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Miért kell ilyen Szövetkezet?

1. Átmenetileg a veszteséget elviselni képes konkurencia.

2. Az egyes résztvevők egyenként kicsik, de egyes 

feladatokat összehangolva már hatékony és eredményes 

üzleti érdek érvényesítésre nyílik lehetőség.                                           

3. A résztvevők teljes mértékben megőrzik függetlenségü-

ket, egyéni üzleti érdekeik szabadságát.

4. A költségek csökkentése más módon már nem 

folytatható tovább.

5. A felhasználók újabb formában 

használhatnák ki a különböző területeken 

általunk biztosított informatika előnyeit. 
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Kik lehetnek a tagok, milyen 

kötelezettségekkel jár?

2000. évi CXLI. TÖRVÉNY

az új szövetkezetekről

5. § (1) Szövetkezetet természetes személyek és – a (2)

bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – jogi személyek

alapíthatnak.

(2) A szövetkezet alapításakor és működése során a jogi

személy tagok száma nem érheti el a taglétszám ötven

százalékát. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a kizárólag

szövetkezetek által a tagjaikkal folytatott gazdasági

együttműködés céljából alapított szövetkezetre

A Szövetkezeti tagok jogait, kötelezettségeit elsősorban a 

törvény alapján az alapszabály határozza meg.
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Milyen elvek mellett működne?

1. A különböző beszerzési területekből lehet csak egyes 

területek lehetőségeit igénybe venni.

2. Személyesen is bonyolíthatóak a tárgyalások, nem a 

szövetkezeten keresztül kell a bonyolítást végezni.

3. Mindenki csak magáért áll jót.

4. A meg takarítás területenként eltérő %-át kell a 

Szövetkezetnek átadni. Ebből biztosítja a működését.

5. Az egységes QB-Pharma és QB-Term rendszer használa-

tával lehetőség nyílik egyszerű és egységes szerkezet-

ben bonyolítani a folyamatokat.

6. Nem csak gyógyszertárak lennének benne. Így egyéb 

területek által generált előnyök is kihasználhatóak 

lennének. Quadro Byte Rt. – Sipos Géza



Milyen területeken lehet hatékony?

• Alap tevékenységből eredően pl. gyógyszer, 

gyógytermék, egyéb anyagok

• Telefon

• Autók, egyéb műszaki cikkek

• Könyvelés, jogi képviselet, stb.

• Kellék anyagok

• Minden olyan egyéb dolog amit a Szövetkezet tagjai 

célszerűnek tartanak és közösen megvalósítanak
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Milyen üzleti ajánlatot tud tenni?

Várhatóan 2-3 hónapon belül kidolgozásra kerül az a 

működési szabályzat, üzleti ajánlat, alapító anyag 

amelyet véleményezni lehet és ezt követően 

eldönteni a részvételi szándékot

Jelenleg csak arról venném szívesen 

véleményüket, hogy érdekli-e Önöket ilyen 

lehetőség!
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Köszönöm figyelmüket!

Várom véleményüket, 

észrevételeiket!

Visegrád, 

2004. június 5.-6.


