínen fizetve 540Ft+ áfa 
Kik vállalt részjegyeiket 2014 Okt. 15. ig be fizetik számlánkra azok minden év végén plusz osztalékot 
kapnak. Befizetett részjegyeik arányában ez %- os arányban növekszik. 
Mindazok részére kik tenyész nyulat igényelnek pályázat útján Szövetkezetünk megteszi. Így anyánkét 
2000Ft támogatásban részesülhetnek. Igényüket írásban jelezzék felénk. 
A Szövetkeze teljes jogú taggá válik az aki öt részjegy befizetését vállalja első részletét egy hónapon belül 
befizeti és a hátralékot egy éven belül. Bankszámla számunk: OTP. 11734004-20514983 
Honlapra adatokat a konkurencia miatt nem rakunk fel. A vágáshoz minden feltétel rendelkezésünkre 
ál. 
Kérjük Önöket településükön mindezekről az állattartókat, növénytermesztőket, gazdákat tájékoztassák. 
Első ütemben nyúl tenyésztőket, tak. növ.term. majd baromfi, liba, kacsa, gyöngytyúk, galamb, vadkacsa 
tenyésztéséhez keresünk termelőket. Később birka és sertés tenyésztéshez is. 
Keresünk olyan személyeket az Ország minden településről kik ezeket a szervezési feladatot vállalnának 
később akár felvásárló főállású dolgozóként. Előnyt jelent mezőgazdasági ismeret, szervező képesség 
vagy munkanélküli regisztrált személy.         
                                                                                                                 Tisztelettel: 
Tell:  06 70 419-4190  
Email: medve.istvan46@gmail.com 

        ……………………………………….. 
Medve István BANTESZ igazgatósági elnöke 

 


