
Közösségi gazdaságok, bárhol is vagytok a világon...

40 különböző ország aktivistái és kutatói egyesítették erőiket,
hogy elindítsák az első világméretű felmérést a közösségi
mezőgazdálkodásról. A felmérés célja az adatgyűjtés és

elemezés, amelyet a közösségi mezőgazdálkodás
mozgalomának támogatására használunk majd a

következőképpen:

Globális mérőszámok előállítása változást hozó mozgalmunkról
A közösségi gazdaságok sokféleségének feltérképezése A közös

jellemzőik azonosítása

Ezt a felmérést az URGENCI a lehető legtöbb közösségi
gazdaságoknak kiküldi világméretű hálózatán keresztül.

A közösségi mezőgazdálkodás mozgalmát egyre inkább egy
olyan modellként ismerik el, amely segíthet helyrehozni az

elromlott élelmiszerrendszert, és támogathatja az
agrárökológiára való globális átállást. Ahhoz, hogy a közösségi

gazdaságokat hozzunk létre, meg kell értenünk azokat.
Magunkat is ismernünk kell, az erősségeinket, a

gyengeségeinket, és adatokkal kell rendelkeznünk az ügyünk
alátámasztására.

Szükségünk van erre a kutatásra ahhoz, hogy tanulhassunk
egymástól és inspirálhassuk egymást, hogy tovább

fejlődhessünk, és hogy koherens, jól informált képet adhassunk
mozgalmunkról másoknak. A tapasztalataid értékesek. Kérjük,
szánj rá 15-20 percet, hogy kitöltsd ezt a kérdőívet a közösségi

gazdaságodról.

Megjegyzés: Tisztában vagyunk vele, hogy a közösségi
gazdaságoknak számos modellje létezik világszerte. Az Egyesült
Királyságban és Észak-Amerikában például a legtöbb közösségi

gazdaság  egy gazda köré szerveződik, ahol esetenként más
gazdaságoktól is vásárolnak termékeket, de a tagokkal

megosztott termékek nagy részét egy gazdaságban termelik.
Más országokban azonban, például Franciaországban, a

legelterjedtebb modell az, amikor több, egymást kiegészítő
gazdaság termel élelmiszert egyetlen fogyasztói csoport
számára (ezt nevezzük "több gazdaságból álló közösségi

gazdaságnak").

Fontos figyelmeztetés! Minden válasz és személyes adat anonim
és bizalmasan kezelendő a kutatás eredményeiben. A felmérés
vége felé lehetőséget kap arra, hogy megossza elérhetőségét.
Ön dönthet úgy is, hogy nem osztja meg azokat. Amennyiben

mégis úgy dönt, hogy megadja elérhetőségét, akkor csak
beleegyezik, hogy azokat az URGENCI CSA kutatócsoportja

további kutatásokra használja fel, kizárólag kutatási célokra.
Ezeket jelszóval védett számítógépeken tároljuk. Semmilyen

esetben sem kerülnek nyilvánosságra, és semmilyen más célra
nem használják fel őket.



Szakasz A: I - A válaszadó adatai

A1. Mi a szereped a közösségi gazdaságban?
A Közösségi gazdaság szervezője /koordinátora/ adminisztrátora vagyok

Közösségi gazda vagyok

Egyéb

Egyéb
 

A2. Részt vett a közösségi gazdaságod a 2015-ös
összeírásban?

 
Igen

Nem

Nem tudom

Szakasz B: II - A közösségi gazdaság adatai

B1. Mi a közösségi gazdaság neve?
 

B2. Mi jellemzi legjobban a közösségi gazdaságot?

 
Egy gazdaság köré szerveződött

Több gazdaságot magában foglaló

Valami más

Nem tudom

 



B3. (Ha több gazdaságot magába foglaló) Kérjük,
nevezd meg a gazdaságokat, ahonnan a termékeket
kapjátok.

Gazdaság 1

Gazdaság 2

Gazdaság 3

Gazdaság 4

Gazdaság 5

Gazdaság 6

Gazdaság 7

Gazdaság 8

Gazdaság 9

Gazdaság 10

Egyéb gazdaságok

B4. Melyik országban található a közösségi gazdaság?
 



