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1. Bevezető

A mai nap programja

2. Vállalkozás & Pénzügyek

3. Tervezési feladat

4. Zárás
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1. Rész - Bevezető
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Pénzügyi fenntarthatóság 

A pénzügyileg fenntartható CSA fogalma:
„a gazdá(k)nak és a CSA közösségnek azon „a gazdá(k)nak és a CSA közösségnek azon 

képessége, hogy mind a gazdaság, mind a CSA 
kezdeményezést hosszútávon fenntarthatóvá tegye. 

A hosszútávú fenntarthatóság érdekében a 
gazdaság nem szabad, hogy bizonyos (külső 

forrásból származó) támogatásoktól vagy 
adományoktól függjön, és nem szabad, hogy 

adósságba sodorja a termelők következő 
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adósságba sodorja a termelők következő 
generációját, netán a közösséget.” 



Solid Base kérdőív

Kutatás az európai CSA-k (közösségi mezőgazdálkodás) és 
egyéb szolidaritaśon alapuló alternatív élelmiszerrendszerek
pénzügyi fenntarthatóságárólpénzügyi fenntarthatóságáról

Módszertan:

• szakirodalom átolvasása és elemzése

• online kérdőív Európa-szerte 9 nyelven - 116 résztvevő

• 40 interjú gazdákkal & koordinátorokkal

• fogyasztói kérdőív - 387 válaszadó

Solid Base – 2. Modul 6

• fogyasztói kérdőív - 387 válaszadó



Az online kérdőív eredményei

A válaszadók általában nagyon pozitívan értékelték a CSA-val
kapcsolatos tapasztalataikat:

• „ Mi a véleményed a CSA-d jövőjéről?”  - 116-ból 90-en optimisták

• „Tapasztaltál pénzügyi fejlődést a CSA gazdaság(o/ai)dban az 

elmúlt 5 évben?” - csak 13% válaszolt “nem”-et, és az enyhe 

többség (59%) “igen”-t

• „ Összességében a gazdaság(o/ai)d annyira fenntarthatók, 

amennyire szeretnéd?”  - válaszok 3%-a: “nem”, mindössze 42%: 
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amennyire szeretnéd?”  - válaszok 3%-a: “nem”, mindössze 42%: 

“igen”



Az online kérdőív eredményei

Mik a legnagyobb kihívások számodra? 

Befektetések finanszírozása

32%

5%

4%

26%

Befektetések finanszírozása

Új tagok keresése

Más

Növekvő verseny hasonló 
kezdeményezésekkel
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21%12%

5% Több értékesítési csatorna 
működtetése

A bevétel nem fedezi a 
kiadásokat



Az online kérdőív eredményei

Mi alapján alakítod ki az éves költségvetést? 

Szomszédos gazdák árai alapján

Szomszédos közösségi gazdák árai 
alapján

Egyéb

Becslés
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tavalyi év költségei alapján 

Részletes számítás

Szomszédos gazdák árai alapján



További megállapítások : 
•Az elköteleződés hossza legalább 6 hónap (75/116)

Az online kérdőív eredményei

•24% nem emelte a részesedés árát az elmúlt 3 

évben

•A tagok 85%-a pozitívan reagált az áremelésre az 

olyan közösségi gazdaságoknál, amelyek a 

válaszukban ármelkedésről számoltak be

•A 3 leginkább alultervezett költségkategória: 
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•A 3 leginkább alultervezett költségkategória: 

munkaerő költségei, befektetési megtakarítások és 

gépek/berendezések



Közösségi gazdák & fogyasztók 
Magyarországon

• Ez a kutatás arra is rámutatott, hogy a fogyasztók felé történő 

kockázatmegosztással kapcsolatos kommunikáció és a költségek kockázatmegosztással kapcsolatos kommunikáció és a költségek 

kiszámítása gyakran nem megfelelő.

• A tagdíjak alacsonyak az összköltséghez viszonyítva és a legtöbb esetben csak 

a működési költségeket fedezik. 

• A gazdák az árba sok esetben nem terveznek be tartalékot az előre nem 

látható kiadásokra.
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• Ily módon, ha a kockázatmegosztás nem történik meg, a CSA inkább egy 

szolgáltatás.

