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Előzmények  

 

A TIOP -3.2.3.A -13/1-2014-0001 „Esélytöbblet a basiaknak” címet viselő projektben Baks Község  

Önkormányzata szociális bérlakásokat épített, melyhez a település területén telkeket vásárolt 2014-

ben. A felépülő ikerházak mára már teljes számban közművesített telkei azonban jóval nagyobbak, 

mint amekkorák az épületek, vagy az ésszerű nagyságban – az épülethatártól 5-10 méteres körzetben 

– kijelölt udvar / kert együttes ezt megkívánja. Az önkormányzat által megvásárolt telkek összesített 

nagysága 1 ha, amely szükségessé teszi azt, hogy a karbantartás / hasznosítás kérdésével foglakozzon 

a településvezetés. 

„A szociális agrárgazdálkodás lehetőségei Bakson” - című tanulmány elkészítésének célja az, hogy a 

lakás és udvar célját nem szolgáló telekrészek hasznosítására javaslatot tegyen. A tanulmány kiterjed 

a baksi szociális agrárgazdálkodás egyéb lehetőségeire, például a szociális szövetkezet 

működtetésével kapcsolatos átgondolásra is. 

 

A kiskert-program célja, illeszkedése a honi kormányzati stratégiához  

 

A baksi kiskert-program célja az, hogy a szociális bérlakások bérlőinek egyrészt a saját családjuk 

egészséges élelmiszerrel való ellátáshoz szükséges zöldség és gyümölcs megtermelésére lehetőséget 

nyújtson, másrészt, hogy ugyanakkor akár jövedelemszerzésre is módot adjon a beköltöző fiatal 

családoknak, megkönnyítve ezzel életkezdésüket és ugyanakkor a lakások fenntartási költségeinek 

előteremtését is. 

Nemzeti Vidékfejlesztési stratégia 2012-20201 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia egyik alapvetése, hogy hazánkat mind a talajviszonyok, mind 

pedig az éghajlati adottságai alkalmassá teszik arra, hogy az egyébként is hagyományos 

kertészkedést, konyhakertművelést a nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségével ismét 

általánossá tegye. A NVS 81. oldalán „Kert-Magyarország” kertészeti program” címmel foglalta össze 

ezzel kapcsolatos elképzeléseit a Vidékfejlesztési Minisztérium. 

A meghatározott stratégiai irányok és teendők több pontban határozzák meg a fejlesztés részleteit, 

amelyeket az alábbiakban idézünk: 

„1. Támogatási lehetőségek biztosítása a kertészeti ágazatok és szereplők számára, az ágazati és a 

termesztéstechnológiai specifikumokra tekintettel. A támogatások rendszerében stabilitás és 

kiszámíthatóság biztosítása, a pályázatokhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentése. 

2. A kertészeti ágazatok (zöldség, gyümölcs, dísznövény, fűszer- és gyógynövény, gomba, faiskola, 

kertépítés) fellendítése, a szereplők esélyeinek növelése az ökológiai gazdálkodás elterjesztésével, a 

technológia fejlesztésével, a megújuló energiára alapozott termesztő telepek létesítésével, az 

                                                           
1
 Forrás http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf:  
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öntözési infrastruktúra fejlesztésével, értékesítési csoportok létrehozásával, a környező országok által 

nyújtott exportlehetőségeinek kihasználásával és a háttéripar fejlesztésével. 

3. A kertészeti termékek piacra jutásának segítése a termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) 

működésének támogatásával, a hűtőházi és csomagolási infrastruktúra fejlesztésével és a feldolgozó 

ipar újjászervezésével. 

4. Növényházfejlesztések támogatása, geotermikus energia kertészeti célú, fenntartható módon 

történő hasznosítása, ültetvények telepítése, korszerűsítése, megújítása, továbbá minőségbiztosítási 

rendszerek kialakításának, működtetésének támogatása, az ágazati termékpályák 

szabályozórendszerének egyszerűsítése. 

5. Az export piacok bővítése, a hazai piac visszaszerzése érdekében a közösségi marketingre állami 

források biztosítása. 

6. A kertészeti ágazatok kutatási és fejlesztési tevékenységének támogatása a kertészeti szak- és 

felsőoktatás szakmai erősítésével. Az elavult jogszabályok módosítása. 

7. Tájfajták, helyi fajták termesztésbe vonása, fajtanemesítés. 

8. Szektor-specifikus, térségi alapú alprogramok kidolgozása, (például Makói hagyma program, 

Fűszerpaprika program) a hungarikumnak is minősülő termékek, tájfajták és őshonos fajták hazai 

piacra jutási feltételeinek javítására. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi illetve családi 

vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen kevesebb 

vegyszerhasználattal termeszthető fajták, termesztésbe vonásuk többek között elősegíti a minőségi 

élelem ellátást, a biogazdálkodást, és munkahelyeket teremt, lényegesen csökkentheti falvainkban a 

munkanélküliséget. 

9. A hatósági ellenőrzések egyszerűsítése és a vele járó költségek csökkentése. 

10. A kertkultúra (kis-, házi-, közösségi kertek) javítása. 

 

Zöldségtermesztési alprogram 

A termelői érdekeltség megteremtése, a termelésösztönzés kiemelt fontosságú a zöldségtermesztési 

ágazat számára. A jó minőségű és változatos hazai zöldség termékek népszerűsítése, a helyi 

termékek, a helyi értékesítés támogatása az egészséges táplálkozás alapelveinek terjesztése mellett 

hozzájárul a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez, s kiválthatja saját termeléssel az egyre 

növekvő importot is. 

Gyümölcstermesztési alprogram 

Az egészséges táplálkozás egyik alappillére a megfelelő mennyiségű gyümölcsfogyasztás. 

Magyarország klimatikus adottságai ideálisak a minőségi termék-előállításhoz, emellett a hazánkban 

évszázadok során kialakult biológiai alapok, genetikai értékek, speciális tájfajták is nagy 

lehetőségeket hordoznak a tömegtermékekkel, világfajtákkal szemben. Fontos a termőalapok 

megújítása. A feldolgozott termékként történő értékesítés a szezonalitásból fakadó nehézségek 

áthidalásán túl a foglalkoztatottsági helyzet javításához is hozzájárulhat. 

Fűszer- és gyógynövénytermesztési alprogram 

A fűszer- és gyógynövény ágazat fejlesztési feladatai a gyűjtésre és a termesztésre koncentrálódnak. 

A gyógynövények szakszerű, ellenőrzött gyűjtése hozzájárulhat a legelmaradottabb térségek 
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népességmegtartó erejének fokozásához, a képzetlen, alacsony iskolázottságú lakosság 

munkanélküliségének enyhítéséhez. Ehhez a regisztrált, szakmailag felkészült gyógynövénygyűjtő 

státusz létrehozása, jogi és adóügyi feltételrendszerének megalkotása szükséges. A gyűjtési 

lehetőségek szűkülése miatt indokolt egyes vadontermő fajok termesztésbe vonása, melyhez a 

kutatási tevékenység támogatása szükséges. 

Dísznövénytermesztési alprogram 

A technológiai színvonal emelésével Magyarország a dísznövénytermesztésben, valamint az arra 

épülő kereskedelemben is kiemelkedő szerepet tölthet be. Az ágazat szereplőinek esélyei – a 

technológia fejlesztési eredményeinek alkalmazásával, a megújuló (termál) energiára alapozott 

termesztő telepek, értékesítési csoportok létrehozásával, a környező országok piaci lehetőségeinek 

kihasználásával, a háttéripar fejlesztésével – a magasabb életszínvonallal rendelkező országok egy 

főre jutó dísznövényvásárlás bíztató jövőt mutat az ágazat számára. 

 

Faiskolai alprogram 

Támogatási feltételek biztosítása a biológiai alapok megteremtésének biztonsága érdekében. 

Támogatással működő, független és a piaci igényekre reagálni képes vírusmentes központi 

szaporítóbázis kialakítása szükséges annak érdekében, hogy a hazai faiskolák rendelkezésére álljon a 

megfelelő szaporítóanyag. Települési szaporítókertek létesítésének ösztönzése. A faiskolai termelés 

jelenleg az egyik legversenyképesebb alágazatunk.”2 

 

A NVS –ből kiindulva, Baks Község jó eséllyel indulhat a jövőben olyan pályázatokon, amelyek a 

településen hagyományos növények termesztéséhez igényelnek majd forrásokat. 

 

 

A tanulmány általános áttekintést és konkrét javaslatokat egyaránt megfogalmaz. A Fecskeház (6768 

Baks, Fő utcca 112.) be nem épített területének a bérlők által történő hasznosítására illetve az új 

építésű ikerházak kertjeinek művelésére vonatkoznak a javaslatok, amelyek a növénytelepítést és 

biogazdálkodási lehetőségeket is érintik. 

 

  

                                                           
2
 Forrás: Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2012-2020 81. oldal 
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I. A szociális gazdaság fogalma, jellemzői – a gazdasági folyamatokban betöltött szerepe.3 

Készítette: Szikszai Sándor foglakoztatási szakértő 

 
Bevezető 
 
A szociális gazdaság gyorsan fejlődő vívmánya az európai gazdasági és szociális térnek. Új keletű 
előretörése két problémával függ össze: a szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti 
növekvő szükséglettel, valamint olyan utak keresésével, amelyek lehetővé teszik, hogy a költségvetési 
korlátok és adócsökkentések közepette olcsón lehessen kielégíteni ezeket az igényeket. További 
fontos érv volt a szociális gazdaság növekedése mellett a kilencvenes évek második felére jellemző 
nagy munkanélküliség Nyugat Európában, és a formális gazdaság képtelensége arra, hogy ennek 
felszívásához kellő számú munkahelyet teremtsen, különösen a hátrányos helyzetű emberek 
elhelyezésére. 
 
  A munkaerőpiac egyensúlyának tartós felbomlása nemcsak az állam beavatkozását teszi 

szükségszerűvé, de a nonprofit gazdasági szereplőket is egyre nagyobb feladat elé állítja. A „szociális 

gazdaság” fogalmának értelmezése számos szakmai fórum témája.  

Egyesek a „társadalmi gazdaság” félrefordításának tartják, mások inkább „szolidáris” gazdaságról 

beszélnek. A lényeg azonban, hogy meghatározható a vállalkozásoknak egy olyan köre, amelyek 

egyfajta szociális küldetést töltenek be, s amelyeknél a fő prioritás a foglalkoztatás fenntartása, 

bővítése (szemben a profitmaximalizálással), illetve olyan személyek foglalkoztatásba vonása, akik a 

versenyszférában hátrányos helyzetűek.  

Ezek a vállalkozások úgy kívánnak társadalmi célokat szolgálni, hogy gazdasági és kereskedelmi 

tevékenységet végeznek, miközben nonprofit szervezetek abban az értelemben, hogy a megtermelt 

profitot visszaforgatják a vállalkozás gazdasági tevékenységébe, vagy más módon használják fel 

társadalmi céljaik eléréséhez.  

 

1. 1. A szociális gazdaság fogalmi definíciója – annak dilemmái. 
 

1. 1. 1. A dilemma alapja – eltérő megközelítések, eltérő szerepek. 

A szociális gazdaság (Social-Economy) terminológia használata az utóbbi két-három évtizedben 
rendkívüli gyorsasággal terjedt különösen az un. jóléti államok egy részében. Ugyanakkor e jelentős 
térnyerés ellenére sem alakult ki a szociális gazdaság szabatos közgazdasági definíciója.  
 
A különböző országok más-más elhatárolásokat alkalmaznak, és megállapítható, hogy sem a nemzeti 
számlák rendszere, sem a statisztikai rendszerek nem használják a „social-economy” fogalmat. A 
gyakorlatban használt „munkadefiníciók” alapján azonban mára kialakulni látszik az a lehetőség, hogy 
közgazdasági, szociológiai és statisztikai szempontok figyelembe vételével körülírjuk a szociális 
gazdaság határait 
 
A fogalom körülhatárolásának kiindulópontja a profitorientált magánszektortól és a közszektortól 

megkülönböztetett „harmadik szektor”. Az utóbbi években a harmadik szektor szerepe különösen 

                                                           
3
 készült – Frey: Szociális gazdaság Kézikönyv felhasználásával. 
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egyes európai államokban felértékelődött, ami a közszolgáltatásokban, azon belül is a szociális 

ellátásokban megnyilvánuló szerepvállalással van kapcsolatban  

 
Az állam és a harmadik szektor együttműködése sok hasonlóságot mutat az európai országokban. 
Ennek hátterében olyan közös kihívások állnak, mint az öregedő népesség problémája, a különböző 
kormányzati szinteken kialakult demokrácia-deficit és természetesen a közfinanszírozások területén 
állandósuló megszorítások, vagy épp a leszakadó rétegek megélhetésének problematikája.  
 

1. 1. 2. Funkcionális megközelítés. 

 
Westlund és Westerdahl (1997) szerint az „új szociális gazdaság” projektjeinek három funkciót kell 
teljesíteniük:  
 

- Védő funkciót: tartós, vagy időszakos állások felkínálása olyan embereknek, akiket nem lehet 
beilleszteni a támogatás nélküli munkák világába. Azok a projektek, amelyek kizárólag erre a 
funkcióra koncentrálnak, valójában hagyományos munkaerőpiaci feladatot látnak el azzal a 
céllal, hogy a legnehezebben elhelyezhető tartós munkanélkülieket a társadalom aktív 
tagjává tegyék. Ezek a projektek nem válhatnak önfenntartókká.  

 
- Híd funkciót: a munkanélküliek (re-)integrálása a normál munkaerőpiacra átmeneti 

foglalkoztatás felajánlásával, amit képzés, szociális és pszichológiai támogatás, tanácsadás 
egészít ki, megfejelve az álláskereséshez nyújtott segítséggel. Ezek olyan szolgáltatások, 
amelyeket a munkaerő-piaci szervezet is nyújt. A különbség az, hogy hogyan, kiknek és kik 
által szervezik meg ezeket a tevékenységeket. 

- Üzleti funkciót: olyan projektek, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő a 
piac számára. Ezek olyan szükségleteket fedeznek, amelyek egyelőre nem profitábilisak, 
következésképpen állami támogatást igényelnek, legalább az induló szakaszban. Ezek a 
projektek vannak a legközelebb a munkaerőpiac fő áramához.  

 
Ezeknek a projekteknek vannak közös vonásaik: foglalkoztatást, képzést, tanácsadást, szociális 
gondoskodást nyújtanak olyan embereknek, akik nehezen találnak munkát a normál munkaerő-
piacon. Nem cél ezeket a kezdeményezéseket izolált zárványokként fenntartani „másodrendű” 
állampolgárok számára. Arra kell törekedni, hogy a munkanélkülieknek utat mutassanak a 
támogatás nélkül munkák világába, mégpedig a munkaerőpiac új, de az általánossal azonos 
szabályok szerint működő szegmensébe. Ezek a projektek legalább induláskor állami támogatásra 
szorulnak, de saját bevételt is generálnak. E tekintetben olyan gazdasági célokat követnek, mint 
más piaci szereplők, azzal a különbséggel, hogy a fő céljuk nem a haszonszerzés.     
 

1. 1. 3. Fogalmi megközelítések     

 
A harmadik szektort ebben a kapcsolatrendszerben számos más fogalommal azonosan is szokták 
használni. Az előforduló „szinonimák”: önkéntes szektor, non-profit szektor, szociális gazdaság, civil 
társadalom. Más megfogalmazások szerint a harmadik szektor három alszektorra bontható: önkéntes 
szektor, szociális vállalkozás (social-enterprise) és helyi közösségi szektor (lakóközösségi egyesülések, 
civil szervezetek, támogató szervezetek).   
 
Ezekkel a szóródó megközelítésekkel elég nehéz valamit is kezdeni, ezért érdemes idézni a szociális 
gazdaság egyes irányzatainál használatos definíciókat.     

- a francia megközelítés szerint a szociális gazdaság a következő négy szereplőből áll: 

szövetkezetek, egyesülések, önsegélyező és kölcsönös segélyezéssel foglalkozó társaságok és 
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alapítványok. Újabban a szociális gazdaság eme hagyományos felfogásának alternatívájaként 

megjelent a szolidaritás alapú szociális gazdaság is (economie sociale et  solidaire). A szociális 

gazdaság ilyen felfogása a francia szövetkezés nagyon gazdag és erősen begyökerezett 

hagyományait tükrözi vissza. Egyébként a szociális gazdaság terminológiája a francia 

economie sociale fogalomból eredeztethető, amelyet először még az 1900-as évek elején 

használtak.  

- a brit megközelítés is hasonlóképpen sok elemből építkezik, és a non-profit jelleget és az 

önkéntesség elvének érvényesülését helyezi a fogalom középpontjába. Példaként említhető 

elemei a szociális gazdaságnak: lakóközösségi társulások, nagy jótékonysági szervezetek, helyi 

közösségi célú egyesületek, kölcsönös segítségnyújtó szervezetek és még privát vállalkozások 

is lehetnek, ha nem profitra dolgoznak és a tevékenység célja szociális, vagy 

környezetvédelmi szolgáltatás.  

- a spanyol szociális gazdaság két fő komponense a szövetkezeti szektor és a kölcsönös 

segítségnyújtó szervezetek (pl. biztosítók). Irodalmi utalások szerint a spanyol szociális 

gazdaság a foglalkoztatottak 18%-át alkalmazza, a GDP-hez való hozzájárulása pedig 14%.  

- a szociális gazdaság 2002-ben elfogadott európai definíciója lényegében a francia 

hagyományos koncepciót fogadta el. Ennek megfelelően: a szociális gazdaság szervezet 4 

főképpen a céljukkal és a vállalkozásoktól eltérő szerepükkel jellemezhetők. A szociális 

gazdaság magába foglalja a szövetkezeteket, a kölcsönösségen alapuló szervezeteket, 

egyesületeket és alapítványokat. Ezek a szervezetek a következő területeken fejtik ki 

tevékenységüket: szociális szolgáltatások, egészségügy, banki és biztosítási szolgáltatások, 

mezőgazdaság, fogyasztóvédelem, lakhatási szolgáltatások, oktatás, kultúra, sport és 

szabadidő.  

 

1. 2. A szociális gazdaság térnyerése az Európai Unióban. 
 

1.2. 1. A szociális gazdaság szükségességének elismerése – támogatásának alapelemei 

 
A 90-es években jelentkező munkaerő felesleg felszívására a formális gazdaság által teremtett 

munkahelyek nem bizonyultak elegendőnek. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű csoportok 

esetében, akik sok esetben végleg kiszorultak a munka világából. A tartósan magas munkanélküliség 

az Európai Unió népességének elfogadhatónál nagyobb %-át sújtja, kirekesztve őket a 

munkaerőpiacról és szélsőséges esetben magából a társadalomból is. A foglalkoztatás első vonalbeli 

tartalékai a termelékenység növekedése, és az utóbbi évek recessziója miatt kimerültek még azokban 

az országokban is, ahol a tipikus mellett az atipikus foglalkoztatási formák –részmunkaidő, távmunka, 

osztott munkaerő- már elfogadottá váltak. A foglalkoztatás bővítésével kapcsolatos lisszaboni 

célkitűzéseket az Európai Unió fejlettebb régióiban sem könnyű teljesíteni.  

A lehetőségek keresése a szociális gazdaság felé fordult, amelynek a Luxemburgi Foglalkoztatási 

Csúcstalálkozó már 1997-ben megadta a hivatalos elismerést. 

2001-ben az Európai Bizottság is deklarálta, hogy a szociális gazdaság hozzájárul az Európai Unió 
olyan kulcsfontosságú politikai célkitűzéseihez, mint  

- a foglalkoztatás és a szociálpolitika,  

- a bővítés,  

- a regionális fejlesztés,  

- a közbeszerzés,  
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- az alkalmazotti tulajdonlás és a munkaszervezés, valamint  

- a fejlesztés támogatása.  

 

Az EU Tanácsának a tagországok foglalkoztatási politikája 2001. évi irányelveiről szóló határozata 

kimondja, hogy „A tagállamok támogatják a szociális gazdaság versenyképes fejlődésének és 

munkahelyteremtő képességének fokozására irányuló intézkedéseket, különösen azokat, amelyek 

olyan áruk termelését és szolgáltatások nyújtását biztosítják, amelyek a piac által még ki nem 

elégített igényekkel kapcsolatosak, és megvizsgálják ez intézkedések bármely akadályát, azzal a céllal, 

hogy azokat csökkentsék.”4 

 
A szociális gazdaság a XXI. század fejlődési útjainak egyike  
 
Unió Fehér Könyve a növekedésről, versenyképességről és a foglalkoztatásról felvázolta a szociális 
gazdaság koncepcióját, mint a XXI. század fejlődési utjainak egyikét. A Lisszaboni és a Gothenburgi 
Európa-csúcsokon megfogalmazottak szerint az Európai Unió olyan integrált fejlődési modellt 
szeretne megvalósítani, melynek négy fő elemei: 

- a foglalkoztatás,  

- a szociális kohézió,  

- a versenyképesség és  

- a fenntartható fejlődés.  

 

1.2. 2. Fókuszban a munkahelyteremtés új forrásai  

 
Az új modellnek megfelelő, munkahely-teremtésre ösztönző foglalkoztatási politikák középpontjában 
nem a munkanélküliek különböző csoportjai állnak, hanem azok a tevékenységek, melyekkel a 
legkevesebb helyettesítő hatás mellett történhet a foglalkoztatottság bővítése. Ezek a tevékenységek 
megnövelik a képzetlen munkaerőre irányuló keresletet, így ez a fejlesztési modell összhangban áll a 
tartós munkanélküliek összetételével. Az így létrejött munkahelyek védettek a nemzetközi 
versenytől, másrészt az általuk előállított termékek és szolgáltatások javítják a háztartások 
életfeltételeit. A szociális gazdaság lehetséges tevékenységeiként a következők ismertek:  

1. Személyi szolgáltatások  
2. Audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése  
3. Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés  
4. A környezet gondozása  
5. Környezetvédelem  

 
 
Működési alapelvek kialakítása  
 
Míg a második munkaerőpiac alapjait Németország, addig a szociális gazdaság működésének 
legfontosabb alapelveit Franciaország alakította ki. Tényezői: 

1. Valós kereslet megteremtése – a szolgáltatások árának csökkentésével, az igénybevevőknek 
nyújtott kedvezményekkel, a szolgáltatóknak nyújtott támogatásokkal, illetve az alkalmi 
munkák legális keretek közé terelésével.  

