Tisztelt Hölgyem / Uram,
Az alábbi felmérés az AGRI-YOUTH című Leonardo da Vinci projekt része. A innovációtranszfer
típusú projekt „Az egész életen át tartó tanulás” program támogatásával valósul meg, közvetlen
finanszírozója a török Leonardo da Vinci Nemzeti Iroda. A tervezett projettevékenységekben török,
magyar, olasz, lengyel, spanyol és román partnerek vesznek részt.
A kérdőív célja, hogy azonosítsa a mezőgazdasági vállalkozók érdeklődési területeit, továbbá
azokat a képzési dokumentumokat és eszközöket, melyek segítségével a jelenleg is aktív és a
jövőbeni gazdák szélesíteni (diverzifikálni) tudják gazdasági tevékenységüket, fejleszteni tudják
menedzsmentjük hatékonyságát. A projekt speciális célja, hogy megkükönböztett figyelemmel
segítse a fiatal és női gazdálkodókat.
Köszönjük együttműködését.
Tudás Alapítvány, a project magyar partnere
A GAZDASÁG ADATAI (nem kötelező)
A cég (társaság) neve:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Hivatalos képviselő:…………………………………
A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
1

Milyen gazdasági tevékenységekkel foglalkozik?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

növénytermesztés
állattenyésztés
zöldégtermesztés
agroturizmus
élelmiszer-feldolgozás (pl. sajt, bor, olivaolaj stb.)
egyéb (kérjük, határozza meg):

A GAZDASÁG ADATAI SZÁMOKBAN
2

Összes földterület (ha) ……..

7

Tejelő tehén (db) ……..

3

Szántóföld (ha) ……………...

8

Húsmarha (db) ……….

4

Gyümölcsös (ha) ……………

9

Juh (db) .………………

5

Legelő (ha) …………………..

10

Kecske (db) .…………..

6

Erdő (ha) …………………….

11

Sertés (db) ……………

12

Kisállat (db) …………...
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Élelmiszer-feldolgozás: jelölje a megfelelőt
13

Dzsem és egyéb tartósított gyümölcs (befőtt) ……

14

Kenyér, pite és aprósütemény ……

15

Bor és pálinka ……

16

Olivaolaj és egyéb olaj alapú termék ……

17

Feldolgozott hústermék (füstölt, szárított, sózott) ……

18

Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………….)
……

Agroturizmus
19

Szobák száma ……………….

20

Ágyak száma …………………

21

Éttermi ülőhelyek száma ……

MUNKAERŐ
22

Korábban (Ön előtt) saját családjának birtokában volt a gazdaság?
Igen
Nem

23

Mielőtt gzadálkodni kezdett, volt egyéb munkatapasztalata (-helye)?
Igen
Nem

24

Családjának más tagja is dolgozik a gazdaságban?
Nem

25

2

3

4

5

több

Alkalmaz állandó munkásokat (egész évben) a gazdaságában?
Nem

26

Igen 1

Igen 1

2

3

4

5

több

pontosítsa: …….

Alkalmaz idénymunkásokat a gazdaságában?
Nem

Igen 1

2

3

4

5

több

kérjük, határozza meg: …….

INNOVÁCIÓS IRÁNYVONALAK
27

Miért döntött (vagy döntene) úgy, hogy innovative megoldásokat alkalmaz
gazdaságában? (Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)

A gazdaság jövedelmezőbbé tétele, extra bevétel biztosítása
A bevételi források bővítése, stabilabbá tétele
A gazdaság hosszú távú fenntarthatósága
Jobb munkalehetőségek biztosítása a hozzátartozóknak
Uniós támogatásokhoz való hozzájutás
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f) Jobb életkörülmények biztosítása
g) Menekülés a munkanélküliség elől
h) Egyéb (kérjük, határozza meg):.................................................................)
28

Innovatívnak tartja-e a következő tevékenységeket?
(1 = egyáltalán nem innovatív, 5 = nagyon innovatív)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek *
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

* (pl. PDO = oltalom alatt álló eredetmegjelölés; PGI = oltalom alatt álló földrajzi
megjelölés; TSG = garantáltan hagyományos különlegesség, vagy más helyi
termékek)
29

Műveli-e vagy kívánja-e művelni a jövőben az alábbi innovatív tevékenységek közül
valamelyiket gazdaságában? (Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

30

Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek *
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

Melyik tevékenységet tartja fontosnak/hasznosnak az alábbiak közül?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)

Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek *
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

31

Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

A biomassza (pl. gally, szőlővessző, növényi maradványok, trágya stb.)
hasznosításának mely formája iránt érdeklődik vagy fog érdeklődni a jövőben?
a.
b.
c.
d.

