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Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése 

 

KÉRDŐÍV 

 
 

 

 

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet „elsőszámú” döntéshozója töltse ki! 

 

Tisztelt Válaszadó! 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság- Tudományi Intézet (MTA KRTK KTI) együttműködésében készülő 

felmérés célja, hogy megvizsgálja a termelői szövetkezés-együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeit és 

akadályait a magyar agrárgazdaságban. 

 

Fontos! A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen, a benne szereplő adatok csak kutatási célokat szolgálnak, 

garantált, hogy azokba – válaszadóra visszaazonosítható módon – harmadik fél nem nyer betekintést! Mindezek 

alapján kérjük, hogy legjobb belátása szerint, őszintén válaszoljon a megfogalmazott kérdésekre. 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárul a kutatás sikeréhez! 

 

A SZERVEZET ÁLTALÁNOS ADATAI 
Kérjük, írja be a megfelelő helyre, illetve jelölje meg X-el a választ a következő (1-7. számú) kérdésekre! 

 

1. A szervezet jogi formája (szövetkezet, Rt., Kft stb.): _____________________________ 

 

2. Rendelkezik-e a szervezet termelői többségi tulajdonnal/irányítással? 

igen             □ 

nem             □ 

 

3. Rendelkezik-e a szervezet állami elismeréssel (pl. TÉSZ/TCs)?  

igen    □ 

nem    □ 

 

4. Működés helyszíne (megye): ____________________________________ 

 

5. Tevékenység kezdete (év): _______________________________ 

 

6. A tevékenység alapjául szolgáló főbb termékcsoportok (zöldség-gyümölcs, gabona, tej stb.) 

közül kérjük, maximum hármat soroljon fel fontossági sorrendben: 

6.1. ____________________________ 

6.2. _______________________________ 

6.3. _______________________________ 

 

7. Alkalmazottak száma 2014-ben: ______________________________ fő 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A TERMELŐKKEL 
 

8. A szervezet tulajdonosainak/tagjainak száma. Kérjük, írja be a megfelelő helyre a választ! 

8.1.A jogi személy tagok/tulajdonosok (pl. Bt., Kft.) száma: __________ 

8.2.Természetes személy (pl. őstermelő, egyéni vállalkozó) tagok/tulajdonosok száma: ______ 

8.3. A szervezet tulajdonosainak/tagjainak száma összesen (8.1+ 8.2): __________ 

 

9. A szervezet partnereinek száma. Kérjük, írja be a megfelelő helyre a választ! 

9.1. Beszállító partnerek száma: ____________ 

9.2. Vevők száma: ____________ 

9.3. A szervezet partnereinek száma (9.1.+ 9.2.) összesen: ____________ 

 

10. Milyen tevékenységet látnak el, illetve milyen szolgáltatásokat terveznek a 

tagok/tulajdonosok, illetve partnerek irányába? Kérjük, szolgáltatási fajtánként jelölje meg X-el a 

választ! 

 

Szolgáltatás megnevezése 

(1) 

Igen, 

rendszeresen  

(2) 

Igen, 

alkalom- 

szerűen 

(3) 

Nem, de 

tervezzük 

(4) 

Nem, és 

nem is 

tervezzük 

(5) 

Szeretnénk, 

de nincs 

lehetőség 

1. Inputanyagok 

(növényvédő szer, 

műtrágya, szaporító anyag 

stb.) beszerzése 

     

2. Előfinanszírozás       

3. Gépi szolgáltatás      

4. Logisztika, közös 

szállítás, megtermelt áru 

begyűjtése 

     

5. Bértárolás, hűtés      

6. Göngyöleg kihelyezése      

7. Közös értékesítés      

8. Hulladékbegyűjtés      

9. Technológiai tanácsadás      

10. Képzés, oktatás      

11. Jogi tanácsadás       

12. Adózási, számviteli 

tanácsadás 
     

13. Pályázatírásban segítség      

14. Szakmai érdekképviselet      

15. Egyéb, mégpedig:      

      

 

11. Van-e országos központi képviselete (szövetsége) az együttműködési formának? Kérjük, jelölje 

meg X-el a választ! 

van     □ 

nincs      □ 

nem tudom    □ 

 

A „nincs” vagy „nem tudom” válasz esetén kérjük, ugorjon a 14. ponthoz! 

