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Termelői együttműködések felmérése a kamarai tagság körében 

KÉRDŐÍV 

 
 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy jelen kérdőívet a gazdaság „elsőszámú” döntéshozója töltse ki! 

 

Tisztelt Válaszadó! 

Ön ezt a kérdőívet, mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a regisztrált tagja kapja. A NAK és 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. 

 

Kérjük, hogy a kérdőívet a NAK-nál regisztrált gazdasági egységre vonatkozóan töltse ki! Amennyiben a 

családon/háztartáson belül több regisztráció is van, vagyis többen is folytatnak – jogilag önálló – gazdálkodói 

tevékenységet, akkor azok jellemzőinek megadása további kérdőívek kitöltésével történjen! 

 

Fontos! A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, 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 GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI 

1. A gazdálkodás helyszíne (megye): …………………………………………………………………………. 

2. A gazdaság működési formája (Kérjük, jelölje X-el a megfelelő választ!) 

Őstermelő; 

Egyéni vállalkozó; 

Szövetkezet; 

 

 

 

Betéti társaság; 

Korlátolt felelősségű társaság; 

Egyéb, mégpedig:…………………; 

 

 

 

3. Az előzőeken túlmenően, családi gazdaságként működik?   Nem                      Igen    

 
Gazdálkodás személyi feltételei (Kérjük, jelölje X-el, illetve írja a pontozott vonalra a megfelelő 

válaszokat!) 

Információk a gazdaság irányítójáról, elsőszámú döntéshozójáról… 

4. A gazdaság irányítójának neme                     

5. A gazdaság irányítójának életkora, év ……… 

6. A gazdaság irányítója önálló gazdálkodási tevékenységének kezdete, évszám ……… 
 

7. A gazdaság irányítójának legmagasabb iskolai végzettsége 
  

kevesebb, mint 8 általános iskolai osztály; 

általános iskola (8 osztály); 

szakmunkás iskola; 

érettségi; 

 

 

 

 

főiskola vagy BA, BSc; 

egyetem vagy MA, MSc; 

egyéb:……………………; 

 

 

 

 

 

8. A gazdaság irányítója rendelkezik-e mezőgazdasági végzettséggel?               Igen                 Nem   



NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu 

   2 

9. A gazdaság irányítójának a mezőgazdasági tevékenységen kívüli, bármilyen egyéb (beleértve 

pl. a nyugdíjat is!) jövedelemforrása  

nincs; 

van, ami az összes jövedelmének kevesebb, mint 25%-át biztosítja; 

van, ami az összes jövedelmének 25 - 50%-át biztosítja; 

van, ami az összes jövedelmének 50 - 75%-át biztosítja; 

van, ami az összes jövedelmének több mint 75%-át biztosítja; 

Nem tudom megítélni / nem akarok válaszolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gazdálkodás tárgyi feltételei a 2014-es naptári év végén (Kérjük, írja be, illetve jelölje meg X-el a 

megfelelő válaszokat!) 

Információk a gazdaság tárgyi feltételeiről… 

10. A gazdaság által használt összes földterület nagysága, hektár ……… 
11. A gazdaság rendelkezik-e állatállománnyal? 

                                                                       igen                      nem  

12. A gazdaság állatállományának nagysága? 

 

Szarvasmarha (tejelő), db   ……………….. 

 

 

Szarvasmarha (húshasznú), db   ……………….. 

Juh és kecske, db   ……………….. Sertés, db   ……………….. 

Vizi szárnyas, db   ……………….. Baromfi, db   ……………….. 

Méh, család   ……………….. Hal, db   ……………….. 

Egyéb, mégpedig:………………….…….     

13. Nagyságrendileg becsülje meg a gazdálkodást segítő technikai erőforrások (pl. gépek, épületek) 

összesített piaci értékét a gazdaságában! 

1 millió Ft alatt                                      1-5 millió Ft között                               5-20 millió Ft között     

20-50 millió Ft között                            50-100 millió Ft között                         100 millió Ft felett        

Nem tudom/nem akarom megadni     

 

Gazdaság teljesítménye a 2014-es naptári évben (Kérjük, írja be a pontozott vonalakra, illetve jelölje 

meg X-el a megfelelő válaszokat!) 