2. A kínálat megszervezése – a kínált szolgáltatások összetételének javítása főként a jogi háttér 
nyújtotta lehetőségek szélesítésével, támogató jogi formák kialakításával.  

                                                           
4
 CECOP (2002) 13.o. 
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3. A szükséges szakmák professzionalizálása – képzés és akkreditáció formájában, amely 
hozzájárul a feketegazdaságban folyó tevékenységek legálissá tételéhez is. 

 
A második-un. támogatott munkaerőpiachoz képest, a szociális gazdaságban kiemelkedő szerepet 
játszik  

- a foglalkoztatás keretében létrejövő termékek és szolgáltatások életképessége,  

- a tevékenység fenntarthatósága.  

Ennek megfelelően az Európai Unióban ez a modell vált a növekedés, versenyképesség és 

foglalkoztatás stratégiájának részévé, amelyen keresztül az Unió „fémjelének” nevezhető szociális 

kohézió is érvényre jut. 

A közösség-alapú gazdaság aktualitása  
 
Az uniós normáknak megfelelően az állami szerepvállalás egyre szűkül, a közszféra zsugorodásának 

lehetünk szemtanúi. Emellett a helyi szintű, speciális igények kielégítésében, a régióspecifikus 

munkaerőpiaci problémák megoldásában a központi szervezetek hatékonysága természetükből 

adódóan nem megfelelő. A forprofit szféra ugyanakkor csak abban az esetben válik érdekeltté abban, 

hogy betörjön ezekre a piacokra, ha abból megfelelő szintű bevétele származik. Az így keletkező űrt 

tölti ki a harmadik szektor, amely teret biztosít a közösség-alapú gazdaság új formáinak. 

A Harmadik Szektor szervezetei  
 
Az Európai Unió értelmezésében a Harmadik Szektor szervezetei:  

- Helyi csoportokkal és egyénekkel dolgoznak gazdasági, szociális és a közérdekű célok 

megvalósulásáért,  

- olyan kielégítetlen szükségletre reagálnak, amire sem az állami, sem pedig a magánszektor 

nem biztosít fedezetet,  

- nonprofit alapon szerveződnek,  

- saját, önálló menedzsmentjük van, melynek munkájába igyekeznek bevonni az 

alkalmazottakat, önkénteseket stb. is. 

A harmadik szektor hozzájárulása a foglalkoztatás-bővítéshez és a helyi szintű fejlesztéshez  
 

1. Termékek és szolgáltatások nyújtásával a harmadik szektor létrehoz, illetve továbbfejleszt 
vállalkozásokat, melyek munkaerő-felvétele közvetlenül bővíti a foglalkoztatást, akárcsak a 
forprofit szféra esetében.  

2. A létrejött vállalkozások és az általuk alkalmazott (általában korábban munkanélküli és 
ilyenformán minimális vásárlóerővel rendelkező) emberek maguk is áruk és szolgáltatások 
vásárlóiként jelennek meg a piacon, ami indirekt foglalkoztatás-bővítő hatást generál.  

3. Az így megvalósuló munkahely-teremtésnek alapvetően két jellemzője van. Egyrészt a 
harmadik szektorban keletkező munkahelyek döntő többsége munkaintenzív, így ez a 
bővülés alternatívát jelenthet a növekedés vs. munkaintenzivitás problémájának 
kezelésében. E probléma lényege, hogy a tőkeintenzív, fejlett technológiát alkalmazó 
befektetésekkel történő fejlesztés általában csak kevés dolgozót állít munkába. Másrészt 
azáltal, hogy a helyileg felmerülő igényekre helyi szolgáltatások reagálnak, a harmadik 
gazdaság segít betömni a helyi szintű gazdasági térben lévő „lukakat”, lefedetlen területeket. 
Ezáltal a helyi gazdaság kevésbé lesz a saját területén kívülről beáramló inputokra utalva. A 
helyi szintű fejlesztés nagy projektjeinél ez a jelenség nem figyelhető meg, mivel azok a helyi 
szintű ellátási láncokhoz csak gyengén kötődnek. 

4. A harmadik szektor szolgáltatásai elősegítik az azokat igénybevevők munkába állását, illetve a 
munkában eltölthető órák számának növekedését. Példa erre a gyermekfelügyeleti 
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szolgáltatások által felszabaduló szülő vagy a helyi közlekedési lehetőségek fejlesztésével a 
távoli munkahelyekre könnyebben eljutó munkavállaló.  

5. A harmadik szektorban foglalkoztatottak döntő hányada korábban munkanélküli volt, így a 
szektorban működő vállalkozások részt vállalnak a munkaerőpiacról való kiszorulás elleni 
küzdelemben.  

6. Ez az „inklúziós” elem, kiegészülve a munkához jutottak munkára való alkalmasságának 
javulásával és munkaerőpiaci kilátásaik szélesedésével hozzájárulnak egy magasabb szintű 
szociális kohézió megvalósulásához. A fekete-munka csökkenése mellett a regisztrált munka 
világába (vissza)térők munkajogi védelemben és társadalombiztosítási szolgáltatásokban 
részesülnek, ami szintén elősegíti társadalmi és gazdasági helyzetük stabilizálódását.  

 

A fent vázolt hatlépcsős mechanizmus összhatásaként komplex helyi szintű fejlődés valósul meg. A 

nyújtott szolgáltatások színvonalának kiegyenlítődésével, illetőleg azáltal, hogy ezekhez a 

szolgáltatásokhoz a szegényebb rétegek is hozzáférhetnek, a fejlődés a helyi közösségekben 

megfigyelhető egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezet. 

 

1.3.  A szociális gazdaság megjelenése Magyarországon – működés, tevékenységi 

formák 
 

1.3. 1. A hazai folyamatokat támogató Európai Uniós folyamatok 

 
Az Európai Unió 2004-es és 2006-os bővítéseit követően, amikor a volt államszocialista országok – 
köztük hazánk – váltak teljes jogú tagokká, az unió határain belül soha nem tapasztalt mélységű 
szegénység, és a korábbiakat messze meghaladó mértékű regionális különbségek jelentek meg. 
Szintén új jelenség volt a sokszorosan hátrányos helyzetű, diszkriminációtól és előítéletektől sújtott 
roma kisebbség tömeges és földrajzilag koncentrált megjelenése az unióban, amire nem voltak kész 
válaszok és eszközrendszerek.  
 
A 2007–13-as költségvetési időszakra vonatkozó Kohéziós és Strukturális Alapokat szabályozó 
keretrendelet jól tükrözi a megváltozott helyzetet: a célkitűzések között minden korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kap a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Olyan paradigmaváltásra is 
lehetőség nyílt, mint az egyes, lakhatással összefüggő költségek uniós forrásból való finanszírozása 
(ez korábban szigorúan csak tagállami költségvetésből történhetett), kimondottan a keletközép- 
európai országok problémáinak orvoslására (lepusztuló lakótelepek, vagy cigány- és 
nyomornegyedek).  
 
2014–20-as keretrendelet végleges formáját, az már most látható, hogy a társadalmi kirekesztés 
problémájának komplex kezelése még központibb célkitűzés. Az Európai Szociális Alapból kötelező 
lesz minden tagországban egy bizonyos hányadot erre a célra fordítani, és a többi Alap is bevonásra 
kerül az összetett társadalmi probléma sikeres megoldása érdekében.  
 
Az Agenda 2020, a lisszaboni folyamatot követő újabb 10 éves ciklusra megfogalmazott uniós 
stratégia nemcsak célként fogalmazza meg a szegénység elleni küzdelmet, hanem konkrét számokat 
is megnevez: „Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25%-os csökkentése, 
20 millió ember kiemelése a szegénységből”. Ugyanakkor ez a dokumentum elemzi az eddigi 
kohéziós (felzárkóztató) politikák kudarcait is és alapvető reformokat irányoz elő. Fontos még 
megemlítenünk a magyar elnökség alatt,  
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2012-ben született Európai Roma Keretstratégiát, amely az unióban élő romák felzárkóztatását 
célozza meg. Az Európai Roma Keretstratégia komoly előrelépés abban a tekintetben, hogy a romák 
kirekesztettségének felszámolását, a roma kisebbség társadalmi befogadását európai szintű ügyként 
kezeli. A Stratégia körüljárja mindazokat a társadalmi problémákat, amelyekben a romák különösen 
érintettek (az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás és a lakhatás területén elsősorban), valamint 
foglalkozik a diszkrimináció jelenségével és az identitás, a nyelv és hagyományok megőrzésének 
fontosságával. Az egyes országok a keretstratégia szellemében és fejezetei szerint készítik el saját 
nemzeti stratégiájukat (Magyarországon ez a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia).  
 
Legújabb fejleményként Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért 
felelős európai biztos 2013 februárjában terjesztette elő „szociális beruházási csomagját”. A 
szociálpolitika területét érintő közös program – tagállami beszámolási kötelezettséggel összekötve – 
a növekvő európai szegénységre keresi a választ.  
A szociális beruházási csomag két kiemelt célterülete a gyerekszegénység és a hajléktalanság 
csökkentése. A Bizottság javaslata alapján egy elkülönített uniós pénzügyi alapot hoznak létre, amely 
közvetlen segítséget nyújt a legrosszabb helyzetűeknek, a mélyszegénységben élőknek, alapvetően 
természetbeni juttatások révén.  
 
Konzerválódó ellentétek  
 

A tapasztalt folyamatok kezelése kapcsán alapvető probléma az uniós szintű szegénység 
kezelésében a tagállamok különböző szintű érdekeltsége és elkötelezettsége. A keleti bővítéssel 
egyértelműen kirajzolódott a „jómódú” (régi) és a „rászoruló” (új) tagországok köre, amelyek az 
újraelosztás rendszerében a befizető illetve a kedvezményezett státusznak feleltethetőek meg 
(leegyszerűsítve). A régi tagországok közül egyre többen teszik fel a kérdést, hogy vajon miért 
dolga az ő adófizetőiknek más országok szegényeinek a megsegítése. Különösen igaz ez a legújabb 
gazdasági válság traumáját követően, amikor egyre több ország számít az unió mentőövére. 
 

 
 

1.3. 2. A szociális vállalkozási szektor jellemzői, ismertető jegyei Magyarországon  

 

A kilencvenes évek közepére Magyarországon a kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatok ugyan 

megfordultak, a munkanélküliség csökkent, de a foglalkoztatottsági mutatók változatlanul 

elmaradtak az EU-s átlagtól. A munkanélküliség csökkenése ellenére a munkaerő-piacon megjelent 

tartós munkanélküliek a piac számára nem jelentettek foglalkoztatható munkaerőt. Egyre inkább 

láthatóvá vált, hogy a tartós munkanélküliség kezelésére, illetve csökkentésére sem a közszféra, sem 

pedig a vállalkozói piaci szektor önmagában nem tud hathatós válaszokat adni.  

Ekkor indul útjára a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kezdeményezéseinek támogatása, azaz a 

munkaerőpiac főáramlatán kívüli munkahelyteremtés. A munkaerőpiacon kívüli munkahely-teremtő 

kezdeményezések két fő típusáról írt Dr. Frey Mária.5 Ezek egyike a német, másik a francia modell.  

 
A német modell a munkaerő foglalkoztathatóságának javítását a második munkaerőpiacon, míg a 
francia modell a szociális gazdaság kiépítésétől remélte a munkahelyek bővítését. A második 

                                                           
5
 Kihívás a nonprofit szervezetek számára: a kielégítetlen helyi szükségletek és kihasználatlan munkaerő-

kapacitások összekapcsolása   -  www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/570_frey.doc 
   
 

http://www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/570_frey.doc
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munkaerő-piaci foglalkoztatás Németországban olyan komplex megoldásokat kínált a 
munkanélküliség kezelésére, amelyben integrációs, képzési, szociális gondozási programok társultak 
a foglalkoztatás mellé. Ezen a modell eredményeként munkahelyek jönnek létre a szocio-ökológiai 
(üzemekben) szektorban. A szocio-ökológiai üzemek működése ma leginkább az osztrák szociális 
gazdaságot jellemzi. 
A munkaerő-piac főáramán kívüli munkahely teremtés fő céljai a német modell szerint az alábbiak:  

- Vállalkozás létrehozása, amely a kezdeti támogatások után önfenntartóvá válik.  
- Közvetítő – mentoráló szerep felvállalása, amelynek eredményeként a nem piacorientált 

tevékenység végzése során a munkavállaló képessé válik a munkavégzésre, s ha már 
stabilizálódott, kiközvetítik őket.  

- A védett munkahelyek létrehozása, amelyek olyan emberek foglalkoztatását vállalták fel, akik 
hosszútávon sem képesek integrálódni a nyílt munkaerőpiacra.  

 
Hazánkban is megjelentek ezek a munkaerő-piac főáramán kívüli államilag támogatott programok, - a 
közcélú és közhasznú foglalkoztatás - amelyek viszonylag rövididejű foglalkoztatást tettek lehetővé. 
majd ezek megszűntét követően az egységes keretrendszerű közfoglalkoztatás. Ezekhez a 
programokhoz nem, vagy csak csekély mértékben és nem elég intenzív jelleggel társultak képzési, 
szociális támogatások, így ezek hatékonysága, eredményessége alacsony hatásfokú (volt), hisz a 
tartós munkanélküli emberek foglalkoztathatóságának javítása nem történt meg, sok esetben pedig 
csak látszatfoglalkozatás történt.  
 
Lényeges különbségek a második munkaerő-piac és a magyarországi közfoglalkoztatási gyakorlat 

között, hogy míg második munkaerőpiac intézmény-rendszerré szövi a közfoglalkoztatás szervezőit és 

ebből létrehoz egy szocio-ökológiai szektort, (Ausztriai modell) ami a nonprofit szférára korlátozódik 

és rendezőelve a tevékenység közérdekűsége. Addig Magyarországon a korábbi közhasznú közcélú, 

majd az egységes közfoglalkoztatás hatóköre nem korlátozódik a non-profit szektorra, jelen van az 

állami és a forprofit szektorban is, csak részben intézményesül, erősen forrásfüggő. 

Az OFA támogatásával indultak el az első olyan projektek, amelyek tranzit foglalkoztatást vállaltak, 
amelyek már képzéssel, foglalkoztatással összekapcsolt foglalkoztatást biztosítottak, s a képzettség 
megszerzése, a foglalkoztathatóság javítását követően segítették a munkapiacra való kilépést.  
Mindezek mellett a második gazdaságban jelen voltak az államilag jelentős támogatással bíró 

célszervezetek, szociális foglalkoztatók, akik azokat a megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztatták, akik az akkori rehabilitációs szemlélet következményeként nem tudtak megjelenni az 

elsődleges munkaerő-piacon.  

A magyarországi szociális gazdaságok kialakulására hatással volt a francia szociális gazdaság modell is. 

Ennek megjelenő formája volt az önálló vállalkozás indítása céljából történő mikro hitelnyújtás, a 

munkaerő-piaci alapból pályázható vállalkozóvá válás támogatása, a bér és járuléktámogatások, 

valamint az alkalmi munkavállalás útján történő foglalkoztatás. 

A szociális gazdaság fogalmát Frey Mária definíciója szerint határozzuk meg. Ö olyan szociális-

közösségi vállalkozásokként nevesítette a szociális gazdaságot, amelyek helyi szinten összekapcsolják 

a kielégítetlen szükségleteket a kihasználatlan munkaerővel, mégpedig úgy, hogy:  

- köztes helyet foglalnak el az állam és a piac között  

- gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesítenek  

- közérdeket szolgálnak  

- céljuk nem a profit felosztása, hanem újrahasznosítása, amit a szociális küldetésüknek 

rendelnek alá.  

- magatartását a vállalkozó jelleg dominálja  



„Esélytöbblet a Baksiaknak!”  
TIOP -3.2.3.A -13/1-2014-0001  

15 
 

- kifejezetten ambicionálják a munkahelyteremtést, főleg a hátrányos helyzetűek számára – 

foglalkoztatási elem nélkül nincs szociális vállalkozás!  

- autonómabbak: a fogyasztók sokszínűségére alapozva jutnak olyan forrásokhoz, amelyek 

biztosítják önfenntartóvá válásukat.  

- olyan tulajdonosi struktúrával rendelkeznek, amely képes garantálni az összes érdekelt 

bevonását és az önigazgatást  

- a településekre fókuszálnak, együttműködnek a helyi közösséggel a szükségletek 

meghatározásában és kielégítésében  

- új szolgáltatások és innovatív termékek létrehozására koncentrálnak  

Frey definíciója szinte szó szerint megegyezik az EU definíciójával, egy lényeges szempont e 

definícióban azonban nem jelenik meg, mégpedig a magángazdaság, mint tulajdonforma. Ennek 

valószínű az oka, hogy Magyarországon a szociális küldetést elfogadó termelő és szolgáltató 

gazdaságok között ott találjuk az állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat vagy az 

egyéb nonprofit szerveteket is. 

A szociális vállalkozások fogalmának Magyarországon létezik egy szűkebb értelmezése, amelyben 
azok a vállalkozások jelennek meg, amelyek kimondottan szociális szolgáltatások céljára jöttek létre, 
amely vállalkozások által nyújtott szolgáltatások engedélyezését az állami intézmények 
engedélyezésétől eltérő szabályozás rögzítette. 
 
Tágabb értelemben a szociális vállalkozások mindazon vállalkozásokat jelentik, amelyek szociális 
küldetéssel bírnak, hosszabbtávon önfenntartók. Ezek közé soroljuk a szocio-ökológiai üzemeket és a 
termelő-szolgáltató üzemeket is.  
 
2006-ban megszületett a 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről (Mgj - azóta a hivatkozott törvény 

2013-ban további módosítást élt meg), majd ezt követően a kormány rendelet is a szociális 

szövetkezetekről, így a szociális gazdaság egy újabb formája is megjelenhetett Magyarországon.  

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását követően új lehetőségek nyíltak a szociális gazdaság 

térnyerésében – mely folyamatok zászlóvivői elsősorban azok a civil és nonprofit szervezetek voltak, 

amelyek – több más célkitűzés mellett – kiemelt fontosságot és szerepet tulajdonítottak a társadalmi-

gazdasági problémák „új típusú” kezelésének. 

Az összességében igen kedvező folyamatokat: 

- rendszerszemléleti 

- jogalkotási 

- financiális és pénzügytechnikai 

oldalról is komoly változások segítették. 

A 2007-2013-as EU finanszírozási ciklusban mind a ROP, mint pedig a HEFOP programok keretében 

több a szociális gazdaság élénkítését, helyi megoldások kidolgozását és megvalósítását ösztönző és 

támogató pályázati keretprogram került meghírdetésre – melynek eredményeképpen több száz helyi 

szintű kezdeményezés indulhatott el, ill. valósulhatott meg.  

A bekapcsolódó szervezetek domináns tevékenységei: 
- Gazdasági termelés, szolgáltatás (például inkubátorházak, ipari parkok, vállalkozói 

központok, számviteli, adminisztrációs és pályázatírási szolgáltatások, iparjogvédelem, 
tartalékgazdálkodás, garanciabiztosítás, gépkörök, növény- és állatbiztosító egyesületek)  
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- Információs szolgáltatások, oktatás, rendezvényszervezés (tanácsadás, konzultációk, 
szakképzés, a piacra jutás támogatása, kiállítások, vásárok, árubemutatók, szakmai 
tanulmányutak szervezése)  

- Idegenforgalom fejlesztése („borút” egyesületek, „borok háza” és „pincesor” alapítványok, 
falusi turizmust, öko -turizmust népszerűsítő egyesületek)  

- Foglalkoztatottsági helyzet javítása (munkanélküliek önsegítő egyesületei, atipikus 
foglalkoztatásra, védett munkahelyek létrehozására, közmunka-és szociális földprogramok 
megvalósítására, rehabilitációs és tranzitfoglalkoztatásra, távmunka bevezetésére vállalkozó 
szervezetek)  

- Támogatás és hitelnyújtás (főleg vállalkozók és vállalkozások támogatása, kedvezményes és 
mikrohitelek)  

- Média, teleház  
- Humán szolgáltatások-ápolás, gondozás, gyermekfelügyelet, stb  

 
A jelen tanulmány szempontjából kiemelten fontos – elsősorban a mezőgazdasági tevékenységekhez 

kapcsolódó-, a szociális gazdaság keretében megvalósult, ill. jelenleg is futó programok 

tapasztalatainak átfogó bemutatására, ill. összefoglalására a következő fejezetben részletesen 

kitérünk. 

 

1.4. A témakör – ezen belül aszociális gazdaság alapvető jellemzőinek - összefoglalása. 
 
A szociális gazdaság:  
 

Olyan sajátos gazdasági szektor, mely termelő, kereskedelmi, illetve szolgáltatási tevékenységét 
nonprofit gazdálkodási formában, piaci körülmények között (azaz ellenérték fejében) végzi. 
Tevékenysége kielégítetlen helyi szükségletekre irányul, erre érvényes közhasznú minősítéssel 
rendelkezik. Felvállalja, hogy meghatározott idő után önfinanszírozóvá, fenntarthatóvá váljon. 
Működése minősítéshez, akkreditációhoz kötött. A szociális gazdaság elsődlegesen a 
munkanélküliség felszámolására, foglalkoztatásra irányuló intézményes –szervezeti-hálózati 
keretek -keretek között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, 
közösségi vállalkozás. Alapértékei az önkéntesség, és kooperáció, a szolidaritás és felelősség, a 
profitfelosztás tilalmával megerősített szociális elkötelezettség.  