 

12. Amennyiben van központi képviselet, az együttműködés tagja-e? Kérjük, jelölje meg X-el a 

választ! 

igen     □ 

nem     □ 

nem kívánok válaszolni  □ 
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13. Amennyiben van központi képviselet, elégedett-e az országos képviselet érdekérvényesítő 

képességével? Kérjük, jelölje „karikázással” a megfelelőnek ítélt értéket az alábbi 1-5 fokozatú skálán 

(Egyáltalán nem vagyok elégedett 1— 2—3—4—5 Teljes mértékben elégedett vagyok) vagy jelölje meg X-el, ha 

nem kíván válaszolni! 

 

1 2 3 4 5 

 

Nem kívánok válaszolni  □ 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MOTIVÁCIÓI ÉS PROBLÉMÁI 
 

Miért segíti/koordinálja/integrálja az Önök szervezete a mezőgazdasági termelőket? Kérjük, 

értékelje 1-5 fokozatú skálán (Egyáltalán nem igaz 1— 2—3—4—5 Teljes mértékben igaz) az alábbi táblázatban 

szereplő állításokat aszerint, hogy a termelőkkel való együttműködés kialakításakor az egyes okok mennyire 

meghatározóak, érvényesek! A számokat kérjük, a pontozott vonalra írja! 

 

A motiváció az együttműködésre Kérjük, írja be a 

megfelelő számot! 

14. Miért segíti/koordinálja/integrálja az Önök szervezete a mezőgazdasági termelőket? 

A) Gazdasági cél - Non-profit  
1. Termelői szervezet vagyunk, a termelők a tulajdonosok, az ő jövedelmük 

növelése a fő cél ……. 

15. Miért segíti/koordinálja/integrálja az Önök szervezete a mezőgazdasági termelőket? 

B) Gazdasági cél - Önálló vállalati profitérdek 

1. A mezőgazdasági alapanyag-ellátás biztosítása ……. 

2. A piacon való megjelenéssel, pl. beszerzéssel, értékesítéssel kapcsolatos 

költségek csökkentése ……. 

3. A méretgazdaságosság növelése ……. 

4. A piaci részesedés növelése  ……. 

5. Piaci alkupozíció javítása ……. 

Egyéb, mégpedig: ……. 

16. Miért segíti/koordinálja/integrálja az Önök szervezete a mezőgazdasági termelőket? 

C) Társadalmi, közösségi érdek 

1. Az informális kapcsolatok és a közösség fejlesztése ……. 

2. A bizalom és a társadalmi tőke növelése ……. 

Egyéb, mégpedig: ……. 

 

A legnagyobb problémák/veszélyek az együttműködésben. Kérjük, értékelje 1-5 fokozatú skálán 

(Egyáltalán nem igaz 1— 2—3—4—5 Teljes mértékben igaz) az alábbi táblázatban szereplő állításokat aszerint, 

hogy Ön szerint az egyes problémák mennyire meghatározóak, érvényesek a termelőkkel való együttműködés 

szempontjából! A számokat kérjük, a pontozott vonalra írja! 

 

Problémák/veszélyek az együttműködésben Kérjük, írja be a 

megfelelő számot! 

17. A legnagyobb problémák/veszélyek az együttműködésben 

A) Nemzetgazdasági szintű problémák (makro-szint) 
1. Bonyolult és állandóan változó a jogi szabályozás ……. 
2. Nem megfelelő a pénzügyi szabályozás (pl. adók és járulékok mértéke) ……. 
3. Nagy a fekete- és szürkegazdaság aránya, nem megfelelően ellenőrzöttek a 

termékpályák 
……. 

4. Bonyolult pályázati/támogatási rendszer ……. 
5. Finanszírozási lehetőségek hiánya  ……. 
6. Információhiány az együttműködési lehetőségekről a termelők körében 

(oktatás, képzés hiányossága) 
……. 

7. A lehetséges partnerek megismerését és leinformálást elősegítő  széleskörű 

és releváns információs adatbázis hiánya 
……. 