Komposztálás (növénytermesztés vagy kertészet számára)
Biomassza energiatermelés céljára (biogáz)
Biomassza fűtés céljára
Egyéb (kérjük, határozza meg):

KÉPZÉSI IGÉNYEK
32

Az Ön számára könnyen elérhetők a szükséges információk vagy képzési lehetőségek az
innovatív gazdálkodási tevékenységek alkalmazásáról, bevezetéséről?
Igen

33

Az innovativ mezőgazdaság mely területe iránt érdeklődoik?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

34

Nem

Termelési technológiák
Élelmiszer-feldolgozás
Marketing és közvetlen piaci értékesítés
Projektfinanszírozás
Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások hasznosítása
Egyéb (kérjük, határozza meg) : …………………………………….

Szüksége van további ismeretekre, szaktudásra az új tevékenységek elindításához
vagy menedzseléséhez?
Igen

35

Nem

Mely szakterületen igényel több szakismeretet?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a) Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
b) A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
36

Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek *
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

Az alábbiak közül mely oktatási módszert részesíti előnyben?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bentlakásos tanfolyamok (egyhetes időtartamúak)
Nem bentlakásos tanfolyamok (az előadások több hétre vagy hónapra elosztva)
Távoktatás (tanfolyamok az internet segítségével)
Oktatási központban szervezett videókonferenciák
Gyakorlati oktatás (learning by doing), szakmai értekezletek, üzemlátogatások
Kombinált módszer (frontális osztálymunka, online és offline képzés)
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

MENEDZSMENT
37

Ismeri a Közös Agrárpolitika (KAP) új (2014–2021) irányelveit?
Igen

38

Nem

Gondolja, hogy a KAP új irányelvei hatással lesznek az Ön gazdaságára?
Igen

Nem

39

Az új KAP célkitűzése, hogy az európai mezőgazdaság fenntarthatóbb és versenyképesebb
legyen. Egyetért Ön ezzel?
Igen
Nem

40

Az alábbi menedzsment ismeretek közül mely szakterületeken igényel szakmai
továbbképzést, vagy érzi ismereteit elégtelennek?
(Maximum háromat válasszon)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adminisztráció és könyvelés
Az európai strukturális támogatások felhasználása (EAFRD, ERDF, ESF)
A Közös Agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos ismeretek
Stratégiai tervezés és üzleti terv készítése
A bankokkal való kapcsolat
A biztosítási cégekkel való kapcsolat
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g)
h)
i)
j)

Munkavédelem
Egyéni marketing stratégiák
Csoportos vagy szövetkezeti marketing stratégiák
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………….)

PROJEKTTERVEZÉS
41

Melyik támogatási formát tartja a legfontosabbnak az innovatív projektek
megvalósításához?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

42

Bankkölcsön
Uniós támogatások
Nemzeti támogatások
Regionális támogatások
Üzleti partner
Családtag
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………….)

Kinek a tanácsai lennének hasznosak Önnek egy innovatív projekt megvalósításakor?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Egyéni szaktanácsadó (agronómus, közgazdász, mérnök, adótanácsadó stb.)
Tanácsadó az agrárkamarától vagy gazdasági egyesülettől
Tanácsadó pénzügyi intézettől
Kutatóintézeti vagy egyetemi szakembertől
Másik tapasztalt földműves
Egyéb (kérjük, határozza meg):…………………………………………………….)
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SZEMÉLYES ADATOK (Nem kötelező! Kérjük, olvassa el a kérdőív végén található személyes
adatokról szóló jogi nyilatkozatot!)
Vezeténév:

Keresztnév:

43

Életkor:

44

Nem: Férfi

45

Végzettség: Elemi iskola

46

Hány éve gazdálkodik?:

Nő
Szakképző iskola

Szakközépiskola

BSc

MSc

PhD

Mezőgazdaságon kívüli szakmai tapasztalat:
Cím:
Telefon………………………………………E-mail: ……………………………………..
Honlap:

Köszönjük a közreműködését.
Tudás Alapítvány

* A kérdőívben szereplő személyes adatokat bizalmasan kezeljük: sehol nem tesszük közzé, illetve
nem terjesztjük semmilyen módon. Az irányelv az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK
(2000. december 18.) rendeletén “a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” és/vagy a nemzeti magánjogon alapul.
Nagyon köszönjük szíves közreműködését!
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