 
Célja: 
 

Kiemelt célja a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése munkaerő-piaci 
integrációval, új munkahely teremtésével, legális jövedelem biztosításával. A cél elérése biztosítja 
a nem bejelentett és ingyen végzett munkák formalizálását, a munka és családi kötelezettségek 
összekapcsolódását, szociális és jogi védettséget biztosít az érintettek számára.  

 
A közösségi vállalkozások és a piac  
 

A szociális gazdaság szervezetei tevékenységüket piaci körülmények között végzik, céljuk, hogy 
kockázataikat mérsékelve, jövedelemtermelő képességüket növelve, tranzakciós költségeiket 
csökkentve belátható időn -3-5 év- belül fenntarthatóvá váljanak. A közösségi vállalkozások 
kohéziós funkciója-az induláskori hátrányok ellensúlyozása időlegesen megengedi a piaci verseny 
minimális torzítását, azt, hogy a kapott támogatás segítségével jobb minőségű terméket, 
szolgáltatást nyújtsanak, vagy alacsonyabb árat állapítsanak meg, mint versenytársaik.  
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Gazdasági, társadalmi szerepvállalása kapcsán külön kiemelendő, hogy: 

- Működésének alapértékei a szolidaritás, kooperáció, a közösségi célú vagyon 
gyarapításával kapcsolatos szociális elkötelezettség és felelősség.  

- A munkanélküliek hosszú távú foglalkoztatása, és ennek előfeltételeként a vállalkozás 
fenntartható fejlődésének biztosítása szükségessé teszi a helyi szükségleten túli kereslet-és 
piacbővítést, és az ezt elősegítő személyes és szervezeti kooperációk létrehozását.  

- A szervezetei tevékenységüket piaci körülmények között végzik, céljuk, hogy kockázataikat 
mérsékelve, jövedelemtermelő képességüket növelve, tranzakciós költségeiket csökkentve 
belátható időn (3-5 év) belül fenntarthatóvá váljanak.  

- A gazdaságos (fenntartható) működtetés veszélyei, akadályai:  
o Fizetőképes kereslet hiánya  
o a szociális érdekek túldimenzionálódása,  
o piaci verseny-és területféltés,  
o maradékelvű marketing, hiányzó információk,  
o nem adekvát, illetve rosszul szervezett támogatási rendszer,  
o joghézag és a túlszabályozottság,  
o a közfeladat-átadás jogi és szemléleti nehézségei,  
o támogatási elv miatti kiszolgáltatottság, és átpolitizáltság,  
o irreális elvárások a támogató részéről.   

 
A szociális gazdaság szervezetei, a közösségi vállalkozások sikeres működésének feltételei  

Erős helyi szervezetek megalakulásához és megerősödéséhez szükséges  
- valamilyen termék vagy szolgáltatás iránti kielégítetlen szükséglet, amelyet sem a 

vállalkozói, sem az önkormányzati, ill. állami szektor nem tud hatékonyan kielégíteni,  
- szabad, a másik két szektor által lekötetlen, ugyanakkor munkavégzésre motivált, 

foglalkoztatható munkaerő, 
- a szolidaritás, a bizalom, a kapcsolatok által felhalmozott, mozgósítható társadalmi tőke 

elégséges mennyisége, 
- a speciális menedzsmenttudással, készségekkel és képességekkel bíró szakemberek és az 

őket összefogó, mentoráló szervezeti háttér.  

 
Veszélyforrások 

A szociális gazdaság veszélyei között első helyen szerepel a szociális érdekek túldimenzionálódása, 
piac-és területféltés, a rossz támogatási rendszer, a joghézag és a túlszabályozottság, az 
önkormányzati feladatátadás nehézségeinek fennmaradása. A közösségi vállalkozásoknak van 
miből okulniuk, sikerüket nem gátolhatja a hiányzó információ vagy a maradékelvű marketing, 
kudarc okként jó lenne elkerülni az átpolitizáltságot, a sikerek idő előtti követelését, mindazt, ami 
a szerves fejlődést akadályozza. 

 
A szociális vállalkozások sikerének alapfeltételei: 

- Gondos piacszegmentálás, testre szabott szolgáltatások. 
- Diverzifikált tevékenységek, több lábon állás.  
- Időleges monopolhelyzet, réspiac-új terméket, szolgáltatást kínálnak a fogyasztóknak. 
- Hazai-és nemzetközi kooperáció, partnerszervezetekkel és piaci szereplőkkel. 
- Ár-minőség, választék előnyök a versenytársakkal szemben, bővülő piacok. 
- Professzionális kampányok, a termék- és szolgáltatás marketing, profi terméktervezés. 
- Önkormányzati közfeladatokat vesznek át   
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II. A szociális gazdaság fejlesztéséhez, kiszélesítéséhez kapcsolódó hazai tapasztalatok 

áttekintése – különös tekintettel a mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó 

helyi gyakorlatokra.6 

 
Magyarországon a rendszerváltás követően több cikluson átívelően megjelent a szociális 

piacgazdaság gondolta. Antall József az első szabadon választott kormány miniszterelnöke Erhardi 

szellemben úgy vélte, hogy a társadalom szociális biztonságát a gazdaságságnak, és nem 

szociálpolitikának kell megalapozni. Példaként az a nyugati modell lebegett a szeme előtt, amelyben 

minden negyedik-ötödik állampolgár részvényes lehet, melyben a tulajdon természetes formája az 

értékpapír. "A gazdaság mindhárom szektorában - piaci, állami, nonprofit szektor - egyértelműen a 

verseny legyen a meghatározó alapelv" - határozza meg a legmarkánsabb irányt a hetvenöt Fidesz 

közeli értelmiségi által jegyzett Jövőkép című gazdaságpolitikai elvgyűjtemény. A dokumentum 

krédója szerint ugyanakkor "olyan magyar piacgazdaságra van szükség, amely egyszerre szabadelvű, 

és egyszerre szociális". Ezekben a gondolatokban már megjelenik a szociális gazdaság eszméje, az a 

három pillér, amire a szociális gazdaságok építenek. 

A rendszerváltást követő évek során a magyar társadalomban olyan új típusú jelenségek, súlyos 
szociális problémák keletkeztek, amelyek új kihívások elé állították a gyors átalakulásnak indult 
magyarországi szociálpolitikát, főként ami a munkanélküliség, különösen pedig a tartós 
munkanélküliség tömeges megjelenését és kezelését illeti. A mindmáig tartó súlyos foglalkoztatási 
válság mindenekelőtt a hátrányos, sőt halmozottan hátrányos falusi, rurális területeken bontakozott 
ki, ami feltételezte egy új, a munkaerőpiacról hosszú távon vagy talán véglegesen kiszorult rétegek 
célzott szociális segítségnyújtásának a szükségességét. A figyelem elsősorban az újszerű produktív 
vagy aktív szociálpolitikai rendszerek kialakítása felé fordult. 
 

2. 1.  A Magyarországon megvalósuló mintaprogramok tapasztalatainak áttekintése. 

 

2. 1.1. Szociális földprogramok Magyarországon. 

A szociális fölprogramok léte bizonyság arra, hogy a részpolitikák, – a szociális-, a foglalkoztatási-, az 

agrár-, és a kisebbségi politikák – amennyiben támogatóan reagálnak a lokális kezdeményezésekre, 

képesek lehetnének olyan projekteket elő hívni, ahol az: 

 önellátást, önfenntartást, vagy  
 többletet termelő, kiegészítő jövedelmet biztosító, esetleg  
 árutermelést folytató tevékenység egyaránt megvalósítható cél.  

 
A szociális földprogram célja, hogy a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, de 

mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy csak korlátozottan rendelkező, azt 

hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetésének segítése 

és életminőségének javítása. A program céljának eléréséhez kedvezményes szolgáltatásokkal, 

juttatásokkal (természetbeni szociális szolgáltatás) lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű 

családoknak háztáji jellegű mezőgazdasági kistermelésre, állattartásra, az egyéni és közösségi 

munkákba bevonásával és serkentésével, a helyi adottságok és erőforrások kihasználásával. A 

szociális földprogramot döntően a települési önkormányzatok, az önkormányzatok által létrehozott 

szociális célú közhasznú szervezetek (alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság) vagy az 

önkormányzatok társulásai működtetik.  

                                                           
6
 Készült: Számadó – Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható fejlődésig. felhesználásával. 
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A szociális földprogramok alapelvei - alapelemei. 

A szociális földprogramot, mint aktív szociálpolitikai eszközt a Népjóléti Minisztérium vezette be 

1992-ben, majd a szociális ügyekért felelős minisztériumok folytatták. Ezt megelőzően a magyar 

szociálpolitika történetében a századfordulón Kárpátalján és a II. világháború előtt folytak hasonló 

elvi alapokon álló produktív szociálpolitikai programok.  

A jelenlegi támogatási program kiinduló pontját az 1992-ben a Minisztériumhoz beérkezett 

önkormányzati igények jelentették. Számos kistelepülés kért – termőföld-használatot, 

szaporítóanyagot, munkagépet és egyéb eszközt – mezőgazdasági tevékenység végzéséhez. Az eseti 

igények, szükségletekre adott válaszként született a program, mely 1993-tól meghívásos pályázati 

formában elsőként Békés, Szabolcs–Szatmár–Bereg és Borsod–Abaúj–Zemplén megyében indult el.  

A szociális földprogram alapelvei:  
1. A program végső kedvezményezettjei: hátrányos helyzetű területen élő, szociálisan 

hátrányos helyzetű, aktivizálható lakossági csoportok, aktív korú tartósan munkanélküliek, 

nagycsaládosok, alacsony jövedelmű háztartások, önmagukról gondoskodni tudó idősek, 

romák 

2. A program szociális program, amely a települési szociálpolitika szerves része, önkormányzati 

rendelet alapján kell működtetni. Ezért az elsődleges felelős a megvalósításban a települési 

önkormányzat, aki bevonhat, megbízhat helyi szervezeteket a program lebonyolításába. 

Etnikai csoportok jelentős arányú részvétele esetén a kisebbségi önkormányzat bevonása az 

érdemi döntésekben fontos elvárás. 

3. A program alanya: az önálló család, háztartás. A kedvezményezettek nem munkaviszony 

alapján, hanem rászorultság alapján kapnak természetbeni támogatást, ill. ennek 

segítségével termelnek. 

4. A kedvezmények szociális rászorultsági alapon vehetők igénybe, a helyi támogató és a 

kedvezményezett család között kötendő szerződés alapján. 

5. A termelési tevékenységnek a végső kedvezményezett saját munkaerejére, képességeire kell 

építeni, a gépi munka és a kemikáliák minimálisan szükséges használata mellett. 

6. A kedvezményezettek részére átlátható, folyamatosan működő segítő rendszer létesítése 

szükséges, melyben szaktanácsadást, képzést, valamint lehetőség szerint az önellátást, 

önsegítést és a szövetkezést előmozdító támogatást biztosít a megvalósító szervezet a 

program keretében. 

7. A program a képességek és készségek tudatos felhasználásával adjon lehetőséget 

családoknak a szociálisan támogatott helyzetből történő fokozatos kikerülésre. 

8.  A helyi erőforrások kihasználása a gazdálkodási folyamatban. A rendelkezésre álló 

munkaerőforrás, termelői tudás, kihasználatlan gazdasági infrastruktúra, táji sajátosságok 

kihasználása a célok eléréséhez. 

A településeken a szociális földprogram a helyi szociális ellátórendszerhez illeszkedik. Az 

önkormányzat rendeletet alkot a működéséről, a kedvezményezettség feltételeiről, a részvevők 

kötelezettségeiről, jogairól. A hátrányos helyzetű családok egyénileg kötött szerződések alapján 

juthatnak hozzá a program által biztosított juttatásokhoz. 

 

 

Célrendszere. 
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- A családok önsegítő képességeinek és munkavégző készségeinek megerősítése a 
foglalkoztatási esélyek növelésének érdekében.  (A hátrányos helyzetű családok a program 
által biztosított eszközrendszerhez illeszkedő képzéseket kapnak, szükség esetén mentális 
gondozásban részesülnek.)  

- Egyének, ill. családok célzott szociális segítségnyújtása, differenciált, a szükségleteknek 
megfelelő szolgáltatások biztosítása. A kedvezményezett családok más-más típusú 
támogatásban részesednek a helyi program sajátosságaitól függően.  

- A helyi erőforrások optimális kihasználása a gazdálkodási folyamatban. A rendelkezésre álló 
munkaerőforrásra, termelői tudásra, kihasználatlan gazdasági infrastruktúrára, táji 
sajátosságokra alapozott helyi programok támogatása történik. 

 
A helyi programok a helyi sajátosságok – a célcsoport összetétele, a termelési adottságok, stb. –, ill. 
sajátos fejlődési folyamatuk eredményeképpen az önellátásra vagy piaci értékesítésre helyezik a 
hangsúlyt. Az önellátást szolgáló növénytermesztés (pl. konyhakerti növénykultúrák) mint a program 
kezdeti fejlődési szintje a legelterjedtebb, gyakori még a személyes fogyasztásra szánt kisállatok 
tenyésztése. A szervezett piacra termelés jellemzően intenzív termelési rendszerek kialakításával 
valósul meg. Ez fokozott kockázattal jár, valamint összetettebb helyi programszervezési munkát 
igényel.  
A helyi programok összetettségüket tekintve eltérőek. Van, ahol csak egyfajta tevékenység folyik a 
programon belül. (Pl. intenzív fóliás paprikatermesztés, vagy csak önellátásra szolgáló konyhakerti 
növénytermesztés) Van, ahol 6-8 féle termelési, növénytermesztési és állattartási tevékenység folyik 
egy programon belül. Eltérő alprogramokat működtetnek, szociális, kulturális jellemzőkkel 
rendelkező kedvezményezetti csoportokat, más-más tevékenységbe vonnak be a helyi működtetők. 
 
A program által nyújtott kedvezmények forrásai: 
 
Az egyedi pályázati támogatásból a programot működtetők a következő típusú kiadásokat biztosítják 
a programban:  
Termelést szolgáló juttatás, szolgáltatás: földhasználat, ill. bérlet, szaporítóanyag, kemikália, gépi 
talajmunkák, állattartás támogatása  
Termelésszervezés: gépkölcsönzés, termeltetés, értékesítés szervezés, termény-feldolgozás, tárolás, 
szállítás, intenzív termelés vagy háziipar eszközeinek biztosítása  
Résztvevőkre irányuló szolgáltatások: szaktanácsadás, képzések, rendezvények, közösségfejlesztés, 
önsegítő csoportok, háztartás és életmód-alakítás, termelési és egyéb célú szövetkezés segítése  
 
A résztvevő családok, személyek aktivitásának megőrzésével, képzettségi szintjének emelésével 
növekszik az esélye a munkaerőpiacra való visszajutásra, vagy önálló megélhetés biztosítására.  
 

 Javul a megélhetési biztonság a hátrányos helyzetű rétegek körében.  
 
 A település népességmegtartó ereje nő, csökken az elvándorlási kényszer.  
 
 A helyi erőforrások hasznosulnak, melyeket a piacgazdaság nem tud hasznosítani.  
 
 Erősödik a társadalmi tolerancia a hátrányos helyzetűek, s közöttük a roma kisebbség iránt.  
 
 A kedvezményezett családok szociális gondoskodásra való rászorultsági szintje csökken, az 

öngondoskodási igénye nő.  
 

 

2.1. 1. 1.  Egy mintaprogram bemutatása. 
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Belecska  
 
Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében (Tolna megye, Tamási kistérség) elhelyezkedő, 
400 lelkes Belecskán 1999-es kezdete óta komoly eredményeket felmutató foglalkoztatási program 
jött létre. A helyi kezdeményezésen alapuló, önkormányzati keretekben szerveződő és folyamatosan 
bővülő program eredményesen kezeli az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatási gondjait, és 
elérte, hogy hivatalos adatok szerint mára 6 százalékra csökkent a települési munkanélküliségi ráta. 
Közvetett eredményként a program hatására megállt a falu népességfogyása is. 
 
A kezdetben fél hektáron induló program ma már 25 hektáron gazdálkodik, és 23 ember számára 
biztosít munkát és megélhetést. A rendszer üzemeltetését az önkormányzat 2002-ben kiszervezte az 
egyszemélyi önkormányzati tulajdonú Belecskai Községüzemeltető Kiemelkedően Közhasznú 
Társaságnak, amely 2009 óta nonprofi t kft.-ként üzemel. 
 
 A program sikere nagymértékben köszönhető annak, hogy egy kft. keretében sokkal hatékonyabban 
és egyszerűbben folyik a gazdálkodás. A 25 hektáron ma többfajta zöldséget és gyümölcsöt 
termesztenek. Ezek közül kiemelendő a paprika, amelynek a „hírnevére” kívánják a későbbiekben az 
egész programot felfűzni. Jelenleg friss termést értékesítenek, illetve a vetőmag előállítása is 
meghatározó ágazatot alkot. A feldolgozás egyelőre egy aszaló révén történik, de a tervek között 
szerepel a térségi összefogásban (amihez az újonnan létrejött Tolnai Közép Hegyhát Szociális 
Szövetkezet kínál keretet) megvalósítandó pálinkafőzde és savanyító beindítása is. Az értékesítés 
mára egy kiforrott, bár közel sem állandó körben történik. Az évről évre jelentkező új érdeklődők 
mellett a környék zöldségesei, intézményei és magánszemélyek jelentik a vásárlói réteget. A program 
nem önfenntartó, rászorul a különböző támogatásokra.  
 
A dolgozók alkalmazásához igénybe veszik a közcélú foglalkoztatás programját és a különböző, 
munkaügyi központ által nyújtott források adta lehetőségeket is. A program azért is jó példa, mivel itt 
a közcélú foglalkoztatás keretében – az állami támogatási lehetőségek kihasználása mellett – olyan, 
gazdaságilag is kifizetődő munkavégzésre van lehetőség, ami középtávon lehetőséget nyújt a dolgozó 
továbblépésére. A fejlesztések és a működési költségek biztosításához is intenzív pályázást folytat a 
program; leggyakrabban a szociális földprogram támogatásait veszik igénybe, de más, elsősorban 
területfejlesztési forrásokat is felhasználnak.  
A program sikere a következő alapelvekben gyökerezik: 

- helyben meglevő erőforrásokat használ, lehetőséget biztosít olyan munka végzésére, amibe 
az alacsony képzettségűek könnyen, előzetes tapasztalat nélkül is, rövid idő alatt 
beletanulnak;  

- nonprofit célok megvalósítását követi, folyamatos megújulásra és növekedésre képes, 
irányításában elkötelezett és hozzáértő személyek vesznek részt; 

- a növekedéshez igénybe veszi a különböző - időben is változó – állami támogatásokat, így a 
rendszer rugalmas helyi fejlesztési központként működik; 

- tényleges helyi elfogadottságon alapul; 
- nem törekszik nagy piacok megszerzésére, kihasználja azt a lehetőséget, hogy a zöldség és 

gyümölcs könnyen és jobb áron értékesíthető a helyi piacokon is.  
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Emellett a belecskai program működésének kulcselemei, egyben a legfontosabb adaptációs kérdések 
a következők.  
 