B5. Mi az irányítószáma és a település neve (város, falu)
ahol a közösségi gazdaság található?

Pl. 1055 Budapest

 

B6. Milyen környezetben él a közösségi gazdaság
legtöbb tagja?

 
vidéki

külvárosi

városi

nem tudom

Egyéb

Egyéb
 

B7. Melyik évben alapítottátok a közösségi gazdaságot?



B8. Kinek az ötlete alapján alakult meg a Közösségi
gazdaság?

 
Gazdálkodó

Közösség tagjai

Mindkettő

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 

B9. Mi a jogi formája a közösségi gazdaságnak? 
Nonprofit egyesület

Együttműködés

Informális csoport

Alapítvány

Bejegyzett vállalkozás (egyéni vállalkozás, Kft, stb)

Egyéb

Egyéb
 

B10. Hány tagja van a közösségi gazdaságnak?
Számold össze a részesedéseket/kosarakat, mérettől függetlenül. Kérjük, csak számot adj meg. Írj be egy pontos

számot vagy egy közelítő számot, vagy "0"-t, ha nem tudod.
 

B11. Hány embert lát el élelmiszerrel a Közösségi
gazdaság (becslés)?

Ha például 24 tag van és egy átlagos háztartás 3 fős akkor 72 embert lát el.



Szakasz C: III- A termelés adatai

C1. Milyen típusú termékek érhetőek el a Közösségi
gazdaságon belül?

Minden releváns választ jelölj be.

Gyümölcs

Zöldség

Hús

Tej és tejtermék

Tojás

Kenyér

Méz

Fűszernövények

Olaj

Hal, tenger gyümölcsei

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 



C2. Hány gazdaság tagja a közösségi gazdaságodnak? 
Csak a tagokkal közvetlen kapcsolatban álló gazdaságokat számold bele. Válaszd az 1-et, ha egyedül termelsz a

közösségnek.

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Több mint 10

C3. A gazdaságok közül hányat vezetnek nők?
Ha csak egy gazdaság termel a közösség számára, amelyet nő vezet, akkor írj 1-et. Ha csak egy gazdaság

termel a közösség számára, amelyet férfi vezet, akkor írj 0-át. Ha nem tudod a választ, kérjük egyszerűen lépj
tovább a következő kérdésre.

 

C4. Rendelkezi a közösségi gazdaság az alábbi
rendszerek valamelyikének tanúsítványával?

Bio/ Ökológiai

Biodinamikus

Részvételi minőségbiztosítási (PGS)

Nincs

Egyéb

Egyéb
 



C5. A partnerségedhez tartozó gazdaságok az alábbi
rendszerek valamelyike szerint tanúsítottak? (több
gazdaságból álló közösségi gazdaságok esetén)

Bio/
Ökológiai

Biodinam
ikus

Részvételi 
minőségbi
ztosítási

(PGS)

Mindegyik

Némelyik

Egyik sem

Nem tudom

C6. Mely alapelvek mentén működik a közösségi
gazdaság? 

Ökológiai

Biodinamikus

Permakultúrás

Regeneratív

Agroökológia

Nem tudom

Egyéb

Egyéb
 

C7. A közösségi gazdaságban  használtok valamilyen
különleges technikát?

Minimális talajművelés

No-till, talajművelés nélküli technika

Takarónövények, köztes kultúrák, zöldtrágya

Agroerdészet

A talajtömörítés minimalizálása

Saját komposzt létrehozása

Tőzegmentes komposzt

Újrafelhasználható vagy lebomló / természetes mulcsok

Nem vegyi gyomirtás (pl.  mechanikus)



Nem vegyi (biológiai) kártevőirtás

Betegségeknek ellenálló növényfajták

Fenntartható vízhasználat

Víztárolás

Magfogás

Vásárlás kis etikus vetőmaggyártó cégtől

GMOk (géntechnológiával módosított szervezetek) elkerülése

Ezek közül egyik sem

Nincs zöldségtermesztés a közösségi gazdaságunkban

Nem tudom

Szakasz D: IV - Elosztás

D1. A Közösségi gazdaság keretében milyen élelmiszer
elosztási módszereket alkalmaztok?