Egyéb, mégpedig: ……. 
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18. A legnagyobb problémák/veszélyek az együttműködésben 

B) A vállalati-szervezeti szinten megjelenő nehézségek (mikro-szint) 
1. Nagy adminisztratív teher ……. 
2. Nem éri meg a kistermelőkkel foglalkozni ……. 

3. A termelők nem tartják be szerződéses kötelezettségeiket ……. 
4. Nem elég nagy a támogatás ……. 

Egyéb, mégpedig: ……. 
19. A legnagyobb problémák/veszélyek az együttműködésben 

C) Mentális akadályok – információ elégtelensége 

1. Szemléletváltás hiánya, az együttműködés jelentőségének fel nem ismerése ……. 
2. Közösséghez való tartozás igénye alacsony, az informális kapcsolatok nem 

elég szorosak 
……. 

3. Bizalomhiány, az együttműködési készség alacsony szintje ……. 
Egyéb, mégpedig: ……. 

 

20. Mennyire befolyásolja a fekete- és szürkegazdaság a termelőkkel való együttműködést? 

Kérjük, jelölje „karikázással” a megfelelőnek ítélt értéket az alábbi 1-5 fokozatú skálán (Elhanyagolható 

mértékben 1— 2—3—4—5 Gyakorlatilag lehetetlenné teszi!)  

 

1 2 3 4 5 

 

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 
 

Véleménye szerint hogyan lehetne megoldani a termelői együttműködéssel kapcsolatos 

problémákat? Kérjük, értékelje 1-5 fokozatú skálán (Egyáltalán nem igaz 1— 2—3—4—5 Teljes mértékben 

igaz) az alábbi táblázatban szereplő állításokat aszerint, hogy az egyes feltételek mennyire meghatározóak a 

termelői együttműködések elősegítése szempontjából! A számokat kérjük, a pontozott vonalra írja! 

 

Az együttműködést előmozdító feltételek Kérjük, írja be a 

megfelelő számot! 

21. Véleménye szerint hogyan lehetne megoldani a termelői együttműködéssel kapcsolatos 

problémákat? 

A) Nemzetgazdasági (makro-) szintű feltételek 

1. Stabil és átlátható jogszabályi környezet kialakítása ……. 
2. Megfelelő pénzügyi szabályozás: megfelelő mértékű adók, járulékok, stb.  ……. 
3. A piaci csatornák és a (fekete) kereskedelem szigorú ellenőrzése ……. 
4. Az együttműködést jobban ösztönző pályázati rendszer, adminisztratív 

kötelezettségek csökkentése 
……. 

5. Az együttműködést jobban segítő, rugalmas hitelezési rendszer ……. 
6. A lehetséges partnerek megismerését és leinformálást elősegítő széleskörű és 

releváns információs adatbázis 
……. 

7. Hatékonyabb képzés és oktatás a lehetséges együttműködési formákat, 

modelleket illetően 
……. 

8. Oktatás segítségével az együttműködés mentális/pszichológiai akadályainak 

lebontása 
……. 

9. A bizalom és a társadalmi tőke növelése ……. 
10. Egyéb, mégpedig: ……. 

22. Véleménye szerint hogyan lehetne megoldani a termelői együttműködéssel kapcsolatos 

problémákat? 

B) Vállalati (mikro-) szintű feltételek  
1. Az együttműködés iránti valódi gazdasági igény és a termelők számára 

fontos szolgáltatások megléte 
……. 

2. A potenciális tagok megszűrése ……. 
3. A bizalom növelése a tagok és a szövetkezet vezetése között ……. 
4. A bizalom növelése a tagok és a szövetkezet menedzsmentje között ……. 
5. Hatékony és többirányú kommunikáció a szervezet vezetői/irányítói és a 

tagok között 
……. 
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6. Kereskedelmi-közgazdasági tudással és tapasztalatokkal, illetve 

kapcsolatokkal rendelkező megbízható profi menedzsment (akár tag, akár 

nem-tag alkalmazott) 

……. 

7. A beszállított termékekre vonatkozó szigorú minőségi és mennyiségi 

követelmények előírása (teljes nyomon-követhetőség) 
……. 

8. A beszállítási kötelezettségek (mennyiségi + minőségi) következetes 

betartatása (egységes árualap) 
……. 