A POLGÁRMESTER SZEMÉLYE, SZEMLÉLETE – MŰKÖDÉS  -  Belecska polgármestere azt a célt tűzte ki 
maga elé, hogy úgy csökkenti a faluban a munkanélküliséget, hogy helyben szervez mezőgazdasági 
termelést, ami munkát ad az embereknek. Felismerte a munkaerőpiaccal kapcsolatos helyi 
problémákat, és képes volt megteremteni/megszerezni az ezek kezeléséhez szükséges 
eszközrendszert.  
Egyrészt emiatt, másrészt egy egyszerű, ám hatékony vállalatirányítási stratégia választása miatt a 
gazdaság operatív működtetésében és a fejlesztések gyakorlati megvalósításában már legalább 
akkora szerepe van a mindenkori ügyvezetőnek és a falugazdásznak (szakmai oldal), mint a 
polgármesternek. Tehát a program mindennapi működését tekintve is már sokkal inkább 
munkacsoport-, mint személyfüggő.  
FÖLDKÉSZLET.  -  A program működéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy legyen megfelelő 
mennyiségű és minőségű szabad földterület, amin el lehet kezdeni a gazdálkodást. Szociális 
(közösségi alapú) gazdaságról beszélünk Belecska kapcsán, így abból indulunk ki, hogy e földeknek 
(vagy legalábbis nagy részüknek) önkormányzati kezelés alatt kell állniuk. Belecskán fél hektáron 
indult el a gazdálkodás, ma már 25 hektár van a kezükben. Ebben a faluban az önkormányzat tudott 
földeket vásárolni, illetve bérelni, aminek az anyagi feltételeken kívül az is háttértényezője, hogy itt a 
helyi földpiac viszonylag rugalmas volt, illetve a belecskai földek alapvetően gyümölcstermesztésre 
használhatók, gabonatermesztésre már sokkal kevésbé alkalmasak.  
TERMÉKKÉSZLET.  -  A termesztésbe bevonni kívánt növényfajták kiválasztása során több szempontot 
érvényesítettek. Természetesen a termőhelyi adottságok alapvetően meghatározzák, hogy mit 
érdemes telepíteni. Belecska adottságai e tekintetben teljesen átlagosak, a földminőség tekintetében 
pedig az átlagosnál rosszabbak: 17 aranykorona értékű földek, lankás dombság, a földrajzi 
szélességnek és a nagytáji jellemzőknek megfelelő éghajlati viszonyok. A telepítéskor a termőhelyi 
adottságokon túl a legfőbb szempont az volt, hogy minél szélesebb spektrumot fogjanak át, hogy a 
legkorábbi tavaszi időponttól kezdve egészen kora télig biztosítsanak elfoglaltságot a dolgozóknak. 
Másik fontos szempont volt, hogy a széles kínálat révén megkönnyítsék az értékesítést, ezáltal szinte 
egész évben folyamatosan jusson bevételhez a gazdaság. Az adott gyümölcsökön belüli több fajta 
telepítése azértvolt indokolt, mivel az eltérő érésidőnek köszönhetően hosszabb ideig tart az 
értékesítés, illetve nem alakul ki dömping, ami esetleg már a betakarítást és a gyors eladást 
gátolhatná. Az esetenkénti aszaláson kívül feldolgozást nem végeznek, gyakorlatilag azonnal túladnak 
minden terményen, amit a piac épp be tud fogadni.  
TÁMOGATÁSOK, I.  -  FEJLESZTÉSI KÖZPONT.  -  A belecskai agrár-munkahelyteremtési program 
szociális földprogramként indult, de soha nem működött annak „klasszikus” formájában, amikor 
teljes egészében kiosztják háztáji gazdálkodásba a vetőmagot és az élőállatot, hanem már az első 
évtől közösségi gazdálkodás folyt. (Szamócát termesztettek az első fél hektáron; igaz, ekkor még – a 
szociális földprogram előírásainak megfelelően – háztájiba is osztottak ki palántákat.) Belecskán 
nemcsak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális földprogramokra kiírt pályázataiból tartották 
fenn és bővítették a rendszert, hanem igénybe vettek hozzá más forrásokat is. Belecskán a szociális 
(közösségi alapú) gazdaság szinte tankönyvi példája valósult meg.  
TÁMOGATÁSOK, II. KÖZHASZNÚ ill. –KÖZ MUNKA. -  A belecskai program jelen formájában, 
kiterjedésében nem tudna működni az igénybe vehető különféle munkaerő-támogatások nélkül. Ezek 
mindig egy-egy foglalkoztatotthoz köthetők, így egyidejűleg is számos változatban fordulnak elő a 
programban (közhasznú, majd közmunka-végzés, bér és járulékkedvezmény, bér és járulék-
támogatás igénybevétele, stb …).  
SZABÁLYSZERŰ MŰKÖDÉS  -  A tapasztalatok szerint emellett a szövetségkötés más, különféle 
ellenőrzéseket végző szervekkel is alapfeltétele a hosszú távú sikeres működésnek. Ezen azt a 
magatartásformát értjük, ami a nagyobb horderejű döntések előtt egyeztetések útján teszi lehetővé 
az adott helyzetben hatékonyan alkalmazható, egyúttal a jogszabályoknak megfelelő megoldás 
kiválasztását.  
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SZERVEZETI KERETEK. -  A program üzemeltetésére az adminisztrációs gondok és az áfaelőírások 
miatt 2002-ben létrehozták az egyszemélyi önkormányzati tulajdonú Belecskai Községüzemeltető 
Kiemelkedően Közhasznú Társaságot, ami időközben átalakult nonprofi t kft.-vé. Az áfaköteles 
gazdasági tevékenységet a kft. végzi, megfelelő adminisztrációval, megbízott könyvelővel. A 
földprogram működtetésén kívül a község üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is a nonprofi t kft. 
látja el. Ez a szervezeti működési struktúra – ha a program adaptálhatóságát nézzük – lényegében 
arra is alkalmas lehet, hogy a négyévenkénti választási ciklusokból eredő politikai, irányítási, 
stratégiaalkotási bizonytalanságot csökkentse, sőt akár ki is küszöbölje. Egy belecskaihoz hasonló 
közösségi gazdaság elindításához, létrehozásához elengedhetetlen az önkormányzat, azon belül pedig 
leginkább a polgármester aktív támogatása. Ám ahogy a működés üzemszerűvé válik, a polgármester 
egyre inkább háttérbe is vonulhat, és egy idő után vélhetően már az is elég, ha az önkormányzat 
mindössze a tulajdonosi jogokat gyakorolja, a napi működést pedig teljes egészében rábízza a 
menedzsmentre.             
 
A program adaptálhatóságának kérdései. 
 
A fentiekre figyelemmel tisztázottnak tekinthetjük tehát, hogy lényegében semmilyen speciális 
belecskai sajátosság nem áll a falugazdasági program elért eredményei mögött, vagyis nincsenek 
olyan helyi tényezők, erőforrások, amelyek nehézkes és drága átvétele vagy reprodukálása esetleg 
megakadályozná, hogy más települések is ezen a módon igyekezzenek megoldást találni 
foglalkoztatási problémáikra.  
Mindemellett szükséges az – esetleges - adaptáció főbb pontjait meghatározni: 

- A belecskai típusú program legfontosabb eleme az önkormányzati tulajdonú vállalkozás 
létrehozása, amely az adózás, az adminisztráció és egyéb jogszabályok tekintetében sokkal 
kedvezőbb lehetőségeket teremt, mint ha az önkormányzat önmaga kezdene el gazdálkodni. 
Valószínűleg a nonprofit forma jelenti a leghatékonyabb megoldást, mivel így több 
kedvezményt lehet igénybe venni.  

- A tapasztalatok szerint a hazai kistelepülési önkormányzati vezetők körében egyfajta 
tartózkodás van attól, hogy az önkormányzat céget hozzon létre és vállalkozzon. Ennek 
fényében az adaptáció csak ott lehet sikeres, ahol a település vezetői képesek a vállalkozói 
szemléletre.  

- A program szakmai irányításához feltétlenül szükséges egy szakértő személy vagy szervezet 
bevonása. Belecska esetében ez a falugazdász-rendszer, amely szinte minden település 
számára elérhető. Ahol erre nincsen mód, ott más szervezetek is szóba jöhetnek 
(felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, valamiféle kistérségi inkubációs szolgáltatás 
stb.), vagy akár magánszemélyek is, akik szívügyüknek tekintik egy ilyen típusú program 
segítését. 

- Nagyon fontos szempont, hogy az önkormányzat intenzív pályázati tevékenységen és 
folyamatos innovációk becsatornázásán keresztül lokális fejlesztési központtá váljon. Az 
elindított program nagyon hosszú ideig nem termel akkora bevételt, hogy abból a rendszer 
nagyarányú fejlesztéseit meg lehessen valósítani. Ennek kiküszöbölésére pillanatnyilag csakis 
a pályázati források jöhetnek szóba, amelyek sikeressége esetén a létrehozott program képes 
fokozatosan bővülni. A program hatékony működtetéséhez hozzátartozik a különböző 
foglalkoztatási támogatások igénybevétele is, mivel ezek nélkül sokáig nem lenne 
fenntartható a rendszer.  

- A programban dolgozók kapcsán azt érdemes megjegyezni, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni 
az oktatásukra és a képzésükre. Egyrészt ezáltal a téli holt időszakban is hasznos 
elfoglaltságot lehet számukra nyújtani, másrészt a szakértelmük fejlesztésével a program 
működésének hatékonysága is növelhető. 

- A telepítendő növények kiválasztásában érdemes a belecskai példát követni. Egyrészt a 
programot érdemes olyan növénnyel kezdeni, amely már az első évben termést hoz, és jó 
áron lehet eladni, erre például kiválóan alkalmas a szamóca. A teljes vertikum kialakítása 
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során azt a szempontot érdemes követni, hogy az ültetvények az év során minél hosszabb 
ideig biztosítsanak elfoglaltságot a dolgozóknak, valamint azt, hogy ne alakuljon ki torlódás az 
érésidők egybeesésével.  

- A hosszú távú működőképesség fenntartásához érdemes egy olyan növényt (vagy állatot) 
keresni, amelyre az egész programot fel lehet építeni, és esetleg nagy helyi hagyományai is 
vannak. Egy ilyen termék választása azért célszerű, mert összekapcsolható vele a település 
neve, és így könnyebb a későbbiekben egy esetleges marketingstratégia elindítása, önálló 
arculat kialakítása.  

- A program elindítása során elsősorban az önkormányzati tulajdonú földekben érdemes 
gondolkodni, és azokon gazdálkodni. A későbbiekben ki lehet terjeszteni a termelést állami 
tulajdonú és magánkézben lévő földek bérbevételével is.  

- Az értékesítés során meg kell találni azokat a csatornákat, amelyek többé kevésbé állandó 
piaci lehetőséget biztosítanak. Érdemes Belecskához hasonlóan megkeresni azokat a helyi 
vásárlókat, akik számára egyszerű és könnyen megszervezhető az eladás. A személyes 
kapcsolatoknak az ilyen esetekben, főleg a program kezdetén, fontos szerepük van.  

- Végezetül a program átvételével kapcsolatban szükséges megjegyeznünk, hogy nem minden 
esetben érdemes csak a zöldség- és gyümölcstermesztésben gondolkodni. A helyi 
sajátosságok figyelembevétele nagyban hozzájárulhat a sikerhez, így a program az 
állattenyésztésen, erdészeten vagy akár a gyógynövénytermesztésen is alapulhat.  

- Nagyon fontos szempont, hogy a program beindítása előtt érdemes alapos lakossági 
konzultációt elindítani. Belecska esetében a program kezdetén számtalan (sok résztvevős) 
lakossági fórumot tartottak, ahol mindenki elmondhatta véleményét és elképzeléseit, 
amelyek nagy részét be is építették a programba.  
 

Az elvárt eredményesség dimenziói:  

 A programok sikerének összetevői: 
1. A programok létrehozásában és irányításában elkötelezett és hozzáértő személyek vettek-

vesznek részt. A foglalkoztatási program sikerében meghatározó szerepük van a 

polgármestereknek. Bebizonyosodott, hogy ma egy település vezetőinek rendelkezniük kell 

vállalkozói szemlélettel. Az irányításban és a fejlesztésekben részt vevő személyeknek is nagy 

szerepük van, így a programok részben személy-, részben csoportmunka-függők.  

2. Az önkormányzatok aktív pályázók. A pályázatok mellett a programok hatékony 

működtetéséhez hozzátartozik a különböző foglalkozatási támogatások igénybevétele is, 

mivel ezek nélkül kezdetben nem lenne fenntartható a rendszer. Az ismert önkormányzati 

kezdeményezéseken alapuló rendszerek rugalmasak, a foglalkoztatási, a földprogramra 

irányuló és a regionális településfejlesztési támogatásokat is be tudják fogadni, azokat a 

programba integrálni és jól hasznosítani képesek. Olyan munkalehetőségeket biztosítanak, 

amibe az alacsony képzettségűek könnyen, előzetes tapasztalat nélkül is, rövid idő alatt 

beletanulhatnak. 

3. A helyi adottságok jó kihasználása, a helyben meglevő erőforrások használata alapvető. 

(zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, helyi kézműves termékek előállítása). A 

hosszú távú működőképesség fenntartásához érdemes egy olyan növény- vagy állatfajtát 

keresni, amelyre az egész programot fel lehet építeni és esetleg nagy helyi hagyományai is 

vannak  

4. A „társadalmi tőke” szerepe meghatározó. Az önkormányzat forrásteremtő és –hasznosító 

központként működik, amely a kialakított rendszerben szoros szervezeti és működési 

kapcsolatban van az általa létrehozott és a tulajdonában lévő nonprofit kft-vel, vagy 

alapítvánnyal. A belecskai és mucsfai típusú program legfontosabb eleme az önkormányzati 
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tulajdonú vállalkozások létrehozása, amelyek kedvező szolgáltatási lehetőségeket 

biztosítanak a helyi lakosoknak.  

5. Elsősorban az önkormányzati tulajdonú földeken gazdálkodva a vizsgált települések döntően 

a helyi piacra termelnek. A későbbikben a tevékenységeket ki lehet terjeszteni állami 

tulajdonú és magánkézben lévő földek bérbevételére is. 

6. Fontos szempont, hogy a program beindítása előtt alapos lakossági konzultációt végezzenek. 

A sikerek nagyban köszönhetők a programok társadalmi elfogadottságnak. A helyi 

elképzelések figyelembe vétele mindenhol követendő példa. 

7. Lényeges elem a szomszédsági-kistérségi együttműködés (pl. Mucsfán és Belecskán). 

8. Nagy hangsúlyt kell fektetni a programban dolgozók oktatására és képzésére. Ezáltal 

értelmes elfoglaltságot lehet számukra nyújtani, másrészt átfogó szakértelműk fejlesztésével 

a program működésének a hatékonysága is növelhető  

Ezen belül kiemelendő értéke, hogy: 

 A piaci és az állami szektor között helyezkedik el, hiszen a valós árupiacra termel a gazdaság, 
kereskedelmi forgalomba kerül a megtermelt zöldség és gyümölcs, ugyanakkor a 
foglalkoztatottak többsége után igénybe vesznek különféle állami bér- és 
járuléktámogatásokat. Cserében munkaerőpiaci reintegrációt hajt végre a program.  

 Valós szükségletekre reagál amennyiben a termelés felfogható olyan szolgáltatásként is, 
amelyik olcsó, friss és egészséges zöldséggel, gyümölccsel látja el magát a falut, illetve annak 
tágabb környezetét. A termék eladható, van rá kereslet. Ezenkívül a munkahely-teremtés 
valós szükségletét is megoldja.  

 Helyi erőforrásokat használ, a falu közösségi földjein állandó jelleggel kizárólag helybeliek 
dolgoznak.  

 Közösségi érdeket szolgál, hisz pl. a belecskai falugazdasági program legfőbb célja, hogy 
felszámolja a faluban a munkanélküliséget, mindenkit foglalkoztasson, aki csak dolgozni akar.  

 Új és újabb munkahelyeket hoz létre, évről-évre egyre többen dolgoznak a falugazdaságban. 
 Hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat, re-integrációt hajt végre, A programban 

egyénileg kezelik az embereket, mindenki a neki megfelelő, ám saját személyes fejlődését 
szolgáló feladatot kaphat. Azzal, hogy a működéshez a hátrányos helyzetű munkavállalók 
után különféle állami támogatásokat vesznek igénybe, lehetőségük van alacsonyabb 
hatékonysági kritériumok mellett is működni és biztosítani azt az odafigyelést, mentorálást, 
ami ezeknek a hátrányos helyzetű embereknek a szellemi és fizikai épülését biztosítja.  

 E hátrányos helyzetű csoportok számára hosszú távon is munkahelyeket biztosít, az adott 
munkavállaló számára csak akkor ér véget, ha az elhagyja a munkaszervezetet.  

 

Összegzés: 

Szociális földprogram tervezésénél, indításánál számos szempontot kell figyelembe venni:  
- Van-e földterület, mezőgazdasági termelőeszköz az önkormányzat tulajdonában?  
- Az érintett családok mekkora portával rendelkeznek?  
- Vannak-e bármilyen korábbi gazdálkodási, termelési hagyományok, tapasztalatok?  
- Van-e helyben felvevő kapacitás élelmiszertermékekre?  
- Milyen menedzsment áll rendelkezésre (pl. van-e az önkormányzatnak gazdálkodó kft.-je)?  
- Milyen aktuális támogatási lehetőségeket lehet igénybe venni?  
- A termelésen túl van-e lehetőség az alapanyagok feldolgozására?  

A fenti szempontok, lehetőségek szerint az egyes földprogramok nagy különbségeket mutatnak. 
Egyszerűbb, inkább eleinte elterjedt gyakorlat volt évről évre háziállatok – például malacok – 
kihelyezése családokhoz, ez azonban az említett másodlagos célokat kevéssé szolgálja. Egyes 
földprogramok a részt vevő tagok saját portájának megművelését segítik és a megtermelt áru 
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értékesítését biztosítják, mások önkormányzati (vagy bérelt) földön folytatnak mezőgazdasági 
termelést.  
Van, ahol felvásárlókkal kötött szerződés alapján egyfajta termékre specializálódnak, máshol helyi 
fogyasztásra (pl. a közétkeztetés ellátására) lehetőleg változatos termékpalettát állítanak össze. A 
termelés mellett sok helyen hangsúlyt kap a feldolgozás is, ami általában savanyítást, tartósítást 
jelent.  
A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy elsősorban azok a mintaprogramok 
váltak életképessé, ahol a termelés mellett a feldolgozásra és az önálló értékesítéshez 
kapcsolódóan több lábon álló (helyi, településközi, térségi) esetenként hálózatszerű (térségközi, 
regionális, országos) működési elemeket is fel tudtak mutatni. 

 
 

2. 1. 2. Egyéb – alapvetően mezőgazdasági tevékenységeken alapuló – megoldások. 

2. 1. 2. 1 Közösségi projektek, kezdeményezések: 

 

Egy önellátó falu – Gyulaj 

A nagy és sikeres múlttal rendelkező tolnai falu, Gyulaj a 20. század második felében jelentkező 
társadalmi és politikai változások eredményeképpen a rendszerváltoztatás idejére elszegényedett, 
számos gazdasági nehézséggel és társadalmi problémával küzdő településsé vált. A falu munkaképes 
és tanultabb népességének elvándorlása, a helyi oktatás lezüllesztése, a közigazgatási összevonások, 
a fejlesztések sok évtizedes szüneteltetése és a cigányság koncepció nélküli betelepítése azt 
eredményezte, hogy Gyulaj szinte megoldhatatlan foglalkoztatási és szociális gondokkal küzdött. 
 
A falu ennek a helyzetnek a részbeni megoldására csatlakozott 2010-ben a DDRMK által meghirdetett 
Sorsfordító elnevezésű regionális munkaerő-piaci programhoz. A Gyulajon 10 résztvevővel zajló 
program a szabadföldi zöldségtermesztésre épül, és elsősorban a falu saját fenntartású konyhájára 
történő termelést tűzte ki célul. A 2010-ben megtermelt növényeknek köszönhetően a konyha 
jelentős összeget tudott megtakarítani, ami az önkormányzatot további fejlesztésekre ösztönzi.  
 
Gyulaj esete jól példázza, hogy megfelelő támogatási rendszer segítségével komoly foglalkoztatási és 
szociális problémákkal küszködő településeken helyben, ingázás nélkül is lehet munkaerő-piaci 
sikereket elérni. Fontos, hogy a program teljesen a helyi igényekhez igazodik, és valószínűleg ebben 
gyökerezik eredményessége is. Másik fontos tanulsága a Gyulajon működő programnak, hogy a 
hasonló kezdeményezéseket akkor lehet fenntartani-folytatni, ha az anyagi támogatás nem szűnik 
meg a két év leteltével, ugyanis az önkormányzatok önerőből nagyon nehezen képesek a kérdést 
hosszú távon kezelni.  
 

Gyümölcstermesztés a Völgységben 
 
A Völgység északi részén található kisvejkei mikrotérségben (főként Lengyel, Závod és Kisvejke 
községekben) az elmúlt bő egy évtizedben sikeres gyümölcstermesztési ágazat alakult ki. A kezdeti 60 
hektár helyett ma már több mint 400 hektáron folyik a termelés, ami közvetve mára körülbelül 150 
személynek vagy családnak biztosít megélhetést vagy mellékjövedelmet.  
 
Az, hogy ilyen mértékű gyümölcstermesztés elindulhatott a mikrotérségben, több tényező együttes 
meglétének köszönhető. Szerencsés volt a térség, hogy a termelőszövetkezet révén jól működő 
ültetvényeket örökölt, tehát megvolt a kiindulási alap. A térség szakképzési hagyományai (Lengyel) 
révén megvolt a helyiekben a szakértelem, ezért egyénileg is el tudtak indulni. Legfontosabb elemnek 
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mégis azt tarthatjuk, hogy a helyiek felismerték, hogy összefogva sokkal nagyobb eredményeket 
érhetnek el, és megalapították a szövetkezetet.  
 
Végül a siker okai közé sorolhatjuk azt a tényt, hogy a szövetkezet élére olyan személyek kerültek, 
akik a folyamatos innováció révén állandó fejlődésre ösztönzik a termelőket és közvetve az egész 
térséget is. A siker motorját jelentő Danubia-Frucht Kisvejke Térségi Gyümölcsértékesítő Szövetkezet 
mára meghatározó piaci szereplővé vált a Dél-Dunántúlon.  
 
Az év nagy részében közel 40 embernek munkát nyújtó szervezet szinte kizárólag exportra termel. A 
tudatos fejlesztőmunkának és minőségbiztosítási rendszerének köszönhetően a szövetkezet nevét a 
magas minőségű gyümölcsökkel kapcsolják össze. Mindez a piacok és beszállítók folyamatos 
fejlesztésével kiegészülve, évről évre nagyobb árbevételt hoz a szövetkezetnek.  
 
 

Szociális szövetkezeti mintaprogram Túristvándon. 
 
A Szatmári Szociális Szövetkezet 2008 decemberében a helyi piac üzemeltetésére alakult meg 
Túristvándi településen az OFA által támogatott SZÖVETKEZZ/2007 című pályázati program 
támogatásával.  
 
Az önkormányzat célja volt a mai elvárásoknak megfelelő elárusítóhely létrehozása, amely egy újabb 
turisztikai vonzerőt is létrehoz a településen. Megítélésük szerint ezt a tevékenységet ideálisan egy 
szociális szövetkezet tudja ellátni, mivel a szövetkezeti forma érdekeltté tudja tenni a helyi 
szereplőket abban, hogy közreműködjenek akár termelőként, akár fogyasztóként.  

A szövetkezet által végzett tevékenységek 

Az alapító tagok elhatározták, hogy saját meglévő képességeikre, készségeikre építve közösségi 
vállalkozási formában a helyi igényekre épített szolgáltatásokkal javítanak elsősorban önmaguk, és 
ezen keresztül a többszörösen hátrányos helyzetű település munkanélküli lakosainak foglalkoztatási 
helyzetén. A program alapgondolata a helyi közösségre épülő fejlesztés a helyiek aktív 
közreműködésével, bevonásával. 