• Az átlagos fogyasztó magasan képzett, fiatal, önreflektáló, városban él a 

családjával, nyitott az új tapasztalatokra és nincsenek pénzügyi problémái.



2. Rész
Vállalkozás & PénzügyekVállalkozás & Pénzügyek
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Vállalkozás
pénzkeresés termék vagy 

szolgáltatás eladásával

Pénzügyek
pénz használata és kezelése az 

életképesség biztosításához

• küldetés, jövőkép, célok • költségvetés
• termelés, bevételek, kiadások, • értékajánlat

• termelés & tevékenységek
• erőforrások & emberi erőforrások
• eladás, marketing
• fogyasztók
• partnerek
• menedzsment (kockázatot beleértve) 

• termelés, bevételek, kiadások, 
tartozások és követelések 
tervezése és nyilvántartása

• készpénzállomány, bankszámla-
egyenlegek és cash- low tervezés 

• profit & veszteség és fedezeti 
pont 

• kontrolling
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• külvilág
• kontrolling
• könyvelés

ÜZLETI TERV PÉNZÜGYI RENDSZER



1. Feladat - Jövőkép, küldetés és célok   

• Jövőkép: milyen lesz a gazdaságod 5, 10 vagy 25 év múlva

• Küldetés: az értékeid, jelen helyzeted és jövőképed olyan 

alapelvek alapján foglald össze , amelyek leginkább 

jellemzik a vállalkozásod

• Célok: tegyél lépéseket egy mérhető célokat tartalmazó, 

működő stratégiai terv kidolgozása felé
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2. Feladat - Üzleti terv
Dolgozzatok csoportban, és beszéljétek meg a tapasztalataitokat

A közösségi mezőgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságát hosszú távú
tervezéssel, folyamatos nyomon követéssel és visszajelzéssel kell
biztosítani.biztosítani.

• értékajánlat
• termelés & tevékenységek
• erőforrások & emberi erőforrások
• elosztás & marketing
• fogyasztók
• partnerek
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• partnerek

Kezd a legegyszerűbben és folyamatosan fejlődj+

Legyen egy képed a közösségi gazdaságodról!



Sajátos pénzügyi kérdések a CSA-kban

• szolidaritás 
• átláthatóság 

• cash-flow 
• kapcsolat a vidékkel• átláthatóság 

• részesedés és árképzés
• tisztességes megélhetés 

biztosítása a gazdák számára
• alacsony marketing költségek 
• közös kockázatvállalás
• hosszútávú elköteleződés 
• biztos éves bevétel
• elosztás

• kapcsolat a vidékkel
• életmód
• nyereség egy CSA-ban
• egyéb?
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• elosztás
• szállítás



Tervezés Monitoring

Pénzügyi rendszer

Adatrögzítés
Beavatkozás
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Elemzés



A pénzügyi rendszer részei

• költségvetés

• termelés, bevételek, kiadások, tartozások • termelés, bevételek, kiadások, tartozások 

és követelések tervezése és nyilvántartása

• készpénzállomány, bankszámla-

egyenlegek és cash- low tervezés 

• profit & veszteség és fedezeti pont  

• kontrolling
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• kontrolling

• könyvelés



KÖLTSÉGVETÉS

A bevételek és kiadások 
becsült egyenlege egy 

meghatározott időszakban.

PÉNZÜGYI TERV

A pénz ki- és beáramlása a 
vállalkozásba.

meghatározott időszakban.

Ugyanazon részek:
• Bevétel
• Kiadás
• Személyi költségek
• Közvetlen költség

Különbségek:

• Befektetés

• Tartalékképzés
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• Közvetlen költség
• Közvetett költség



3. Rész
Tervezési feladat – sablon Tervezési feladat – sablon 

dokumentumokkal
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A Solid Base képzés után

Lépj kapcsolatba a nemzetközi és nemzeti CSA hálózatokkal! 

Magyarország: Tudatos Vásárlók Egyesülete 
www.tudatosvasarlo.hu/csawww.tudatosvasarlo.hu/csa

Csehország: AMPI www.asociaceampi.cz

Németország: Solawi www.solidarischelandwirtschaft.org

URGENCI, a nemzetközi CSA hálózat urgenci.net
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URGENCI Hub hasznos anyagokkal: hub.urgenci.net

Solid Base anyagok angolul: http://urgenci.net/solid-base/