A gazdaság teljesítményéről… 

14. A gazdaság mezőgazdasági tevékenységből származó összes becsült nettó árbevétele (csak értékesítési 

tevékenységből, támogatások és egyéb nélkül): 

 

1 millió Ft alatt                                      1-5 millió Ft között                               5-20 millió Ft között     

20-50 millió Ft között                              50-100 millió Ft között                             100 millió Ft felett        

Nem tudom/nem akarom megadni     

15. Az alábbi termelési tevékenységek közül melyikből származott az árbevétele legnagyobb 

része: 
 

  Szántóföldi növénytermesztés     Baromfitartás  

  Zöldség-gyümölcstermesztés     Tejhasznú szarvasmarhatartás  

  Erdészeti tevékenység     Húshasznú szarvasmarhatartás  

  Sertéstartás     Egyéb, mégpedig:……………………  
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16. Milyen csatornákon értékesíti a termelés során képződött árualapot (Több válasz is megjelölhető!) 

Nagybani piac    Közvetlenül a feldolgozó    

Felvásárlónak/nagykereskedő 

Termelői tulajdonú (TCS, TÉSZ, Szöv.)      

Nem termelői tulajdonú  (Rt., Kft.)              

Közvetlenül a kiskereskedelem 

Áruházlánc                                            

Önálló bolt                                            

 

Közvetlenül végfogyasztó 

      Háztól                                                           

      Termelői piac                                               

Egyéb, mégpedig:…………….…..             

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AKTIVITÁS 

17. Gazdasága tagja-e, illetve csatlakozott-e az alábbiakban felsorolt gazdálkodói együttműködések 

valamelyikéhez? Kérjük, jelölje X-el a megfelelő válaszokat! (Több válasz is megjelölhető!) 

Semmilyen együttműködésben nem veszek részt, illetve nem vagyok tagja                                            

Kérjük, folytassa a 18. pontnál. 

FORMÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

(döntően írásbeli szerződésbe foglalt együttműködések, melyek működése jogilag szabályozott) 

Termelői tulajdonú szervezeti forma (TCS, TÉSZ, Szövetkezet, 

 
 

Termelői tulajdonú gazdasági társaság (Rt., Kft stb.)    
Szakmai szervezet (pl. szaktanácsadás és 

 

Nem termelői tulajdonú gazdasági társaság (Rt., Kft stb.)    

(pl. integrátorok)      
Hegyközség    

Erdőbirtokosság  LEADER csoport    

Terméktanács    Vízgazdálkodási társulat    

Szakmaközi szervezet    Egyéb, mégpedig:……………………   

INFORMÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

(rokoni, baráti, illetve ismerősi körben létrejövő, jellemzően szóbeli együttműködési megállapodások, melyek 

tartalma jogilag nem szabályozott, működésének feltételeit a benne résztvevő gazdálkodók alakítják ki) 

Gépi bérszolgáltatás    Közös értékesítés    

Kölcsönösségen alapuló (fizikai és/vagy gépi) munkák 

végzése    

Termeléshez kapcsolódó szolgáltatások közös 

igénybevétele     

Gépek, eszközök kölcsönadása egymásnak    Raktározás    

Termelési erőforrások (pl. gépek, eszközök) közös beszerzése és 

használata    
Egyéb, mégpedig: …………………...   

Inputok közös beszerzése     

Kérjük, folytassa a 19. pontnál. 
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18. Amennyiben nem tagja semmilyen együttműködésnek, úgy mi ennek az oka? Kérjük, jelölje X-el a 

megfelelőnek tartott válasz(oka)t! (Több válasz is megjelölhető!) 

 
Anyagilag túl sokba kerülne (pl. csatlakozási díj, 

működési hozzájárulás stb.)    