Céljuk, hogy a feltételezett „versenyelőnyeiket” kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet 
folytassanak a helyi fogyasztási szükségletekre építő piac üzemeltetésével, és olyan tevékenységeket 
vezessenek be a térségben, amire üzleti vállalkozási szinten nem reagál a piac. További cél a 
vállalkozási képesség erősítésével olyan családi vállalkozások létrehozásának elősegítése, melyek 
több generáción keresztül is megélhetést és foglalkoztatást jelentenek.  

Szolgáltatásaik kialakítása során figyelembe vették azt, hogy a piac és a megrendelők igénye 
folyamatosan változik, és ennek igyekeznek megfelelni valamennyi tevékenységi körükben, így a helyi 
piac üzemeltetése, illetve a háztartás-gazdálkodási szolgáltatások, a rendezvényszervezés és a faipari 
tevékenységek.  

Az alapítást megelőző tervezési szakaszban a szövetkezet alapítói felmérést végeztek annak 
érdekében, hogy megvizsgálják az ötlet életképességét, áttekintették a makro-környezetet és 
felmérték a piacot a konkurencia oldaláról. A felmérés eredménye alapján látható volt, hogy egy 
valóban létező piaci rést fedeztek fel, amelyre érdemes nyitni, hiszen ezeknek a szolgáltatásoknak a 
nyújtása minimális kockázat mellett egy jól jövedelmező üzletet jelenthet. Az önkormányzat által 
ingyenesen a szövetkezet használatába adott telephelyen kerül sor, amely a becslések szerint olyan 
sikeres lesz, hogy további infrastruktúra fejlesztésére és a foglalkoztatási létszám bővítésére is 
lehetőség lesz. Már igen jelentős a lakosság részéről a háztartási szolgáltatások igénylése, a házak 
körüli kisebb szakipari tevékenység elvégeztetése. 
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A helyi piac üzemeltetéséhez az önkormányzat tulajdonában lévő árusítóhelyet a Szövetkezet 

működteti. Az Önkormányzat benyújtott pályázatot a piac megépítésére, képzésekre (gazdálkodók 

felkészítése a piaci termelésre). Társadalmi szerződést kötött a helyi szereplők egy részével, mely 

szerződés nyitott, később is csatlakozhatnak hozzá, akik be kívánnak kapcsolódni a program 

megvalósításába. A fejlesztés a helyi közösségre épül, számtalan fórum, tájékoztató, kerekasztal 

beszélgetés zajlott a lakosság bevonásával. üzemeltetésének legjobb vállalkozási formája a szociális 

szövetkezet, mert az egy közösségi vállalkozás:  

Kedvezményes árat alkalmaznak minden árunál, miközben a termelő tagoknak a piaci felvásárlási 
árnál magasabb összeget fizetnek. Számítások szerint a helyiek és a turisták évente mintegy 130 
millió forintot költenek élelmiszerre Túristvándiban, s ennek az összegnek a nagy része a 
szövetkezetnél lehet ezentúl bevétel.  

A háztartás-gazdálkodási szolgáltatások nyújtásával az idős, beteg gazdák portáin lévő tennivalók 
egy részét a Szövetkezet a valós piaci árak alatt átvállalja, mint pl.: a lakások kisebb felújítási, javítási 
munkálatai, ház körüli teendők, takarítás, kertgondozás.  

 
A Szövetkezet a bevételeit a lakosság és vállalkozók részére végzett szolgáltatásokból nyeri – 

háztartásgazdálkodási szolgáltatások biztosításával, parkgondozási munkák elvégzésével és 
rendezvényszervezéssel. 
 
Eredmények, célok 
 
A szövetkezet a település önfenntartására irányuló gazdaságfejlesztési program szervezeti keretét 
adja meg, így hosszú távon biztosított lehet a működése. Ennek jelenlegi akadálya az infrastruktúra 
hiánya. A további fenntarthatóságot segíti a megfizethető áron nyújtott szolgáltatások biztosítása, 
illetve a hosszú távú üzleti terv megléte.  
A program jövedelem-kiegészítést, megélhetést biztosít a termelőknek, illetve a saját 

foglalkoztatásuk mellett még további munkahelyek teremtődnek. A lakosokat vállalkozásra, 

öngondoskodásra, felelősségvállalásra, kockázatvállalásra tanítja ahelyett, hogy a problémáikat 

áthárítanák az önkormányzatra, az államra.  A szövetkezet működtetésével helyben tartható a 

településen keletkezett jövedelem, más vállalkozásokat generál, hosszabb távon csökkenti a szociális 

kiadásokat, illetve a szociális ellátásokat igénylők számát a településen. További eredmény a 

közösségépítő szerep, a szemléletformálás, a település népességmegtartó erejének növekedése. 

Mindezek mellett a szállítás minimalizálásával a helyben történő előállítással csökkennek a környezeti 

károk, a jó minőségű, elérhető árú élelmiszer hosszabb távon pedig egészségmegőrző hatást fejt ki. A 

program kiterjeszthető a Szatmár-Bereg Gazdasági térségre. 

 
 

2.1. 2. 2. Családi önellátást segítő projektek. 

 
A magyar mezőgazdaság szinte minden korban el tudta látni a lakosság élelmiszerigényét. A kemény 
diktatúra évei után a Kádár-korszakban felértékelődött a háztáji gazdaság szerepe (saját művelésű 
föld, családi állattartás). Az intenzív és munkaigényes zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermelés, illetve az 
állattenyésztés ágazataiban a háztáji gazdaságok fontos szerepet játszottak.  
 
Emellett természetesen az egyik fő cél mindig az önellátás (beleértve a tágabb család ellátását) volt 
és maradt. A helyi gazdaság helyzetét tekintve is fontos a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 
és –értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet, amely több olyan tevékenységet 
tett lehetővé, amilyeneket korábban a jogszabályok tiltottak.  
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Az idősebb falusi lakosság általában rendelkezik az alapvető kertészeti ismeretekkel, hagyományos 
gazdálkodási gyakorlattal, a fiatalok, illetve a roma lakosság egyes csoportjai, például azok, akiket 
korábban elsősorban a nehéziparban foglalkoztattak, viszont gyakran nincsenek birtokában ezeknek. 
Ilyen helyzetben fontos, hogy az önellátó termelés egyéb támogatási formái mellett a megfelelő 
szaktanácsadást, mentorálást is megkapják a programba bevont családok. Ehhez nem kell feltétlenül 
szociális földprogramot indítani, akár a helyi közösség tagjai felvállalhatják a feladatot. Ez 
természetesen egy jó közösségfejlesztési eszköz is egyben, hiszen a lakosság eddig kevéssé érintkező 
tagjai kapcsolatba kerülnek egymással, nő a szolidaritás és az összetartozás érzése.  
 
A házikertek művelése egyszerű kézi szerszámokkal is megvalósítható, nagyobb udvarok, idős 
személyek esetén azonban jól jöhet a gépi segítség például a vetés előtti talajműveléshez. Egyes 
településeken, ahol a megfelelő géppark rendelkezésre áll, az önkormányzat biztosít kedvezményes 
– vagy a rászorulók számára ingyenes – gépi munkát.  
 
Érdemes helyben körülnézni, hogy az adott térségben, az adott klimatikus és talajviszonyok mellet 
milyen fajok, fajták termeszthetők egyszerűen és nagy biztonsággal. Ennek feltárása, esetleg 
szaporítóanyagok gyűjtése lehet egy közösségi beszélgetés, közösségi akció egyik témája is. A 
közösség idős tagjai ráadásul emlékeznek azokra az időkre, amikor a lakosság még általában 
szegénységben és nélkülözésben élt. A korabeli „túlélési technikák” esetleg ötletet vagy inspirációt 
adhatnak a mai problémák megoldásához is.  
 
A kertek megművelésének egyik célja a családok élelmiszerkiadásainak csökkentése, nem kevésbé 
fontos cél azonban a bevontak aktivizálása, közösségi tanulása, sikerélménye is. Hosszútávon cél 
lehet a felesleg eladásából származó jövedelemszerzés, vagy akár a vállalkozóvá válás. 
 

Közösségi lekvárfőző Törökkoppányban. 
 
Törökkopányban a LEADER+ támogatásból megvalósult közösségi lekvárfőző kialakításának 
elsődleges célja volt, hogy a családok a gyümölcsfölöslegükből eladható árucikket állítsanak elő. Ez 
egyrészt némi anyagi hasznot hozhat a család gazdálkodásába, másrészt a minőségi térségi árukínálat 
kialakításában is előremutató példa.  
 
A közösségi lekvárfőzőt az egymással összefogó családok lényegében bérbe vehetik, s ezzel korszerű, 
az élelmiszer- egészségügyi elvárásoknak megfelelő technológiát kapnak. A közös lekvárfőzés a 
települési közösségek fejlesztéséhez is hozzájárul. A lekvárfőzőt a családok, magánszemélyek mellett 
az iskolai gazdálkodási programban (amelynek során a vállalkozóvá válást próbálhatják ki a diákok) 
részt vevő gyerekek, illetve – közkonyhai felhasználására – az önkormányzat is használja.  A 
lekvárfőző egyben alapot teremt a tudatosabb gazdálkodási gyakorlat elterjesztésére, valamint 
térségi őshonos gyümölcstájfajták felkutatására, megmentésére is.  
 

A kistérségi Gyerekesély programokban megvalósuló kiskert-programok 

A nagyüzemi gazdálkodás előretörése, a korszerű, intenzív, olcsóbb technológiák, a kereskedelemben 
a hipermarketek térhódítása fokozatosan kiszorította kisüzemi gazdálkodást, a háztáji termelést. Az 
önfenntartó növénytermesztés és állattartás gazdaságtalanná vált. A vidéki családok legnagyobb 
része felhagyott az állattenyésztéssel, elsők között a sertéstartással, mert a hipermarketben olcsón 
megvehette a húst, befektetés és munka nélkül, frissen, tenyésztési kockázattól mentesen.  

Mindazok, akik részesei vagy tanúi voltak az önfenntartást részben vagy teljesen megvalósító családi 

gazdálkodásnak, tudják, a hátrányos helyzetű családok egy haszonállattal vagy pár csomag 
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vetőmaggal nem képesek elindulni az önfenntartó gazdálkodás útján, és a segélyen élők problémája 

néhány hét, hónap, de akár egy év alatt sem fog megoldódni. Magyarország legszegényebb 

térségeiben - paradox módon -, éppen a nagycsaládosok azok, akik eddig sem voltak képesek 

önfenntartó gazdálkodást folytatni, mert a felmerülő kiadásokat segélyből fedezni képtelenség.   

A Gyerekesély programokban megvalósuló kiskert és agrármentori programelenek a fentiek 

figyelembevétele mellett kerültek kialakításra: 

Kulcselemei: 

 felkészítő képzéssorozat 

 talajelőkészítési, talajgazdálkodási alapismeretek 

 környezetkímélő gazdálkodás 

 növénytermesztési ismeretek 

 növényvédelmi ismeretek 

 állattartási alapismeretek 

 feldolgozáshoz, tartósításhoz kapcsolódó ismeretek 

 egészséges táplálkozás, egészséges életmód alapelemei 

 háztartási alapismeretek 

 egyéb, kiegészítő elemek (pl – családi pénzgazdálkodás, stb …) 

 az egyes elemekhez kapcsolódó ismeretek gyakorlati alkalmazása a háztáji 

környezetben, háztartásban (az egyedi adottságoknak megfelelően) 

 rendszeres konzultációk 

 szakmai műhelymunka 

 folyamat mentorálás biztosítása; 

szükséges még biztosítani 

 vetőmag 

 haszonállat 

 eszköz 

kihelyezése előzetes, ill. időszaki igények, felmérések alapján; 

 gyerekek bevonási lehetőségeinek 

 közös munkafeladatok, tevékenységek 

áttekintése, szakmai támogatása; 

 piacfeltárás 

 kapcsolatépítés 

stratégiai és szakmai támogatása, 

 feldolgozást. tartósítást 

szolgáló, ill. azt kiegészítő háztartási ismeretek bővítése, folyamatos szakmai támogatása. 

A fent említett komplex projekttevékenység rendszer eredményeképpen több kistérségben igen 

sikeres projektelemek valósultak meg e tárgykörben. 

A „Legyen jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia és a kistérségi Gyerekesély programok 
sikeressége szempontjából is kulcskérdés az ott élők számára a mélyszegénység leküzdése, a 
mindennapi rendszeres, egészséges táplálkozás, a rendszeres tevékenységeken alapuló, tervszerű 
életmód, ezen belül is kiemelten a munka alapú megélhetést előtérbe helyező minták szülőkön, 
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családtagokon keresztül történő bemutatása. A közösségi kertészkedés, állattartás különböző korú és 
hátterű embereket szervez közösségbe, akik a közös kertészkedés – és élményszerzés - során 
elsajátított szemléletet az élet más területein is alkalmazhatják, így településük környezettudatos, 
egymás munkáját megbecsülő lakóivá válhatnak.   
 
A bevont településeken megnőtt a megművelt konyhakertek száma, az óvodák, iskolák is 
kialakították kerteket, ahol zöldségféléken kívül gyógynövényeket, dísznövényeket is termesztenek. 
Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy az érintett települési önkormányzatok saját erőforrásaikkal (is) 
támogatták a programelemek megvalósítását (pl. felszántották az óvoda, iskolakertnek szánt 
területet, buszt biztosítottak a szakmai programok meglátogatásához, ill. a kirándulásokhoz, 
helyiséget biztosítottak a rendezvényekhez, kiegészítették a vetőmagcsomagot, stb. ..).  
 
A kertek közösségteremtő erejük és nevelő funkciójuk mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, 
fűszernövénnyel látják el az őket gondozókat, ill. esetenként a települést is. Noha a kialakított 
gazdaságok nagyságrendjükből, ill. esetenként a piaci lehetőségek hiányából adódóan csak önellátás 
biztosítására alkalmasak – a programban résztvevők (a gyerekek részvételének hangsúlyozása 
mellett) az állattartás- és növénytermesztés gyakorlati hasznát a saját környezetükben is 
megtapasztalhatják, biztosítva ezzel napi szükségleteiket, erősítve családi és helyi kötődéseiket. 
 
 

2.1. 2. 3. Az értékesítés, mint a szociális gazdaság működtetésének egyik kulcseleme: 

 
A szociális gazdasághoz kapcsolódóan használt méltányos kereskedelem, angolul „fair trade” 
kifejezés olyan civil mozgalmat takar, amelynek célja, hogy a volt gyarmati országok termelői minél 
nagyobb arányban részesüljenek a haszonból, ne függjenek a tőzsdei áraktól és a felvásárlók 
lobbierejétől, és ezzel a szegénység csökkenjen ezekben az országokban.  
 
Ez a szemlélet azonban alkalmazható a helyi gazdaság lokális szintjén is, és meg lehet találni azokat a 
megoldásokat, amelyek egyaránt kedvezőek a helyi termelőknek és a fogyasztóknak. A hazai 
mezőgazdasági kistermelés fő problémája – és kudarcainak fő oka –, hogy a rendszerváltás óta sem 
alakultak ki megfelelő számban és szerepvállalással felvásárló és értékesítő szövetkezések. Nem 
nehéz belátni, hogy a kistermelő, legyen az kis családi vállalkozás vagy egyedül gazdálkodó 
őstermelő, nem rendelkezik azzal a kapacitással, tudással, árumennyiséggel, amivel eredményesen 
kiléphet a piacra, amivel nagyobb kereskedelmi egységek beszállítójává válhat. Ha azonban egy 
térség kistermelői összefognak, létrehoznak egy szövetkezést, amelyik az árut begyűjti, válogatja, 
csomagolja, és általában intézi a marketingfeladatokat, akkor a sok kistermelőkből végül egy kvázi 
nagytermelő szervezet áll össze, amely már képes hatékonyan képviselni a termelők érdekeit és a 
piacra eljuttatni a megtermelt árut. Nagyon fontos volna az ilyen szövetkezések létrejöttét, a jó 
minőségű, helyi élelmiszertermékek piacra jutását segíteni.  
 
Addig is, amíg ez a szemléletváltás megtörténik, alkalmazhatunk olyan eszközöket, amelyek segítik a 
kistermelőket, beleértve az egészen kicsi, őstermelői szinten lévő gazdálkodókat is (akiknek egy része 
a mélyszegény családok közül is kikerülhet).  
 
A helyi „méltányos” kereskedelem hagyományos formája a települési piac, ahol a termelő és a 
fogyasztó személyesen találkozik. Sajnos ma a nagyobb piacokon elsősorban kereskedőket látunk, 
akik ismeretlen eredetű árut kínálnak, ezért a hagyományos piacot termelői piacként vagy 
gazdapiacként azonosítjuk.  
A helyi önkormányzat felelőssége és feladata olyan termelői piacok megteremtése, ahol a 
kistermelők méltányos módon árusíthatnak, azaz nem kell teljesíthetetlen feltételeknek megfelelniük 
és a nagykereskedők által diktált árképzésnek eleget tenniük, ugyanakkor minden áru eredete 
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lekövethető. A termelői piac egyben a helyi közösség fontos találkozási helye is, ahol a közösség 
valamennyi státuszú tagja rendszeresen kapcsolatba kerül egymással. Jó szervezéssel a piac közösségi 
funkcióira rá is lehet erősíteni, például kulturális vagy kulináris programmal, zenével, amely egyben 
alkalmad adhat a helyi kulturális életet szereplőinek bemutatkozására, vagy akár a termelők által 
szervezett termékbemutatókra.  
A piac arra is alkalmat teremt, hogy a helyi termelők egymást megismerve „megszervezzék 
önmagukat”, s így akár elinduljanak a szövetkezetté válás útján.  
A helyi gazdálkodók – és egyben a rászoruló fogyasztók – megsegítésének egy jellegzetes kísérlete 
Magyarországon az ún. szociális boltok kialakítása, amelyre 2009-ben hálózatot is létrehozott a 
Magyar Gazdagkörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ).  
 
Működő szociális boltok: 
 

A Rozsályi Jóléti Alapítvány 2011 óta működteti szociális boltját nonprofit jelleggel, az 
önkormányzattól bérelt helyiségben. A boltban a helyi termelők áruit is kínálják (zöldség, gyümölcs, 
méz), közvetítői haszon nélkül. A rozsályi és környékbeli gazdák a falu szociális boltjában 
értékesíthetik termékeiket, polcpénzt nem kell fizetniük, csak a permetezési naplót kell bemutatniuk.  
Az utóbbi években – nem utolsó sorban a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének 
köszönhetően – több hátrányos helyzetű kistérségben is el, ill. újraindultak a települési szintű 
szociális boltok. A komlói és a szécsényi tapasztalatok kifejezetten bíztatóak. 
 

A helyi, települési szintű közvetlen kereskedelem mellett fontos az átalakuló város-falu 
kapcsolatokban megvalósuló méltányos, a vidék gazdasági szerepét erősítő közvetlen kereskedelem 
is. Ennek egyik – hazánkban is egyre népszerűbb – formája az ún. közösség által támogatott (vagy 
röviden közösségi) mezőgazdaság, bár itt a „támogatott” szó inkább „megbízást”, „megbízatást” 
jelent, hiszen a modell lényege, hogy egy adott közösség (általában néhány tucat család) megbíz egy 
vagy több termelőt egészséges élelmiszerek előállításával.  
 
A rendszerbe belépő családok havi fix összeget fizetnek, s ezért hetente kapnak egy láda – a szezon 
szerint éppen érő – terményt. A ládába feldolgozott termékek – lekvárok, savanyúságok, aszalványok 
– is kerülhetnek. A rendszer működtetését (a termény szállítását, mozgatását, az átvétel 
megszervezését) a tagok általában önkéntes munkában végzik. Az ilyen csoportok akár egyfajta 
beszerzési szövetkezetet is létrehozhatnak. A konstrukció a vásárlók számára lehetővé teszi, hogy 
megbízható forrásból kényelmesen egészséges élelmiszerhez jussanak, a termelő pedig biztos 
piachoz jut, és akár kisebb mennyiségű árut is értékesíteni tud, hiszen a ládába az évszaknak 
megfelelően minden héten más és más kerül.   
 
 

2. 2. A működési keretek kialakítási és működtetési lehetőségei a szociális gazdaság 

keretein belül – és azon túl. 
 

2. 2. 1. A szociális szövetkezetek alapelvei, működése. 

 
A szövetkezeti forma Európában és itthon 
 
A szociális gazdaságot, illetve az ehhez hasonló, az egyes országok által leginkább elfogadott 
koncepciót alkotó intézményi formákat illetően azt lehet megállapítani, hogy ezek országonként igen 
eltérőek.  
Mindegyiknek a magja az országra jellemző formákból áll: szövetkezetekből, önsegélyező 
társaságokból, szövetségekből (egyesületekből) és az alapítványokból.  
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A szociális gazdaság felosztható  

- piaci és  

- nem piaci szektorra. 

 

A szociális gazdaság piaci, illetve üzleti szektora lényegében  

- szövetkezetekből és  

- önsegélyező társaságokból, 

- szövetkezetek, önsegélyező társaságok és 

- egyéb szociális gazdasági szervezetek által ellenőrzött üzleti csoportokból áll. 

 

A szociális szövetkezetek a szociális – közösségi – gazdaság egyik megjelenési formája. 

A nemzetközi szövetkezeti alapelvek tartalma 

A szövetkezeti elvek kimunkálásában, terjesztésében jelentős szerepet vállalt az angol és francia 

kezdeményezésre, 1895-ben londoni székhellyel alakult nemzetközi szövetkezeti érdekvédelmi 

szervezet, a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége7 (SZNSZ), mely elvitathatatlan érdemeket tudhat 

magáénak e területen. 