Jelöld be az összes rátok vonatkozót.

Szállítás egy meghatározott időpontban, amikor a tagok átveszik a
részesedésüket

Szállítás egy átadási pontra, ahol a tagok bármikor átvehetik a részesedésüket

Házhozszállítás

A tagok a gazdaságban veszik át a részesedésük (ami előre össze van készítve
nekik)

A tagok a gazdaságban veszik át a részesedésük (amit minden tag maga készít
össze)

A tagok maguknak takarítják be a terményeket (szedd magad jelleggel)

Szállítás a munkahelyre, intézménybe vagy közösségi helyszínre

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 

D2. Évente hány héten keresztül vannak átadások?
(Hányszor szállítotok?)
 



D3. A  közösségi gazdaságban alkalmazzátok az alábbi
szociális támogatási módszerek valamelyikét? 
Eltérő árszintek - a tagok a jövedelmüktől függően különböző hozzájárulási

szinteket fizethetnek

Ajánlattételi modell

Kedvezmények vagy ingyenes részesedések az alacsony jövedelmű tagoknak

Önkéntesek számára ingyenes vagy kedvezményes részesedések

Munkahelyek vagy kormányzati intézmények által támogatott utalványok

Élelmiszer-adományok ingyenkonyháknak vagy jótékonysági szervezeteknek

Bevándorlók vagy menedékkérők integrációja

Házhozszállítás kiszolgáltatott személyek számára

Együttműködés szociális projektekkel

Rugalmas fizetési lehetőségek

Egyiksem

Egyéb

Egyéb
 

Szakasz E: V - Az együttműködésre vonatkozó kérdések

E1. Milyen típusú megállapodás van érvényben a
közösségi gazda és a tagok között?

Írásbeli szerződés

Szóbeli megállapodás

Nincs megállapodás

Egyéb

Egyéb
 



E2. Mennyi az a minimális idő, amire egy tag
csatlakozhat?

 
Egy hét

Egy hónap

Egy szezon

Egy év

Nem releváns

Nem tudom

Egyéb

Egyéb
 

E3. Milyen módon vannak bevonva/bevonódva a tagok a
közösségi gazdaságba?

Jelöld be az összes releváns lehetőséget.

Segítenek a termesztésben

Segítenek a csomagolásban/ szállításban

Segítenek az adminisztrációban és a menedzsmentben, vagy annak bizonyos
részeiben (pl. a díj beszedésében)

Segítenek a vetési/ termelési terv kidolgozásában

Részt vesznek  a közösségi programokon, gazdaságlátogatásokon

Segítik anyagilag a gazdaságot befektetéssel vagy kölcsönnel

Kifizetik előre a részesedésük

A gazdaság társtulajdonosai

Népszerűsítik a közösségi gazdaságot barátaik és ismerőseik között

Nem tudom

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 



E4.  Jelenleg milyen a tagság helyzete a közösségi
gazdaságban?

Tagokat keresünk

Van elég tagunk

Várólistánk van

Nem tudom

Egyéb

Egyéb
 

E5. Ki szervezi és irányítja a közösségi gazdaságot?
Ha az "Egyéb" lehetőséget választod, kérjük, írd le röviden.

 
A tagok

A termelő

A termelő és a tagok közösen

Valaki más

Nem tudom

 

E6. Mi jellemzi legjobban a nemek közötti egyensúlyt a
közösségi gazdaság irányításában?

 
Nő(k) irányítják

Férfi(ak) irányítják

Nő(k) és férji(ak) egyformán irányítják

Nem tudom

Nem akarok válaszolni



E7. Ki dönti el a termelő(k)nek fizetett árat/
fizetést/munkadíj összeget?

 
A termelő(k)

A termelők és a tagok együtt

A tagok egyedül

Egyéb

Egyéb
 

E8. Mely CSA alapelvek érvényesülnek jelenleg az Ön
kezdeményezésében?