9. Megfelelő logisztika, védjegyek (termékdifferenciálás) ……. 
10. Óvatos, a szervezet hosszabb távú pénzügyi lehetőségeivel összhangban 

álló fejlesztések 
……. 

11. Másodlagos szervezeteken keresztüli nagyobb alkuerő biztosítása ……. 
12. A szervezet és a termelők közötti teljes integráció megvalósítása ……. 
13. Egyéb, mégpedig: ……. 

 

23. Szükségesnek tart-e további törvényi változtatásokat a szövetkezeti működés feltételeinek 

javítása érdekében? Kérjük, jelölje meg X-el a választ! 

igen    □ 

nem     □ 

nem tudom megítélni  □ 

 

A „nem” vagy „nem tudom megítélni” válasz esetén kérjük, ugorjon a 25. ponthoz! 

 

24. Ha igennel felelt az előző kérdésre, mit tart a legfontosabbnak? Kérjük, nevezze meg: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

25. Szükségesnek tart-e törvényi változtatásokat az együttműködések, integrációk működési 

feltételeinek javítása érdekében? Kérjük, jelölje meg X-el a választ! 

igen    □ 

nem     □ 

nem tudom megítélni  □ 

 

 

A „nem” vagy „nem tudom megítélni” válasz esetén kérjük, ugorjon a 27. ponthoz! 

 

26. Ha igennel felelt az előző kérdésre, mit tart a legfontosabbnak? Kérjük, nevezze meg: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

27. Kérjük, fogalmazza meg és írja le, ha bármi véleménye, megjegyzése van a mezőgazdasági 

termelőkkel való együttműködéssel kapcsolatban, s a fenti kérdések nem tértek ki rá. Amennyiben 

nincs megjegyzése, kérjük, jelölje X-el!  

 

Nincs megjegyzésem □ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



6 
 

FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
 

28. Részt venne-e termelői közös feldolgozóüzem létrehozásában? Kérjük, jelölje meg X-el a választ!  

igen         □ 

már rendelkezünk feldolgozóüzemmel, de bővíteni szeretnénk  □ 

nem         □ 

 

„Nem” válasz esetén kérjük, ugorjon a 31. ponthoz! 

 

29. Ha „ igen” vagy „ már rendelkezem” a válasz az előző kérdésre, milyen feldolgozás 

érdekelné (pl. elsődleges feldolgozás, konzerv, mélyhűtött termék előállítása, léüzem)? Kérjük, 

nevezze meg:  

__________________________________ 

 

 

30. Ha részt venne termelői közös feldolgozóüzem létrehozásában, szüksége lenne-e önrész 

támogatásra is? Kérjük, jelölje meg X-el a választ! 

 

igen    □ 

nem     □ 

nem tudom megítélni  □ 

 

 

31. Szükségesnek tart-e változtatásokat az agrárfinanszírozás hazai gyakorlatában? Kérjük, jelölje 

meg X-el a választ! 

 

igen        □ 

nem         □ 

nem tudom megítélni, nem szeretnék válaszolni  □ 

 

 

„Nem” vagy „nem tudom megítélni” válasz esetén kérjük, ugorjon a 33. ponthoz! 

 

32. Ha „igen” a válasz az előző kérdésre, milyen változás érdekelné? Kérjük, jelölje meg X-el, illetve, 

ha szükséges írja be a megfelelő választ! Több válasz is megjelölhető! 

 

1. több évre szóló agrár-forgóeszköz hitel   □ 

2. saját váltóval fizetés     □ 

3. működési program előfinanszírozás   □ 

4. integráció elősegítése kedvezményes hitellel  □ 

5. egyéb, mégpedig: _____________________________ □ 

 

33. Szervezet banki hiteligénye
1
. Kérjük, írja a számokat ezer forintban kifejezve a megfelelő helyre vagy 

jelölje X-el a választ! 

 

forgóeszközhitel: _________________________ eFt 

fejlesztési célú hitel: _______________________ eFt 

nem tudom, nem szeretnék válaszolni  □ 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat! 

                                            
1 A hitelinformációk megalapozhatják az agrárfinanszírozás jövőbeni megújítását. 