A szövetkezetek által képviselt alapértékek és működési elvek meghatározzák a szövetkezet 

identitását, és lehetővé teszik a szövetkezeti forma megkülönböztetését más társulási, vállalkozási 

formáktól. Kizárólag az a társulás tekinthető ugyanis valódi szövetkezetnek, amely akceptálja, és 

működése során érvényre juttatja ezen elveket. 

A szövetkezeti alapelvek napjainkban is általános érvénnyel elfogadott felsorolását az SZNSZ 

1995. szeptember 22-én Manchesterben tartott kongresszusán rögzítették. Az alapelvek 

meghatározásán túl az SZNSZ a szövetkezetek által megvalósítani kívánt értékeket is számba vette, és 

elfogadott egy általános szövetkezet definíciót. 

A kongresszus szövetkezeti alapelvekként fogalmazta meg az alábbiakat: 

 önkéntesség és nyitott tagság elve; 
 demokratikus tagi ellenőrzés; 
 a tagok gazdasági részvétele; 
 autonómia és függetlenség; 
 oktatás, képzés, tájékoztatás; 
 szövetkezetek közötti együttműködés; 
 közösség iránti elkötelezettség (közösségi felelősség). 

A fogalom-meghatározás értelmében a szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önként 

egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és 

demokratikusan irányított vállalkozásuk útján megvalósítsák. 

Az egyes alapelvek tartalmát az alábbiakban kíséreljük meg röviden összefoglalni. 

Önkéntes és nyitott tagság 

                                                           
7
 A szervezet angol elnevezése: International Cooperative Alliance (ICA) 
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„A szövetkezetek önkéntes szervezetek, melyek nyitva állnak – nemi, társadalmi, faji, politikai, vagy 

vallási megkülönböztetés nélkül – mindenki számára, akinek hasznára lehetnek szolgáltatásai és aki 

elfogadja a tagsággal járó felelősséget.”8 

 

Bárki csatlakozhat tehát a szövetkezethez, aki megfelel a törvényben és az alapszabályban 

meghatározott feltételeknek, és a tagok által képviselt „közös érdeknek”. A feltételeket minden 

esetben az adott szövetkezet tevékenysége, gazdasági szerkezete, a tagok által magvalósítani kíván 

közös cél jellege, és a gazdasági ésszerűség indukálja. A nyitott tagság elve az önkéntes belépés 

mellett, annak mintegy kiegészítéseként, magában foglalja a szövetkezetből való kilépés lehetőségét 

is. 

Demokratikus tagi ellenőrzés 

„A szövetkezetek a tagok által ellenőrzött demokratikus szervezetek, a tagok tevékenyen részt 

vesznek a vezetés és a döntéshozás folyamatában. Férfiak és nők választott képviselőként, a 

tagságnak felelősek. Az elsődleges szövetkezetekben a tagok egyenlő szavazati jogokat élveznek (egy 

tag - egy szavazat) és a más szinten működő szövetkezetek is demokratikusan szerveződnek.” 

A szövetkezet működése során a demokrácia közvetlen és közvetett formái egyaránt érvényre jutnak. 

Egyrészt a szövetkezet mindennapi tevékenységét a tagok által demokratikusan megválasztott 

önkormányzati szervek irányítják és felügyelik (igazgatóság, felügyelő bizottság), melyek a tagság felé 

rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A testületek tagjai a közgyűlés által számon 

kérhetőek, és bármikor visszahívhatóak. 

Másrészt a szövetkezet működésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekben a döntés közvetlenül a 

tagság kezében van, ezek a tárgykörök a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A határozathozatal során a 

tagok az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás mértékétől függetlenül egy szavazattal rendelkeznek, 

amely kifejezésre juttatja a társulás személyegyesítő jellegét.9 

A tagok gazdasági részvétele 

„A tagok igazságosan járulnak hozzá a szövetkezetük vagyonához és azt demokratikusan ellenőrzik. 

Rendszerint a szövetkezet tőkéjének legalább egy része a szövetkezet közös tulajdonát képezi. A 

tagság feltételeként előírt nagyságú jegyzett tőke után – ha erre egyáltalán sor kerül – a tagok 

általában korlátozott mértékű ellenszolgáltatásban részesülnek. A többletet az alábbi célok 

bármelyikére fordíthatják: 

- szövetkezetük fejlesztésére, lehetőség szerint tartalék-alapok képzésével, aminek legalább 

egy része oszthatatlan; 

- a tagok részesedésére, a szövetkezettel bonyolított közreműködésük arányában;  

- és más, a tagság által jóváhagyott tevékenységekre.” 

                                                           
8
 Az idézetek forrása minden egyes alapelv tárgyalásánál a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 

állásfoglalása ”A szövetkezeti identitásról” Manchester, 1995. szeptember 22. [Elérhető: 
http://misc.meh.hu/binary/5561_sznszallasfoglasz_veidentitasrol.doc] 

9
 Az egy tag – egy szavazat elvének áttörésére több európai államban kísérletet tettek. Az európai szövetkezet 

(SCE) statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi rendeletet is ismeri a többes szavazati jog intézményét, 
melyet többen a szövetkezeti identitással összeegyeztethetetlennek ítélnek, és a szövetkezetek gazdasági 
társaságokhoz történő közelítéseként értékelnek. [1435/2003/EK tanácsi rendeletet 59. cikk] 
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A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése, és fenntartása kettős feltétel teljesítését követeli meg 

a csatlakozni kívánó személytől: egyrészt vagyoni hozzájárulás révén valamennyi leendő tagnak hozzá 

kell járulnia a szövetkezet tőkéjének gyarapításához, másrészt vállalnia kell, hogy személyes 

közreműködés keretében aktívan részt vesz a szövetkezet tevékenységében.  

Mint arra már korábban rámutattunk, a szövetkezet a tagok vagyonának osztalék címén történő 

gyarapításán túl szociális, kulturális, oktatási és egyéb hasonló jellegű szolgáltatások nyújtása révén is 

igyekszik szolgálni a tagság támasztotta igények legteljesebb kielégítését.  

Ez utóbbi célok finanszírozása érdekében a szövetkezetnek tartalékot kell képeznie, melyet a hatályos 

magyar szövetkezeti törvény „közösségi alapként” nevesít. 

Autonómia és függetlenség 

„A szövetkezetek a tagok által ellenőrzött autonóm, önfenntartó szervezetek. Amennyiben 

megállapodást kötnek más szervezetekkel, beleértve a Kormány hatáskörébe tartozókat is, vagy külső 

tőkeforrásokat használnak fel: mindezt csak olyan feltételek mellet tehetik, hogy egyidejűleg 

biztosítják a demokratikus tagi ellenőrzését és a szövetkezeti autonómia fenntartását.” 

A szövetkezet a tagok önszerveződése révén alakuló, állami elismeréssel, cégbírósági bejegyzéssel 

létrejövő, autonóm gazdálkodó szervezet. Működésébe az állam – a szocialista szabályozás 

időszakában alkalmazott magyar gyakorlattal ellentétben – csak és kizárólag a törvényes működést 

garantáló szükséges mértékben avatkozhat be. 

Oktatás, képzés és tájékoztatás 

„A szövetkezetek olyan oktatást és képzést nyújtanak tagjaiknak, választott képviselőiknek, 

vezetőiknek, valamint alkalmazottaiknak, aminek alapján azok hatékonyan hozzájárulhatnak 

szövetkezetük fejlesztéséhez. A szövetkezetek tájékoztatják a nyilvánosságot, különösképpen a 

fiatalokat és a közvéleményalakítókat a szövetkezeti összefogás jellegéről és előnyeiről.” 

A szövetkezet gazdasági céljainak megvalósításán túl, s azzal párhuzamosan a tagság társadalmi 

előmenetelét is támogatni hivatott, melynek egyik leghatékonyabb eszköze a tagok képzése, és 

megfelelő információkkal való ellátása. Ennek keretében a szövetkezetek óvodákat, iskolákat 

tartanak fenn, illetőleg szakmai továbbképzéseket szerveznek tagjaik számára, mellyel hozzájárulnak 

a tudásalapú társadalom építéséhez. 

A szövetkezeti oktatásnak kiemelkedő szerepe van a szövetkezeti identitás, a szövetkezeti elvek és 

alapértékek terjesztésében, ezért a képzésnek nem csak a már tagsági jogviszonyban álló 

személyeket kell megcéloznia, hanem megfelelő szakismerettel rendelkező tanácsadók, mentorok 

képzésével szükséges támogatni azt, hogy a szövetkezeti gondolat eljusson azokhoz a személyekhez, 

akik számára az önszerveződés ezen formája hathatós segítséget nyújthat.  

A szövetkezetek közötti együttműködés 

„A szövetkezetek helyi, nemzeti, területi és nemzetközi együttműködés révén szolgálják a 

leghatásosabban tagságukat és erősítik a szövetkezeti mozgalmat.” 

A szövetkezet, és ezen belül a tagok érdekeinek hatékonyabb érvényre juttatása érdekében az SZNSZ 

is kiemeli a szövetkezetek közötti területi és szakmai együttműködés fontosságát. Ennek intézményi 

keretei lehetnek a szövetkezeti érdekképviseleti szervezetek – melyekről külön fejezetben szólunk –, 

illetőleg a szövetkezetek részvételével alapított, működtetett nemzetközi szervezetek, 

kongresszusok, bizottságok. 
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A szövetkezetek közötti együttműködés szolgálja a nemzetközi tapasztalatcserét és ennek révén a 

nemzeti szövetkezeti szabályozások továbbfejlesztését, harmonizációját egyaránt. 

Közösségi felelősség 

„A szövetkezetek tagjaik által elfogadott elvek alapján közösségük folyamatos és tartós fejlődésének 

a fenntartásán munkálkodnak.” 

A szövetkezetek, mint önszerveződő társulások mélyen gyökereznek a helyi közösségekben, tagjai – 

legyenek azok termelők, fogyasztók vagy munkavállalók – földrajzi értelemben helyhez kötöttek. A 

szövetkezetek a gazdasági globalizáció jellemezte környezetben hozzájárulhatnak a helyi 

munkahelyek megtartásához és a helyi szolgáltatások ellátásához.  

A szövetkezetek jogi minősítése, és gazdasági, társadalmi szerepvállalása 

A szövetkezetek társadalmi, gazdasági státuszát vizsgálva egyre inkább kikristályosodni látszik az az 

álláspont, hogy a szövetkezet a társulások rendszerében az ún. szociális gazdaság szereplőinek 

körébe tartozó vállalkozás. 

A szociális gazdaság lényegét tekintve egy döntően az állampolgárok által működtetett harmadik 

szektort jelent a profitmaximalizálásra törekvő magángazdaság és az államilag dotált közvállalati 

szektor között. A szociális gazdaság vállalkozásainak célja nem a befektetett tőke utáni minél 

magasabb profit elérése, hanem az emberi kapcsolatok új formáinak kialakítása az önkéntesség és 

nyitott tagság, a szolidaritás, a demokratikus vezetés, a személyes/spekulatív profit kizárása, és az 

államtól való függetlenség elvei mentén. A harmadik szektor aktív szereplői közé sorolják az 

alapítványok, a gazdasági célú egyesületek, az önsegélyező szervezetek, és a kölcsönös biztosító 

társaságok mellett a szövetkezeteket is. E társulások olyan, vegyes motiváltságú (gazdasági, szociális, 

kulturális stb.) szükségleteket kívánnak kielégíteni, amelyeknek a másik két szektorban nincs 

létjogosultsága vagy az erősen korlátozott. 

A szociális szövetkezetek működését a 2016. évi X. törvény, ill. egyes elemeinek módosítását 
tartalmazó 2013-as XLI. törvény szabályozza. 
 
Kiemelt elemei: 

Személyi feltételek 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szövetkezet alapításához legalább hét alapító tag részvétele 

szükséges. A tagság összetételét a törvény a szociális szövetkezetek vonatkozásában több 

szempontból korlátozza. A szövetkezeteknek főszabály szerint belföldi és külföldi természetes 

személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt tagjai 

lehetnek azzal a kitétellel, hogy a tagok legalább kétharmadát természetes személyeknek kell 

alkotniuk. Ezzel szemben szociális szövetkezetet – az iskolaszövetkezet kivételével – korábban 

kizárólag természetes személyek alapíthattak. Az Sztv. 2013-as módosítása óta szociális 

szövetkezetnek a természetes személyeken kívül önkormányzat is lehet tagja. Azonban semmilyen 

más szervezet nem lehet szociális szövetkezeti tag!  

Alapításkori tőke  

A szövetkezet induló vagyonát a tagok vagyoni hozzájárulásának összessége képezi (részjegytőke). A 

tagsági jogviszony létrejöttének egyik feltétele a személyes közreműködés vállalása mellett a vagyoni 

hozzájárulás teljesítése (részjegy jegyzés). 
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A 2001. január 1-jén hatályba lépett új szövetkezeti törvény - a forgalom biztonságának elősegítése 

és hitelezővédelmi szempontok érvényre juttatása érdekében – a korábbi gyakorlattal ellentétben a 

szövetkezetek vonatkozásában is bevezette a minimum tőke előírást. (Természetes személy tagok 

által alapított szövetkezet esetében 3 millió forint, másodlagos szövetkezeteknél 10 millió forint 

részjegytőkét követelt meg.) A ma hatályos 2006. évi X., ill. az azt részben módosító 2013-as törvény 

ilyen előírást nem tartalmaz, az alapító tőke nagyságának meghatározását – az állampolgárok 

szövetkezési szabadságát előtérbe helyezve – a tagokra bízza.  

A szövetkezet alapszabályában kell meghatározni a részjegytőke alapításkori nagyságát, a részjegyek 

névértékét és az egy tag által jegyezhető részjegyek számát. Az induló tőke összege tehát – igazodva 

a szövetkezet által folytatandó tevékenységhez – tetszőleges mértékű lehet. 

Alakuló közgyűlés megtartása 

A szövetkezet megalakulásához részleteiben előkészített, és az összes alapító tag részvételével tartott 

alakuló közgyűlés megtartására van szükség. Az alapító tagok itt döntenek a szövetkezet 

megalakulásáról, elfogadják a szövetkezet alapszabályát, és kötelezettséget vállalnak a 

meghatározott mértékű részjegytőke teljesítésére. Itt választják meg a szövetkezet testületi szerveit 

(az igazgatóság elnökét és tagjait, a felügyelő bizottság tagjait) és a könyvvizsgálót, valamint 

döntenek ezen személyek díjazásáról.  Az alakuló ülés főszabály szerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazás keretében hozza meg a döntéseit. Két esetben a törvény ez alól kivételt tesz: az alapszabály 

elfogadásához valamennyi alapító tag igenlő szavazatára van szükség; a vezető tisztségviselők, 

valamint a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása pedig az egyetlen olyan szövetkezeti 

határozat, melynek elfogadása titkos szavazással történik. 

Az alapszabály 

Az alapszabály a szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya, mely a 

szövetkezet tevékenységi kereteit komplex módon meghatározza. Az alapszabály az adott 

szövetkezet céljának, tevékenységének, egyedi sajátosságainak figyelembe vételével a törvény 

rendelkezéseit kiegészítheti, illetőleg ahol a törvény diszpozitív módon rendelkezik, ott el is térhet az 

általános szabályoktól.  

1. A testületi szervek létrehozása 

2. A szövetkezet nyilvántartásba vétele 

3. A szövetkezet, mint jogi személy 

 

A szociális szövetkezetek jellemzői, 

A szociális szövetkezetek alapvető jellemzői a következők:  

- A tagok - akik csak természetes személyek lehetnek - meghatározzák, hogy milyen értékű 
részjeggyel alapítják meg a nyitott tagságú szövetkezetet, tehát ha valaki elfogadja az 
alapszabályt, akkor bárki, megkülönböztetés nélkül, beléphet a szövetkezetbe.  

- A szociális szövetkezet a változó tőke elve szerint működik, ami azt jelenti, hogy változik a 
tagok be- és kilépésével a tőke nagysága.  

- A szociális szövetkezet célja a tagjai gazdasági, kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi 
szükségleteinek kielégítése, valamint munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése.  
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- A tagoknak kötelező a személyes közreműködés a szociális szövetkezet tevékenységében. A 
szociális szövetkezetben lehet tevékenységet végezni tagként, alkalmazottként, vagy 
vállalkozási/megbízási szerződéssel.  

A szövetkezet közösségi alapot képez, amiből a tagok és családtagjaik számára nyújt kulturális, 
oktatási, szociális, egészségügyi támogatást. 
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Szociális szövetkezetek magyarországi típusai 

 1, Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációját biztosító szociális szövetkezet 

Kimondottan hátrányos helyzetű munkaerőpiaci csoporthoz tartozó személyek foglalkoztatására 
létrejött szociális szövetkezet, ahol a tagság javasolt összetétele 70% jó helyzetben lévő és 30% 
integrálandó tag. 

 2, Helyi közösségi szükségleteket kielégítő szociális szövetkezet 

A piacgazdaság egyéni, globalizált érdekeket képviselő szemléletével szemben, a helyi közösségi 
érdekeket képviselő, a helyi szükségletekre választ adó szociális szövetkezet. Tagság összetétele a 
helyi viszonyoknak, tevékenységeknek megfelelő,ebben a szövetkezeti típusban lehet tag az 
önkormányzat és a karitatív szervezet. Ez a szociális szövetkezet típus tudja megszervezni és 
működtetni a helyi közszolgáltatásokat. 

 3, Közösségi vállalkozásként működő szociális szövetkezet 

A szövetkezeti elveket fontosnak tartó közösség által létrehozott közösségi vállalkozás, amely 
alternatív gazdasági együttműködésre, alternatív közösségi értékrend szerinti életforma kialakítására 
épül és a fenntartható fejlődés szempontjait helyezi középpontba. 

 4, Iskolaszövetkezet 

Olyan speciális szabályok alapján működő szövetkezet, amely nappali tagozatos diákok részvételével 
működik, és számukra az időbeosztásukhoz igazodó munkalehetőségek felkutatásával és 
lebonyolításával foglalkozik. Az iskolaszövetkezet alapításához egy oktatási intézmény alapító 
tagságára is szükség van. 

 5, Foglalkoztatási szövetkezet 

Legalább 500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. A 
hátrányos helyzetben lévő tagjai számára a munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerő-
kölcsönzés, valamint munkaközvetítő tevékenységen keresztül biztosítja. 

A szociális szövetkezetek finanszírozási lehetőségei  

Minden új szociális szövetkezetnél jelentkezhetnek kezdetben pénzügyi nehézségek. Halmozottan 
fordulhat ez elő, egy EU-s program megvalósításában résztvevő szövetkezetnél. Mivel tagi kölcsönt a 
szövetkezet tagjai tagsági jogviszonyuk első évében a szociális szövetkezetnek nem nyújthatnak, ezért 
más külső forrást kell bevonni, ha az induláskor részjegytőke formájában a szövetkezet 
rendelkezésére bocsátott pénzeszközök már nem nyújtanak fedezetet a kiadásokra és még saját 
bevételekből sem tudják a szövetkezetet finanszírozni. 
 

Új forrás bevonásának egyik lehetősége, ha a szövetkezet tőkeemelést hajt végre. Ez kétféle 
módon történhet: 

- Új tagokkal bővül a szövetkezet, akik pénzben bocsátják a szövetkezet rendelkezésére a 
részjegytőkéjüket 

- A régi tagok új részjegyeket jegyeznek, melynek befizetésével nő a szövetkezet rendelkezésére 
álló pénzeszköz mennyisége.  
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Másik lehetőség kölcsön felvétel, mely történhet: 

- Banktól 
- Más vállalkozástól 
- Szociális szövetkezet tagjától 

 
Érvek a szociális szövetkezetekkel kialakítandó partnerség mellett: 
 
Miért érdemes a szociális szövetkezettel együttműködni a civil szervezeteknek? 

- nagyon sok a hasonlóság a szervezeti formák és társadalmi alapjuk között 

- hasonló célcsoportért tevékenykednek 

- az emberek részvételére alapoznak, illetve azt fejlesztik 

- a közösségiség alapérték 

- egymás forrásait ki tudják egészíteni 

- a szociális szövetkezet vállalkozói tevékenységet folytathat, beszállítója lehet a civil 

szervezetnek 

-  a civil szervezet viszont segítheti a szociális szövetkezetnek, mint közösségnek a ––fejlődését 

(önkéntesség, szabadidő, kiterjesztett szolidaritás)  

Miért érdemes a szociális szövetkezettel együttműködni az önkormányzatnak? 

 A szociális szövetkezet enyhíti a munkanélküliséget, értelmes elfoglaltságot és jövedelemtermelést 
biztosít a tagjainak, így nem szorulnak a tagok önkormányzati gondoskodásra termelő 
tevékenységet folytat, amely nem dolga az önkormányzatnak, viszont a településen élők 
életminőségét fejleszti, amely viszont érdeke az önkormányzatnak forrásképességét is növelni 
tudja. 

 

Miért érdemes a szociális szövetkezettel együttműködni a vállalkozásoknak? 

- mert a szociális szövetkezet is egyik oldaláról maga a vállalkozás, tehát termel, ad-, vesz, 
szolgáltat 

- helyben elérhető, olyan munkát is el tud végezni, amelyre nagyobb beszállító nem vállalkozik  
- a szociális szövetkezetnek a „kicsi munkát” is megéri elvégezni 

 

Miért érdemes a szociális szövetkezettel együttműködni az egyéneknek? 