Igen Nem
Nem

tudom

Közvetlen kapcsolat

Megosztott felelősség

A gazdálkodással összefüggő tevékenységek közös
kockázatviselése

A gazdálkodással összefüggő tevékenységek pozitív
eredményeinek megosztása

E9. Hogyan változott a Covid-19 járvány kezdete óta a
tagság mérete?

 
Csökkent

Csökkent, majd növekedett

Nincs változás

Nőtt

Nőtt, majd csökkent

Nem tudom

Egyéb

Egyéb
 



Szakasz F: VI - Hálózatokra vonatkozó kérdések

F1. A Közösségi gazdaság tagja valamely közösségi
gazdaságokat összefogó formális vagy informális
hálózatnak?

Az Urgenci tagja

Nemzeti hálózat tagja

Helyi/ regionális hálózat tagja

Nem tudom

Nem tagja hálózatnak

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 

Szakasz G: VII - A földterületre vonatkozó kérdések

G1. Ki a tulajdonosa a földterületnek, amelyen a
közösségi gazdálkodás folyik?

Ha több gazdaságból álló modellről van szó, kérjük írd be az egyes rovatokba, hogy az egyes kategóriákba hány
gazdaság tartozik. Például, ha 3 gazdaság termel a közösségnek, amelyből 2 bérli a területet, 1 birtokolja - akkor
jelöld be "a termelő bérli" kategóriát és írd be, hogy 2, és jelöld be a "termelő tulajdonában áll" és írd be hogy 1.

A termelő tulajdonában áll

Megjegyzés
 

A termelő tulajdonában áll

Megjegyzés
 

A termelő bérli

Megjegyzés
 



A közösség bérli

Megjegyzés
 

Nem tudom

Megjegyzés
 

Egyéb

Egyéb
 

G2.

Mekkor az a terület, amelyen a közösség számára a
zöldségtermesztés folyik, hektárban kifejezve?
Mekkora a közösség ellátására használt teljes
terület hektárban kifejezve? (1 hektár = 10,000 m2;
1 hektár = ~2,5 hold)

A gazdaságban megművelt teljes terület (ha) ?
Ha a közösségi gazdaság 100%-ban a közösségnek értékesít, akkor a válasz ugyanaz lesz mindkét kérdésre. Ha
a közösséghez több zöldségtermelő gazdaság is tartozik, akkor akár 3 különböző gazdaságra is megadhatod az

adatokat.

Gazdaság 1

Gazdaság 2

Gazdaság 3

G3.

Mekkor az a terület, amelyen a közösség számára a
zöldségtermesztés folyik, hektárban kifejezve?
Mekkora a közösség ellátására használt teljes
terület hektárban kifejezve? (1 hektár = 10,000 m2;
1 hektár = ~2,5 hold)

A közösségi gazdaságon keresztül értékesített
termékek által használt teljes terület (ha) ?

Ha a közösségi gazdaság 100%-ban a közösségnek értékesít, akkor a válasz ugyanaz lesz mindkét kérdésre. Ha
a közösséghez több zöldségtermelő gazdaság is tartozik, akkor akár 3 különböző gazdaságra is megadhatod az

adatokat.

Gazdaság 1



Gazdaság 2

Gazdaság 3

Szakasz H: VIII - A munkaerőre vonatkozó kérdések

H1.  Ki dolgozik a zöldségtermesztő gazdaságban?
Úgy döntöttünk, hogy a zöldségtermelő közösségi gazdaságokra összpontosítunk, hogy a felmérés könnyebben

érthető és az eredmények könnyebben értelmezhetőek legyenek. Ráadásul a zöldségtermelés messze a
legjobban reprezentált mezőgazdasági tevékenység a közösségi gazdaságokban. Kérjük, jelöld be az összes

választ, ami igaz a gazdaságra.