Nincsenek információim az együttműködési formákról, 

nem ismerem a lehetőségeimet   

Egyszerűen nem éri meg, mert: 

Nem bízom a gazdatársaimban      túlzottan „belelátnak” a gazdaságom    

működésébe    

Nem tudnék megbízni a szerveződés vezetőiben      nem származik belőle érdemi gazdasági 

  hasznom    

Azt hallottam, hogy ezek az együttműködések rosszul 

működnek    

  nem elég nagy a támogatás    

   túl bonyolult a jogi szabályozás    

Nincs a környéken olyan együttműködés, amihez 

csatlakozni tudnék    
  túl sok időmet kötné le az adminisztráció    

Nincs rá szükségem, egyedül is boldogulok       

Nem akarok elköteleződni, függe   

 
19. Kérjük, értékelje 1-5 skálán az alábbi állításokat aszerint, hogy az együttműködésbe vagy 

együttműködésekbe történő belépésekor az egyes okok mennyire voltak meghatározóak, érvényesek (1- 

egyáltalán nem igaz; 2- nagyon kis mértékben; 3- kis mértékben; 4- közepes mértékben; 5- nagymértékben 

igaz)! A számokat kérjük a pontozott vonalra írja! 

Az együttműködésbe történő belépés egyik legfontosabb oka a(z): 
Kérjük, írja be a 

megfelelő számot! 

1. Értékesítés biztonságának javítása ……. 

2. Alkuerő növelése ……. 

3. Értékesítési árak kiszámíthatóságának javítása ……. 

4. Termelési kockázat csökkentése ……. 

5. Termelés koordinálása a piaci igények szerint – piaci kockázat csökkentése  ……. 

6. Inputanyagok (növényvédő szer, műtrágya, szaporító anyag stb.) közös, így 

vélhetően olcsóbb beszerzése ……. 

7. Gépek, eszközök bérlésének, illetve bérbeadásának lehetősége ……. 

8. Mezőgazdasági szaktanácsadás igénybevételének lehetősége ……. 

9. Adózási, számviteli tanácsadás igénybevételének lehetősége ……. 

10. Környezetbarát gazdálkodási módszerek alkalmazásának/megismerésének 

lehetősége ……. 

11. Közösséghez való tartozás igénye ……. 

12. Több támogatáshoz való hozzáférés lehetősége ……. 

13. Pályázatírásban segítség ……. 
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14. Bizonyos pályázatoknál plusz pont a termelői szervezeti tagság ……. 

15. Termelési erőforrásaim hatékonyabb kihasználása ……. 

16. Bértárolás lehetősége ……. 

17. Időmegtakarítás ……. 

18. Közös feldolgozásból származó többletjövedelem ...…. 

19. A beszerzési és piacra jutási költségek csökkentése ……. 

20. Könnyebb és gyorsabb információhoz való hozzájutás ……. 

21. Képzési, oktatási lehetőség ……. 

22. Biztosabb a pénzhez jutás vevőktől a szervezeten keresztül, mint külön-külön ……. 

23. Könnyebb hitelhez jutás ...…. 

24. Inputok előfinanszíroztatásának lehetősége ...…. 

25. Egyéb, mégpedig: ...…. 

 

20. Milyen szolgáltatásokat vesz, illetve venne igénybe az együttműködés(ek)től, amelyekben részt vesz! 
Kérjük, minden sorban jelölje meg X-el a megfelelő választ!  

Amennyiben gazdasága NEM VESZ RÉSZT SEMMILYEN EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN, kérjük a (3), (4) és (5) 

jelű oszlopok alapján értékelje az egyes szolgáltatási területeket a jövőre vonatkozóan, hogy azokban részt 

kíván-e venni! 

Szolgáltatás megnevezése 

(1) 

Igen, 

rendszeresen 

(2) 

Igen, 

alkalom- 

szerűen 

(3) 

Nem, de 

tervezem 

(4) 

Nem, és 

nem is 

tervezem 

(5) 

Szeretném, 

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:      

 
BIZALOM  

Kérjük, értékelje a következő állításokat 1-5 skálán aszerint, hogy azokkal mennyire ért egyet (Egyáltalán nem 

értek egyet 1 — 2 — 3 — 4 — 5 Teljesen egyetértek)! Az Ön által megfelelőnek ítélt számértéket kérjük jelölje 

meg! 

21. Az emberek nagy része megbízható. 

1 2 3 4 5 
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22. Az emberek nagy része becsületes. 

1 2 3 4 5 

 

23. Az emberek ma ugyanolyan becsületesek, mint 20-30 évvel ezelőtt. 

1 2 3 4 5 

 

24. Soha nem lehet az ember eléggé óvatos, amikor egy másik emberben megbízik.  

1 2 3 4 5 

 

25. Úgy érzem, hogy gazdatársaim feltétlen betartják az adott szavukat. 