- olyan szükségleteket tudnak kielégíteni, amelyre sem a vállalkozások, sem a közintézmények 
nem vállalkoznak, a szövetkezet tevékenységének kiindulási alapja a kielégítetlen szükséglet 

- nem a profitra, hanem a megélhetésük biztosítására törekednek, így nem számítanak fel 
extraprofitot a nyújtott árura vagy szolgáltatásra 

Összegző gondolatok: 

A szociális szövetkezetek tartalmukban hordozzák e három fogalmat. Szociális abban az értelemben, 
hogy feladatának tekinti, hogy mindazon hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek 
számára, akik kirekesztődnek a munkaerőpiacról, befogadó közösséget, humánus, támogató, 
fenntartható munkahelyet hozzanak létre.  

A szociális szövetkezet társadalmi abban az értelemben, hogy felvállalja azt a társadalmi integráló 
szerepet, amelyet más intézmények (iskola, munkahely) nem tudtak biztosítani egyének, családok 
számára. A társadalmi felelősségvállalás határozza meg a szociális szövetkezet működését, aminek 
keretében egyrészt korrigálja a kirekesztő társadalmi működés hatásait, másrészt befogadó, 
szolidáris, méltóságot biztosító közösségi működést valósít meg. A szociális szövetkezet társadalmi 
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funkciója az is, hogy a kirekesztett egyén integrációján keresztül egy élhető társadalmi működéshez 
járul hozzá.  

A szociális szövetkezet, mint normal">közösség alapvetően helyi, befogadó, szolidáris, egymást 
támogató, mindenki méltóságát biztosító, a problémák megoldását közösen kereső közösségként 
működik. A közösség tevékenysége a mindennapi megélhetést biztosító, fenntartható gazdasági 
együttműködést szolgáló munkán túl, kiterjed a tagok és családtagjaik életminőségének, 
életfeltételeiknek a javítására, az életen át tartó tanulás támogatására, az egyéni és közösségi 
kulturális, oktatási szükségletek kielégítésének a támogatására. A szociális szövetkezet közösségi 
funkciója megkívánja azt, hogy a közösség a maga által fontosnak tartott értékeit azonosítani tudja, 
képes legyen folyamatosan időt és energiát fordítva fenntartani és fejleszteni a közösséget.  

 

2.2. 2. Foglalkoztatási szövetkezetek kialakítása – működtetése. 

 
Ma Magyarországon a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kirekesztődés súlyos 
szociális jelenség. Az elmúlt időszakban – többek között a gazdasági válság negatív hatása miatt is – a 
hátrányos helyzetű csoportok problémáinak kezelése nem hozott megfelelő eredményt. A 
beavatkozást igénylő területek a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy és lakhatás, melyek 
kezelésére számtalan kezdeményezés indult el, mindeddig átütő siker nélkül.  
 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia olyan problémákat céloz meg, amelyek az alapvető 
társadalmi problémák okozói. Legfontosabb feladatok: a munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek 
javítása, a gyermekszegénység csökkentése, a szocializációs hátrányok leküzdése, a roma nők iskolai 
és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, a hátrányos helyzetű területek lemaradásának 
csökkentése, és a romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése.   
 
A társadalmi problémák megoldásához – foglalkoztatási szempontból – a hátrányos helyzetűek 
munkaerőpiacra való beléptetésén keresztül vezet az út, mely egy hárompillérű rendszer 
megvalósítását feltételezi: 

- Az első pillér a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése és támogatása többek között 
célzott bér- és járuléktámogatásokkal.  

- A második pillért a szociális gazdaság jelenti, amelynek célja a munkanélküliek 
foglalkoztatásának megszervezése részben állami támogatásból, részben pedig saját 
bevételekből.  

- A harmadik pillér a közfoglalkoztatás. Ez azok számára kínál átmeneti foglakoztatást, akiknek 
az első két pillér nem biztosít munkalehetőséget.    

 
A kapcsolódó központi program céljai: 
 
A foglalkoztatási szövetkezet szervezeti célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának, 
munkaerő-piaci jelenlétének, társadalmi és gazdasági beépülésének folyamatos biztosítása, mely 
által a foglalkoztatási szövetkezet az esélyegyenlőtlenség felszámolásának, a munkaerő-piaci 
diszkrimináció megszüntetésének és a társadalmi összetartás erősítésének aktív eszközévé válik. A 
projekt fő célja egyben, hogy foglalkoztatási szövetkezet létrehozásával bővítse a hátrányos helyzetű 
személyek foglalkoztatásának lehetőségét, biztosítsa a szövetkezeti formában való foglalkoztatás 
szervezeti kereteit. 5  
 
A projekt megvalósulása során – az előzetes tervek szerint - fontos helyet kap a szociális gazdaságban 
rejlő lehetőségek kiaknázása. A szociális gazdaságban létrejövő kezdeményezések sikeréhez 
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többnyire nélkülözhetetlen az állam támogatása, de szereplőinek hosszabb távon legalább részben 
önfenntartó működésre kell képesnek lenniük. 
 

2. 2. 3. Egyéb – a szociális gazdaság keretein kívülálló – lehetőségek. 

 
Őstermelői tevékenység és a hozzá kapcsolódó őstermelői igazolvány kiváltása. 

Az őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenység bevételeinek nyilvántartására alkalmas. Ez a 
igazolvány tartalmazza a mezőgazdasági őstermelő adatait és az adókötelezettség teljesítéséhez 
szükséges egyéb adatokat. 

Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött magánszemély, aki a saját 
gazdaságában, nem egyéni vállalkozóként a meghatározott mezőgazdasági termékek előállítására 
irányuló tevékenységet folytat. A termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő 
magánszemélyt és ezen személynek a családi gazdaságban – nem hivatalos alkalmazottként – 
közreműködő családtagját is őstermelőnek tekinthetjük. 

 Megjegyzés - Mezőgazdasági kistermelőnek az az őstermelő tekinthető, akinek az adóévben – 
jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett – őstermelői tevékenységéből származó 
éves bevétele nem több 8 millió forintnál. 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység. 
 
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő növénytermelés, 
ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás is akkor, ha az saját gazdaságban 
történő alapanyag felhasználásával történik. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül 
továbbá a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, 
valamint a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az 
előállított termék vagy a tevékenység az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontjában felsoroltak 
valamelyikébe tartozik, ideértve a saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés 
keretében történő párlatkészítést (pálinkafőzést) is.  

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiváltásához a falugazdász jelenlétében nyilatkozatot kell 
tenni a termelésre és a saját termelésű termékek értékesítésére vonatkozó adatairól. Továbbá arról, 
hogy a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik olyan saját gazdasággal, amely alkalmas a nyilatkozata 
szerinti termelés és értékesítés elérésére. (Ide tartozik az erdei termékek gyűjtögetése is, de ebben 
az esetben engedéllyel kell rendelkezni az erdőterület tulajdonosától.) Az igényléshez szükséges egy 
30 napnál fiatalabb földhasználati lapszemle, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi 
igazolvány. Állattenyésztés esetén szükséges a tenyésztőszervezeti igazolás vagy az ENAR kód. 

Előnyei: 
 
Adókedvezmény. 
 

- Az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást, vagy a 10 százalék 
költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó éves 
jövedelme adójának, valamint, ha tételes költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői 
díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100 ezer forint (őstermelői 
adókedvezmény). 
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- Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett, számlával igazolt díj vehető 
figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen arányt a mezőgazdasági őstermelői 
tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapon belül képvisel. Az őstermelői 
tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani, hogy meg kell határozni az 
összevont adóalap adóját e jövedelemmel együtt és nélküle is, és meg kell állapítani a két 
adóösszeg különbözetét. 

- Ha az őstermelő éves összes jövedelme a 6 000 000 forintot meghaladja, az érvényesíthető 
kedvezmény az előbbiek szerint kiszámított összegnek a 6 000 000 forint feletti összes 
jövedelem 20 százalékát meghaladó része. 
 

Az őstermelői adókedvezmény nem érvényesíthető, ha az őstermelő adóbevallásában bevallott, vagy 
az adóhatósági adómegállapítás során elszámolt éves összes jövedelme a 6 500 000 forintot eléri 
vagy meghaladja. 
 
Járulékfizetéshez kapcsolódó biztosítotti előnyök. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (röviden: Tbj.) 2007. január 1-jétől hatályos szabályai 
szerint a mezőgazdasági őstermelő is biztosított. 

Az új szabályok azonban nem minden mezőgazdasági őstermelőkre vonatkoznak, a törvény 
kivételeket állapít meg. Így nem biztosított: 

 az a kiskorú, aki közös őstermelői igazolvány alapján folytat őstermelői tevékenységet, és a 
gazdálkodó család kiskorú tagja, 

 aki nem főállású őstermelő, vagyis más keresőtevékenysége (pl. munkaviszonya, egyéni 
vállalkozása) alapján már biztosított; az az őstermelő azonban, aki munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll (pl. bedolgozó, megbízási szerződéssel foglalkoztatják, segítő 
családtag vagy választott tisztségviselő), biztosított lesz őstermelői tevékenysége alapján is, 

 aki saját jogú nyugdíjas, és az olyan özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

Nem válik biztosítottá továbbá az a személy sem, akinél a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő 
idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen kevesebb mint 20 év (tehát nincs lehetősége arra, 
hogy az öregségi teljes nyugdíj megállapításához szükséges 20 év szolgálati időt megszerezze). Így 
például nem lesz biztosított az 55 éves őstermelő, aki csak 10 év szolgálati idővel rendelkezik. 

A Tbj. 2007. március 31-éig hatályos szabályai szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

 a biztosított (pl. a mezőgazdasági őstermelő), valamint 
 a Tbj. 16. § (1) bekezdésének a)-j) pontja szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személyek eltartott közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) (élettársa is), akinek jövedelme 
havonta nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát. 

2007. április 1-jétől hatályos módosítás alapján azonban az eltartottak az eltartó jogán nem 
jogosultak a továbbiakban egészségügyi szolgáltatásra. 

 Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk biztosítására ezen időponttól a Tbj. 39. §-a 
alapján 9%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük a minimálbér (2007-
ben 65500 forint) alapulvételével. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mag%C3%A1nnyugd%C3%ADj&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2007
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_1.
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Abban az esetben, ha a közeli hozzátartozó családjában az egy főre eső jövedelem kisebb a 
minimálbérnél és ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolják, ez a jövedelem lesz a közeli hozzátartozó 
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésének az alapja. A hatósági bizonyítványt a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármestere állítja ki. 

Önfoglalkoztatóvá válás – hozzá kapcsolódó támogatás igénylése. 

Vállalkozások indítását támogató pályázati konstrukciók – a Megyei Kormányhivatal a pályázó 
lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségére benyújtandó támogatási 
pályázat keretében: 

A támogatás célja: 

Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban részesülő 
személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve 
vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. 

Pályázaton részt vehet, aki 

- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is 
a munkaügyi kirendeltség által legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként 
nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesül, és 

- vállalja önmaga foglalkoztatását 

a) egyéni vállalkozás keretében, vagy 

b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő 
tagjaként, vagy 

c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen 
közreműködő tagjaként, vagy 

d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott 
őstermelőként oldja meg 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: 

Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza 
nem térítendő támogatás. 

A támogatás mértéke: 

Havonta (max. 6 hónapig) a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő 
támogatás nyújtható. 

 A támogatás formája: vissza nem térítendő 
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III. A helyi gazdaságfejlesztéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó lehetőségek 
áttekintése – különös tekintettel a szociális gazdaság keretei között megvalósuló 
mezőgazdasági tevékenységekre. 

 

3.1. Megközelítések. 

3.1.1. Komplex problémák komplex, közösségi szintű megoldása. 

Magyarországon a szegénységgel és kirekesztődéssel összefüggő társadalmi problémákat a következő 
főbb tendenciák, állapotok jellemzik (amelyek mellett még természetesen számos fókuszpont 
lehetséges):  
1.) A gyerekek helyzete. Az ország, a társadalom helyzete nem indokolja azt, hogy a magyarországi 
gyerekek több mint negyede szegénységben éljen. A már hivatkozott TÁRKI-adatok szerint a három- 
és többgyerekes családok 41 százaléka, az egyszülős családok 30 százaléka szegénységben él. 
Magyarországon a szegény gyerekek mintegy kétharmada falun, vidéken él. Számos adat, kutatás 
mutatja be a gyerekek nélkülözését, kirekesztettségét és a gyerekek közötti egyenlőtlenségeket.  
 
2.) Területi egyenlőtlenségek. A szegénység és kirekesztődés kiterjedtsége és mértéke jelentős 
területi különbségeket mutat Magyarországon. A négy hátrányos helyzetű régió (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél- Dunántúl) társadalmi-gazdasági helyzete jóval rosszabb a 
másik három régióéhoz (és az országos átlagokhoz) képest. A leszakadó válságövezetekben „a 
gyermekszegénység mértéke (…) kétszerese az országos átlagnak, és miközben a magyarországi 
gyerekek helyzete a hivatalos statisztikai adatok szerint összességében stagnálni látszik, az LHH 
kistérségekben az elmúlt két év adatai erőteljes romlást mutatnak.” Ahogy egész Kelet- Európában, a 
szegénység Magyarországon is elsősorban vidéki jelenség, míg Nyugat-Európára a nagyvárosi 
szegénység a jellemző. A „sűrűn lakott” (urbanizált, városi) területeken nálunk a teljes népesség 7 
százaléka, a „ritkán lakott” (rurális, falusi) térségekben 19 százaléka él szegénységben. Pontosan 
behatárolhatók azok a hazai válságövezetek, amelyekben halmozódnak a társadalmi, gazdasági (és 
infrastrukturális) problémák. Ezekben a térségekben az országos átlagot többszörösen meghaladó a 
munkanélküliség mértéke, alig van gazdasági aktivitás, nincs munkahely. A segélyezettek, tartós 
munkanélküliek többsége ezeken a területeken él. Évtizedes folyamatok következményeként 
jellemzően ilyen térségekben, településeken koncentrálódik ma a roma népesség.  
 
3.) A roma népesség helyzete. A Magyarországon mintegy 600-800 ezer főre becsült roma népesség 
jelentős részének helyzetét a mélyszegénység és kirekesztés határozza meg. A roma népesség 
elsősorban az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régiók egyes térségeiben, illetve Dél-Baranya, 
Tolna és Somogy megye aprófalvas vidékein koncentrálódik. Lakáshelyzetük, életkörülményeik, 
iskolázatlanságuk, képzetlenségük, a többségi társadalomtól való térbeli-társadalmi távolságuk teljes 
leszakadásukat, a legmélyebb szegénységet jelzik (gettófalvak, gettósodó térségek, szegregátumok, 
telepek problémái). A cigányság helyzetét az egész országban súlyosbítja a többségi társadalom felől 
érkező elutasítás, a gyakran nyílt diszkrimináció és kirekesztés.  
 
 
Komplex problémakezelés. 
 
A felsorolt problémák egy része a közösség együttélésével, a helyi partnerek mindenki számára 
előnyös együttműködésével, végső soron a demokratikus döntéshozatal megvalósításával 
kapcsolatosak (jó kormányzás, közösségi ügyek). Más részük a kirekesztettség csökkentésének helyi 
lehetőségeiről adnak számot (humán, műszaki, lakhatási infrastruktúra elérése, közlekedés). A 
felvázolt problémaforrások harmadik csoportja a foglalkoztatás és jövedelemszerzés helyi 
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lehetőségeit gyűjti össze (közfoglalkoztatás, helyi vállalkozások és önfoglalkoztatás, szociális 
gazdaság, önkéntesség) 
 
Az utóbbi évek tanúsága alapján komplex problémaforrások többsége csak komplex, minden (vagy 
minél több) területre kiterjedő, azokat átfogó, esetenként összekapcsoló problémakezelés révén 
válhatnak kezelhetővé. 
 
Két ide vonatkozó példát érdemes ezügyben megemlítenünk: 

1. Komplex kistérségi Gyerekesély programok működtetése az LHH-s kistérségekben 
2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program 

 

3. 1.2. Koncepcionális elemek – stratégiai kapcsolódási pontok. 

A területfejlesztés, mint a komplex problémafeltárás és kezelés egyik vetülete 
 
A területfejlesztés mindenkori célja az ország területileg kiegyensúlyozott fejlődése, vagyis a 
leszakadó térségek felzárkóztatása. A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció 
(OTK), a hazai térségfejlesztés még jelenleg is érvényes alapdokumentuma felhívja a figyelmet a külső 
és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatásának fontosságára, a szegénység 
újratermelődésének veszélyére. A 2013-ig kijelölt területi célok egyike éppen ezen térségek 
társadalmi és gazdasági megújítása, felzárkóztatása. Ehhez a korábbiaknál „koncentráltabb, a helyi 
adottságokhoz és a külső feltételek teremtette lehetőségekhez jobban illeszkedő, valamennyi 
érintett szakpolitikát átható, koordinált fejlesztéspolitikai erőfeszítést” igénylő beavatkozásokra van 
(lett volna) szükség. Az OTK foglalkozik az aprófalvas térségek sérülékenységének kérdésével, illetve a 
„magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek” problémáival is.  
 
Az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) szintén foglalkozik a területi 
különbségek növekedésével és a szegénység, kiemelten is a gyerekszegénység mélyülésével, a 
területi célok között pedig nevesíti a romák által magas arányban lakott térségek felemelését.  
 
Az országos fejlesztéspolitikai környezet megítéléséhez figyelembe kell vennünk az Európai Unió által 
megfogalmazott ajánlásokat és elvárásokat is. A terület- és vidékfejlesztési törekvések ellenére 
azonban nemhogy a megfogalmazott célokat nem értük el, de a helyzet az elmúlt 7 évben (a most 
záruló EU-s tervezési időszakban) jelentősen romlott. Az országos fejlesztési prioritások és 
folyamatok jelentette fejlesztéspolitikai környezet nyilvánvalóan meghatározó tényezője a 
szegénység elleni küzdelemnek, egyre jobban látszik ugyanakkor a lokális szintű térségfejlesztési 
törekvések fontossága, felelőssége is.  
 
 
Szakterületi szintű koncepcionális elemek – potenciális forráslehetőségek. 
 
Témánk kapcsán releváns elemek: 

A Vidékfejlesztési Programban rejlő lehetőségek. 
 

Vidéki térségek fejlesztése. 

Alapvető célok: 

- vidéki gazdaság diverzifikálása 

- helyi, kisléptékű infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

- helyi együttműködések ösztönzése, térségi igények kielégítésének előmozdítása 
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Szolidáris gazdálkodás együttműködései. 

Mit támogat: 

A szolidáris gazdálkodás együttműködéseit, melyek már működű mezőgazdasági termelő 

tevékenységekre építve, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára hasznos 

szolgáltatások szervezését valósítják meg – különösen: 

- a segítő rehabilitációt 

- a szemléletformáló képzéseket 

Célja a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, az általuk történő termék előállítás és a fogyasztók 

önszerveződő csoportosulásának megszervezése. Ennek érdekében széleskörű nyilvánosság 

biztosítása. 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása – 6.2.1. 

Mit támogat: 

A vidéki térségekben  

- működő mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indítását, azaz a 

tevékenységek diverzifikációit 

- egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikro vállalkozások indítását 

Szolidáris gazdasági szereplők együttműködései – 16.3.1. 

Mit támogat: 

A vidéki térségekben működő kis gazdasági szereplők együttműködéseit, kis projektjeit – amelyek 

nem mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányulnak: 

- közös termékfejlesztés 

- közös feldolgozói, kereskedelmi kapacitások fejlesztése 

- turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

 

LEADER 

A HFS céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása. – 19.2.1. 

Mit támogat: 

A HFS céljaihoz illeszkedő projekteket – a HACS-ok által elkészített helyi pályázati felhívások alapján.A 

HFS-eknek és a megvalósításukra kiírt pályázati felhívásoknak is az alábbi célokat kell szolgálniuk a 

vidéki térségekben: 

- gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása 

- lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, ill. azok elérhetőségének 

előmozdítása 

- a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely vonzóképességének erősítése 
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- a helyi közösség tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának, együttműködési 

készségének erősítése 

 

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés – 19.3.1. 

Mit támogat: 

A HFS céljaihoz illeszkedő térségek közötti és nemzetközi együttműködés kialakítását és 

megvalósítását: 

- gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való kibővítésére, 

vagy  

- hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás szervezési, egyéb együttműködési modellek 

megismerésére, meghonosítására, terjesztésére 

Fiatal gazda 

Fiatal Gazda Tematikus Alprogram 

- a vállalkozóként induló fiatalok bekapcsolásának előmozdítása 

- gazdaság fejlesztésének megerősítése 

- tudásbázis megalapozása, gyakorlati készségek megerősítése 

- gazdaság indítás célzott segítése, mentorálás, szaktanácsadás 

 

Rövid ellátási lánc 

Termelői együttműködésen alapuló, a termelő és a fogyasztó közötti szoros földrajzi kapcsolatot 

felhasználó, maximum 1 közvetítő közbeiktatásával alkotott rendszeres értékesítést végző ellátási 

lánc. 

REL együttműködés – 16.4.1. 

Mit támogat: 

1. lépcső – a közvetlen piacra jutás érdekében új, vagy meglévő közös értékesítési csatornák 

fejlesztésének céljára létrejövő együttműködő csoport megalakulása  

2. lépcső – üzleti terv kidolgozása 

 

Terület -és településfejlesztési Operatív Program 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés. 

Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  
 Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP 
gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, 
egyúttal a települések általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés 
biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során 
kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása.  Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel 
érintett települések társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, 
amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki fizikai állományuk megújításához, szolgálják a 
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természetes és épített környezetük védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és 
környezeti viszonyainak javítását.   
 