Termelő

A termelő családja

Termelői közösség

Szezonális munkatársak

Bevándorló munkavállalók

Terjes munkaidős munkatársak

Részmunkaidős munkatársak

A közösség tagjai (önkéntesek)

Más önkéntesek

Wwoofer-ek, gyakornokok

Társadalmi kirekesztettségben élő személyek

Nem vonatkozik ránk  (nem termelünk zöldséget)

Nem tudom

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 



H2. Mi a  termelő(k) foglalkoztatási státusza? Kérjük,
írjd be a megjegyzés rovatba a termelők számát
minden egyes kategóriára. 

Példa: ha az Ön CSA-jában a zöldségtermesztő közvetlenül a CSA alkalmazásában áll, de 2 másik termelő
(például egy sajtkészítő és egy hústermelő) önálló vállalkozó, akkor a 2 első sort be kell jelölni, és az "Önálló"

rovatba "2", a "CSA alkalmazásában áll" rovatba pedig "1" kell írni.

Itt a "foglalkoztatás" alatt munkaszerződést kell érteni.

Egyéni vállalkozó

Megjegyzés
 

Alkalmazott

Megjegyzés
 

Nem tudom

Megjegyzés
 

Egyéb

Egyéb
 

H3.  A közösségi gazdaságként való működés teremtett
új munkahelyeket? 

Ha igen, kérjük, írd be a "megjegyzés" rovatba, hogy hányat és milyen szerepkörben.

 
Igen

Nem

Nem tudom

 



H4. A közösségi gazda jövedelmének mekkora része
származik a közösségi gazdaságból?

Ez a kérdés a közösségi gazdaság  fő termelőjére vonatkozik. Kérjük, válassz ki egy százalékos arányt, amely a
közösségi gazdaság a gazda jövedelemében betöltött arányát jelöli.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

Nem tudom

H5. Milyen egyéb bevételi forrásai vannak a
gazdaságnak a közösségi gazdaság mellett?

Kormányzati támogatások

Privát támogatások

Értékesítés éttermeknek

Értékesítés a gazdaság területén (farm shop)

Termelői piacok

Nagykereskedelem

Közbeszerzés (iskola, egyete, idősotthon, kórház)

Nincs más bevételi forrás a közzösségi gazdaságon kívül

Nem tudom

Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig
 

H6. Hogyan próbáltok a termelő(k)nek méltányos
jövedelmet  biztosítani?

Ha nem tudja vagy nem akarja megválaszolni ezt a kérdést, akkor a következő kérdésre a kérdés
megválaszolása nélkül is áttérhet.

 



Szakasz I: IX- Záró kérdések

I1. Ha hozzájárulsz, hogy további kérdések, felmérések
vagy kutatási projektek céljából felvegyük Veled a
kapcsolatot, akkor kérjük add meg az email címed.
Adataidat nem osztjuk meg harmadik féllel. De szükséges lehet, hogy felvegyük veled a kapcsolatot, ha

pontosításra lenne szükség, vagy további kérdéseket szeretnénk feltenni vagy esetleg interjút készítenénk
veled.

 

I2. Végezetül kérjük, jelezd nekünk, ha mi (az URGENCI,
a közösségi gazdálkodás nemzetközi, urgenci.net)
hálózata bármiben a segítségedre lehetünk:

A mozgalmon belüli kommunikáció javítása

A mozgalom láthatóságának növelése

Közreműködés a közélelmezési politikában

Új nemzetközi projektek megvalósítása

Kommunikációs képzés

Hálózatépítésre vonatkozó képzés

Képzés a közösségi gzadaságok vezetéséről

Pénzügyi képzés

Képzés a feminizmusról

Képzés a digitális készségek fejlesztéséről

Társadalmi befogadással kapcsolatos képzés

Közösségiépítésre vonatkozó képzés

Egyik sem

Egyéb

Egyéb
 



Köszönjük a türelmedet és az értékes válaszokat!

Amennyiben az Európai Közösségi Mezőgazdaság
Kutatócsoporttal kapcsolatban van kérdésed, ne habozz, vedd
fel a kapcsolatot az országod nemzeti kapcsolattartójával, aki

ezt a kérdőívet eljuttatta Hozzád vagy írj a Kutatócsoport
központi címére:  contact@urgenci.net
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