1 2 3 4 5 

 

26. Úgy érzem, hogy a gazdatársaim a gazdálkodási körülmények kedvezőtlen alakulása esetén sem 

cselekednének a káromra. 

1 2 3 4 5 

 

27. Úgy gondolom, hogy gazdatársaim megfelelően képzettek, rendelkeznek a gazdálkodáshoz szükséges 

kompetenciával, tudással. 

1 2 3 4 5 

 

28. Úgy gondolom, hogy a szerződéses partnerek általában megbízhatóak. Amennyiben semmilyen 

szerződéssel NEM rendelkezik, kérjük ezt a kérdést hagyja ki, s lépjen a 36. ponthoz a következő oldalra! 

 

1 2 3 4 5 

 

EMBERI KAPCSOLATOK 

Kérjük, értékelje a következő állításokat 1-5 skálán aszerint, hogy azokkal mennyire ért egyet (Egyáltalán nem 

értek egyet 1 — 2 — 3 — 4 — 5 Teljesen egyetértek)! Amennyiben több együttműködésben is részt vesz, akkor a 

válaszokat a gazdasága szempontjából legfontosabbnak ítélt együttműködésre vonatkozóan adja meg! Az Ön 

által megfelelőnek ítélt számértéket kérjük, jelölje meg! 

Amennyiben SEMMILYEN EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN NEM VESZ/VETT RÉSZT, kérjük, folytassa a 36. 

pontnál. 

29. Úgy hiszem, hogy az együttműködésben az emberi kapcsolatok („emberség”) fontosabbak, mint az 

üzleti, anyagi szempontok. 

1 2 3 4 5 

 

30. Úgy gondolom, hogy köztem és az együttműködésben résztvevő 

tagtársaim/tulajdonostársaim/integrátorok között nagyon jók az emberi kapcsolatok. 

1 2 3 4 5 

 

31. Úgy hiszem, hogy az együttműködés, melyben én is tag vagyok, nagyon jól működik, magas szintű a 

tagok/tulajdonostársak/integrátorok között az egyetértés.  

1 2 3 4 5 

 

32. Rendkívül fontos számomra, hogy az együttműködés többi tagja/tulajdonostársa/integrátora jó 

véleménnyel legyen rólam.  

1 2 3 4 5 
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33. Tapasztalataim szerint a tagtársaim/tulajdonostársaim/integrátorok az együttműködéssel kapcsolatos 

vállalásaikat, kötelezettségeiket a lehető legmagasabb szinten teljesítik.  

1 2 3 4 5 

 

34. Tapasztalataim szerint az együttműködés vezetése az együttműködéssel kapcsolatos feladatait a lehető 

legmagasabb szinten teljesíti.  

1 2 3 4 5 

 

35. Úgy gondolom, hogy az együttműködéssel kapcsolatos vállalásaimat, kötelezettségeimet a lehető 

legmagasabb szinten teljesítem. 

1 2 3 4 5 

 

 

JÖVŐRE VONATKOZÓ TERVEK, ELKÉPZELÉSEK 

36. Tervezi-e valamilyen együttműködésbe való belépését? Amennyiben igen, jelölje meg X-el annak 

formáját! (Igen válasz esetén több válasz is megjelölhető!) 

  

 2) IGEN 

2.1. Gazdasági célú: 

2.1.1. Formális    

a) Termelői tulajdonú szervezeti forma (TCS, TÉSZ, Szövetkezet)    

b) Termelői tulajdonú gazdasági társaság   

c) Nem termelői tulajdonú gazdasági társaság  (Rt., Kft stb.)    

 

2.1.2. Informális   

2.2. Nem kifejezetten gazdasági célú szakmai szervezet    

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK, VÉLEMÉNYEK 

Kérjük, fogalmazza meg, ha bármi véleménye, megjegyzése van a mezőgazdasági termelői együttműködéssel 

kapcsolatban, s a fenti kérdések nem tértek ki rá. Amennyiben nincs megjegyzése, kérjük, jelölje X-el! 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT, SEGÍTSÉGÉT! 