 
 
Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3 beavatkozási területen valósulnak meg:  

I. Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása;   

II. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések;  
III.  Szemléletformáló akciók, képzések  

  

Az intézkedés fókuszterületét az első beavatkozási terület tevékenységei jelentik, amely két 

célcsoportot céloz: a gazdasági szereplőket, és a lakosságot. A fejlesztések egy része új vállalkozások 

megtelepedését (a már meglévők helyben tartását) ösztönző térszerkezet kialakításához, másik 

részük pedig a népesség megtartásához járul hozzá. A II. beavatkozási terület fejlesztései a 

fenntartható települési környezet infrastruktúra-elemeinek kialakításához járulnak hozzá, a III. 

beavatkozási terület fejlesztései pedig ezen beavatkozásokat egészítik ki.  

 

  Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi 

együttműködés.  

A támogatások célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, 

területi alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, 

illetve kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési, városrehabilitációs és 

energetikai beavatkozásokat.  

A támogatható tevékenységeken keresztül: 
- létrejönnek a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (integrációk), amelyek a 

térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; 

- foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a vállalkozásoknál – beleértve önkormányzati 

vállalkozásokat - a munkaerő képzését és foglalkoztatását támogató ESZA források 

igénybevételével;  

- a munkaerő foglalkoztathatósága javul, képzettségük, készségeik fejlesztésével;  

- a vállalkozások működési környezete javul a foglalkoztatást támogató beavatkozások révén.  

Helyi foglalkoztatási együttműködések  
 
A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és 
tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, és biztosítja a megyei szintű koordinációt.  
A beavatkozás keretében a megyei foglalkoztatási integrációk modelljével megegyező, de kisebb 
léptékű, egy kisebb térséget célzó konkrét kezdeményezés köré szerveződő, a helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések modellje és módszertana szerint létrejött, vagy létrejövő helyi szintű foglalkoztatási 
együttműködések támogatása valósul meg.  
A helyi szint elsődlegesen a megyén belüli kisebb térséget jelent, de települési szintű programok is 
elképzelhetők. Ennek keretében támogatást biztosítunk a helyi gazdaságfejlesztési – foglalkoztatási 
program tervezésére (beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, műhelymunkákat), a helyi 
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partnerség kialakítására és működtetésére, a tevékenysége keretében végzett képzési és 
foglalkoztatási tevékenységekre, beleértve a kapcsolódó szemléletformálást, közösségi akciókat.  
 

 

 

       Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program 

5.szakasz - A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek, vagy a hátrányos 

megkülönböztetés, vagy a társadalmi kirekesztés legnagyobb kockázatával szembenéző 

célcsoportok egyedi szükségleteihez igazított beavatkozások. 

Az EFOP kiemelkedően fontos célja a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet 
mérséklése, aminek érdekében területi bontásban az alábbi megközelítéseket fogja alkalmazni: 
 

- a társadalmi felzárkózást célzó támogatásokat a hátrányos és a leghátrányosabb helyzetű 
járásokra összpontosítja;  

- komplex beavatkozásokat valósít meg a gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése és a 
tartós szegénységben élők felzárkózása érdekében   

- az elmaradott járásokban javítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést;   
- országos megkülönböztetés elleni programokat indít és közösségfejlesztési eszközökkel járul 

hozzá a társadalmi összetartás növeléséhez; valamint   
- az iskolák esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének javítása adja a közoktatási 

rendszer fejlesztésének az egyik prioritását, továbbá célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzése és az iskolát már elhagyók végzettséghez juttatása.    

 
A jelzett beavatkozások eredményeként érezhetően javul a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztathatósága, a korai gyermekkortól kezdve nőnek a rászoruló gyermekek esélyei, s 
ezáltal összességében megtörik a területi leszakadási folyamat.  
 
Az EFOP célkitűzéseinek elérésére integrált megközelítést kíván használni. Ennek formája a több 
operatív program keretei között megvalósuló társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt 
térségi integrált program, ami nemzeti szintű koordinációs eljárásrend mentén kerül 
kidolgozásra (tehát nem integrált területi beruházás formájában).  
 
A program főbb alapelvei:  

 
a) a program egyszerre felel meg annak, hogy 2020-ig az érintett elmaradott járások további 

leszakadása lassuljon, egyes járásokban a leszakadás megálljon, továbbá a járáson belüli nagy 

fejlettségbeli különbségek csökkenjenek, valamint annak, hogy az érintett járások foglalkoztatási 

szintje nőjön és a foglalkoztathatóság alapfeltételei javuljanak úgy, hogy közben a minderre 

vonatkozó  

b) a tervezésnél és végrehajtásnál integrált megközelítés kerül alkalmazásra;  
 
c) biztosítja a fenntarthatóságot, azaz a program járuljon hozzá azon helyi és járási kapacitások 
megteremtéséhez, amelyek hosszú távon alapjai lehetnek az adott járások fejlődésének;  
d) el kell érni a rászoruló célcsoportokat és településeket, amely alatt a fizikai elérést is érteni kell, 
továbbá ennek keretében a legrosszabb képzettségi, foglalkoztatottsági, jövedelmi helyzetben lévők 
– így különösen a magyarországi romák – felzárkózását elő kell segíteni;  
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e) elkülönített forrásokat szükséges biztosítani a program számára az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program, valamint a további releváns operatív programokban;  
 
f) olyan működési modellt kell kialakítani, amely egyidejűleg biztosítja az egységes szakmapolitikai 
követelmények és a járási szintű igények érvényesülését;  
 
g) a helyi tervezési folyamatba be kell vonni a kirekesztett közösségek – köztük a romák – helyi 
képviselőit, az e közösségek felzárkózásának szempontjait ismerő társadalmi szervezeteket és 
szakembereket is, továbbá támogatni kell e szereplők tervezéshez szükséges felkészítését is;  
 
h) az általános uniós támogatás felhasználási eljárási szabályok alkalmazandóak a programra azzal, 
hogy ki kell dolgozni a program eredményességét javító specifikumokat is; továbbá  
 
i) úgy kell kialakítani a program szakmai és projektszintű nyomon követését, hogy az képes legyen 
időszerűen és hatékonyan beavatkozni az előzetesen elvárt eredményektől való eltérés esetén.  
 

 

3. 2. Az önkormányzatok szerepvállalási lehetőségei a szociális gazdaság 

fejlesztésében – ezen belül a foglalkoztatási gondok enyhítésében. 
 

3.2.1.Kulcskérdés – együttműködések kialakítása, működtetése. 

A nonprofit szervezetek és az önkormányzatok kapcsolata 

Az önkormányzatok és a civilek kapcsolatát elemző kutatások (Köztes helyzet I. – II.) tanúsága szerint 

az „elmúlt évtizedben az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatban lezajlott 

egy tanulási folyamat, amelyben az egymásra utalt partnerek megtanultak együttműködni egymással. 

Ez az együttműködés számos formában öltött testet; például: szerződéses feladatátadás, közös 

pályázat, nonprofit szervezet alapítása. Korábban a kapcsolattartásnak egyes önkormányzatokban 

intézményesített formája is kialakult a civil referensek személyében. Főként a városokban vált 

gyakorlattá, hogy az önkormányzatok a közszolgáltatások területén szívesen használták ki a nonprofit 

szervezetek hatékonysági és rugalmassági előnyeit.  

Ugyanakkor az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata ellentmondásokkal is terhelt, 

és az együttműködés olykor eléggé esetleges. Így például a szerződéses feladatátadásokat rögzítő 

szerződések rövid időtartamúak, évente ismétlődőek, ami a szolgáltatást nyújtó nonprofit 

szervezetek számára bizonytalanságot eredményez. Az önkormányzatok nonprofit szervezeteknek 

nyújtott támogatásában a nem normatív támogatások a döntőek. „Főként a városi önkormányzatok 

jellemző támogatási formája ez, amelyen keresztül elsősorban közhasznú társaságokat, 

közalapítványokat (amelyben esetleg maga az önkormányzat is alapító), illetve a gazdaság- és 

településfejlesztés, a többcélú adományozás, a környezetvédelem területén működő szervezeteket 

támogatnak.” 

       Akadályozó tényezők: 

A kölcsönös információhiány   -  A civilek a kelleténél kevesebbet tudnak az államigazgatás 
működéséről, szabályairól és egyeztetési folyamatairól, és a kelleténél kevesebbet látnak a 
képviseleti funkció érvényesüléséből. Az önkormányzatok ismeretei gyakran hiányosak a szektor 
szervezeti struktúrájáról, tudásáról és kompetenciáiról, érdekartikulációs szerepéről és 
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eredményeiről. Kapcsolatuk, – ha van – még nem vált eléggé kölcsönössé, ezért nem válhatott tőkévé 
sem. 
 
A szektor átpolitizáltsága   -  A szektor átpolitizáltsága országos és helyi szinten, amely gyengíti a civil 
kontroll érvényesülését. Esetenként ez nem jelent mást, mint a parlamenti demokrácia féltését a civil 
szervezeti befolyástól, ami normális körülmények között a legitimitás egyik biztosítéka a 
hatalomgyakorlás minden szintjén. Egyebek között ez az oka, hogy a kölcsönös átláthatóság és 
elszámoltathatóság működésében a jogi garanciák ellenére zavar tapasztalható. A másik ok az un. 
kooperációs deficit, amely a vártnál lassabban javul, és egyaránt érvényes a civilek és a hatalmi 
szervezetek belső és egymás közötti viszonylataiban.  
Civil részről természetes a problémafeltárás, a hiányosságok jelzése, nemritkán a megoldásban való 
szerepvállalás. A kormányzati és önkormányzati fogadókészség erősen szabályozás és ügyintéző 
függő, legalábbis a szolgáltató közigazgatás jelenlegi állapotában. Minél nagyobb a civil szektor 
komplementer szerepe az ágazati feladatok megvalósításában, lásd foglalkoztatás, szociális szféra, 
annál jobbak a kontroll és kooperáció feltételei. 
 

Gyenge civil befolyás a jogalkotásra   -  A jogalkotási törvény előírásai ellenére gyenge a civil befolyás 
a jogalkotásra. A szektorral kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok, továbbá a rendelkezésre álló –a 
kelleténél mindig rövidebb – idő függvényében történik az érdekeltek bevonása, már ha megtörténik 
egyáltalán. A véleménykérés személyes mozzanatai, az eljáró tisztviselők érdekeltsége mellett az 
önkormányzatoknál ott biztosítottak lehetőséget a vélemények kifejtésére, ahol jogszabály kötelezte 
a lakossági vélemények megismerésére a döntéshozókat. 
Képviselet gyakorlását és fogadását szabályozó kritériumok hiánya   -  A civil vélemények súlya 
sokszor nem a szervezetek belső demokráciáján, tagjai által biztosított erején, hanem a képviselők PR 
tevékenységén méretődik, amire önkormányzati részről is esetenként személyes, szívességi vagy 
elutasító, mintsem kompetens válaszok születnek. 
 
Folyamatok, eredmények kiszámíthatatlansága   -  A döntésbefolyásolás említett problémáinak 
eredőjeként a civil oldalról annyira igényelt kiszámíthatóság mind a folyamatokban, mind az 
eredményekben csorbát szenved. 
 
Kommunikációs problémák   -  Kommunikációs problémák a korábban hivatkozott kutatás (Köztes 
helyzet I-II.) említi a kompetenciahiánynak azt az esetét, amikor a végrehajtó szintre kerül a feladat a 
döntés helyett, nincsenek visszajelzések, túlzott személyesség és informalitás, testületi és vezetői 
információ monopólium, maradékelvű finanszírozás, szerepkészlet és szerepfelfogás problémák 
mindkét oldalon. 
 

Az együttműködés fentebb említett akadályozó tényezőinek felismerése, kezelése kulcstényezője 
lehet az egyes beavatkozási területekhez kapcsolódó települési szintű problémák helyi 
erőforrásokat is aktívan bevonó feltárásában és partnerségi alapú kezelésében. 

 
 

1. kulcskérdés – Az önkormányzatok szerepvállalási lehetőségei a helyi szintű foglalkoztatási 
gondok enyhítésében. 

 
Az önkormányzati szerepvállalás – a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználása kapcsán. 
 
A helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésében az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb 
figyelmet kap a szociális gazdaság. A kétezres évtizedben – részben spontán folyamatok, részben a 
támogatási programok eredményeként – az önkormányzatok egy része kezdeményező szerepet 
vállalt a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésében.  
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Szociális földprogramok – részletesen lásd korábban. 

 
Az esetek többségében ez valamilyen állami támogatáshoz kapcsolódott, például a szociális 
földprogramhoz vagy a szociális szövetkezet alapításához elnyerhető forrásokhoz. A teljes termelési 
vertikumra kiterjedő, támogatott vállalkozásként működő termelői és értékesítői közösségek csupán 
néhány településen jöttek létre. A földprogram legtöbb helyen megvalósult formája nem teszi 
lehetővé az árutermeléshez, a tartós piaci jelenléthez szükséges eszközök, a művelésre alkalmas 
földterületek és a forgótőke megszerzését. 
 
Szociális szövetkezeteket – európai minták alapján – 2006 óta lehet létrehozni Magyarországon. Ezek 
célja egyrészt munkahelyek teremtése a munkanélküli és szociálisan hátrányos helyzetű tagok 
számára, másrészt a keletkező közösségi alapból hozzájárulás a tagok gazdasági, oktatási, szociális, 
egészségügyi szükségleteinek kielégítéséhez. Az első szövetkezetek létrejöttét és megerősödését a 
szaktárca és az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA ) programja segítette: 2007 és 2010 között 50 
ilyen szervezet kezdte meg működését. A helyi önkormányzatok, illetve azok ambiciózus vezetőinek 
szerepe itt is döntőnek mutatkozik: a szociális szövetkezeteket általában szintén ők szervezik és 
működtetik. 
 

Tranzitfoglalkoztatási programok. 
 
A tranzitfoglalkoztatási programok intézményi átalakulása a hazai fejlesztés és foglalkoztatáspolitika 
integrációjának hiányában az erősen széttagolt és a kilencvenes évek vége óta fokozatosan 
recentralizált fejlesztés- és szakpolitikai intézményrendszerben, a sokszínű és innovatív 
megoldásoktól a standardizált és túlszabályozott, felülről „gúzsba kötött” helyi kezdeményezések 
negatív pályáját járták be. Az OFA a magyar fejlesztéspolitikában szinte egyedüliként, a kilencvenes 
évek óta támogatta a helyi szereplők együttműködésére és belső forrásokra támaszkodó fejlesztési 
kezdeményezéseket. 
 
 A kilencvenes évek első felében az OFA programjai a második legnagyobb fejlesztési forrást 
jelentették az országban. A komplex helyi gazdaságfejlesztést és foglakoztatást támogató OFA -
programok kedvezményezettjei nemcsak önkormányzatok lehettek – ellentétben a 1996 utáni 
decentralizált alapokkal –, hanem térségi fejlesztésekben gondolkodó civil szervezetek is. E 
tekintetben az OFA -programok – bár központi állami programok voltak – igyekeztek a lokalitás 
szempontjait megerősíteni a helyi, belső erőforrások kihasználásának ösztönzésével és innovatív 
fejlesztési megoldások támogatásával. Az OFA foglalkoztatási programjai szinte valamennyi ágazatra 
és foglalkoztatási csoportra kiterjedtek. Az úgynevezett tranzitprogramot kísérleti (pilot) projektként 
indította útnak az OFA 1996-ban, azzal a céllal, hogy a munkanélküliségből a tartós foglalkoztatásig 
juttasson el szakképzetlen, hátrányos helyzetű munkanélkülieket.  
 
A program három pillérre épült: képzés (betanító vagy képesítést nyújtó, vagy a tartós foglalkoztatást 
elősegítő), foglalkoztatás (általában – a program egészében vagy egy részében – támogatott 
foglalkoztatás) és segítségnyújtás (pályairányítás és az utógondozás). Az OFA által támogatott 
tranzitfoglalkoztatási programokat változatos háttérrel és célkitűzésekkel rendelkező civil szervezetek 
működtették, melyek alapcéljai azonban abban megegyeztek, hogy segíteni igyekeztek a 
munkaerőpiacról kiszorult egyéneket. A szervezetek funkcionális és szervezeti sokszínűsége adta a 
„tranzitok” innovatív jellegét: azt a differenciált megközelítésmódot,  amely szükséges volt ahhoz, 
hogy az egyes projektek eltérő gazdasági-társadalmi hátterű térségekben, különböző foglalkoztatási 
és szociális problémával küzdő társadalmi rétegeket is el tudjanak érni.  
 
A HEFOP (Humánerőforrás Operatív Program) 2004–2006 között 2.3.1. illetve 2.3.2. intézkedései12 
keretében folytatta a korábbi OFA , illetve PHARE által finanszírozott programokat. Ezen intézkedések 
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szándéka az volt, hogy átvegyék és adaptálják a – korábban az OFA által indított és finanszírozott – 
civil programokat az állami foglalkoztatáspolitikába.  
 

Foglalkoztatási paktumok. 
 
A foglalkoztatási paktumok Magyarországon a 2000-es évek elején jelentek meg először. 2004-től a 
PHARE , majd a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP ) és a TÁMOP keretében lehetett 
pályázni a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációját támogató projektekkel. Ennek 
részeként sok kistérségben kötöttek úgynevezett foglalkoztatási paktumot, amelyek általában a 
kistérség nagyobb vállalatai, önkormányzatai, képző intézményei és a munkaügyi szervezet 
együttműködési készségét rögzítette. A foglalkoztatási paktum értelme, hogy keretet adjon a 
résztvevők által megalkotott konzisztens víziók részletes kidolgozásának és menedzselésének.  
 
A paktumok területi eloszlása az országban egyenlőtlen, nem egy-egy térség fejlettségének, hanem 
inkább néhány különösen aktív megyei munkaügyi központ tevékenységének, az egymáshoz közeli 
mintáknak köszönhetően.  Mivel a kitartó hálózatépítéssel, a tájékoztatás és koordináció eszközeinek 
folyamatos tökéletesítésével járó költségeket egyik szereplőnek sem éri meg hosszabb távon vállalni 
(nem beszélve az erre való képességek fejlesztéséről a foglalkoztatáspolitika teljes rendszerében), 
ezért a paktumok jelentős részét inkább a kormányzati szándék és a központi finanszírozási források 
éltetik, mint a helyi akarat.    
 
Az önkormányzati szerepvállalás kiemelt eleme – közfoglalkoztatás szervezése. 
 
Az önkormányzatok mint a közigazgatás települési szintű intézményei részt vehetnek az állami 
munkahelyteremtésben vagy a rehabilitációs célú foglalkoztatásban is. A magyar szakpolitikai 
eszköztárban az elmúlt húsz évben a közfoglalkoztatás dominált, de voltak kezdeményezések a 
szociális gazdaság és a nyílt munkapiaci elhelyezkedést előkészítő tranzitfoglalkoztatási programok 
meghonosítására is. A magyar közfoglalkoztatási programok elsődleges célja nem a helyi munkapiac 
élénkítése, hanem inkább a munkavégző képesség leépülésének megakadályozása és a munkára való 
hajlandóság tesztelése. Ilyen célokra a munkaügyi kirendeltségek 1987 óta szervezhetnek közhasznú 
foglalkoztatást, az önkormányzatok pedig 1997 óta indíthatnak közcélú munkának nevezett 
programokat.  
 
Az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás elsőként 2001-ben öltött nagyobb méreteket, 
amikor a tartós munkanélküliek segélyezése mellett munkavállalási hajlandóságuk ellenőrzését is – 
melyet addig a munkaügyi szervezet végzett – a települési önkormányzatok feladatává tette a 
kormányzat. A reformhoz tartozott, hogy csak akkor lehet rendszeres szociális segélyt folyósítani, ha 
a kérelmező legalább 30 napot dolgozott közfoglalkoztatottként. Kibővült a közfoglalkoztatás 
keretében végezhető feladatok köre, és a kormány jelentős központi forrást biztosított a közcélú 
munkák finanszírozására. 
 
 A 2009-ben elindított Út a munkához program tovább növelte a közfoglalkoztatás szerepét. A 
stagnáló, tőkehiányos térségek helyi gazdaságának fellendítése1 mellett – legalábbis a politikai 
kommentárokban – a helyi társadalmi feszültségek enyhítését és a szociális kiadások visszafogását is 
célozta a program. Ennek érdekében inkább a bevont létszám növekedését, semmint a hosszabb 
idejű foglalkoztatást szorgalmazták. Az önkormányzatok aktívabb szerepvállalását ösztönözte, hogy 
foglalkoztatási tervet kellett készíteniük. A térségi összefogás ösztönözésére pedig külön keretet 
biztosítottak a kistérségi szinten szervezett közfoglalkoztatásnak. A bővülő lehetőségekkel egyre 
növekvő arányban éltek az önkormányzatok. Míg 2003-ban csak a települések kevesebb mint fele 
szervezett közfoglalkoztatást, 2005-re már a nagyobb települések csaknem mindegyike. 2009-ben 
már szinte minden településen volt közcélú foglalkoztatás: a legkisebb települések is bekapcsolódtak 
a programba.  
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2011-től a közfoglalkoztatás rendszere ismét megváltozott. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló új kormányrendelet, valamint az egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 
értelmében a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás 
Programja váltotta fel. A szociális szempontok helyett az inaktív csoportok nagyobb arányban történő 
munkaerő-piaci integrációja vált hangsúlyossá.  
 
A Magyar Munka Terv azok számára, akiknek a nyílt munkaerőpiac nem kínál reálisan 
munkalehetőséget, a segély helyett támogatott foglalkoztatás biztosítását jelölte meg fő célként. A 
közfoglalkoztatási formák átalakulásával 2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a 
közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, valamint az aktív korú, nem 
foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás 
váltotta fel. 2011-ben indult a START Közmunka Program a munkaerőpiaci szempontból leginkább 
kedvezőtlen helyzetben lévő, főként vidéki településeken.  
 
A „Megújuló Magyarország” program részeként bevezetett új típusú közfoglalkoztatás 
mintaprogramjai keretében a helyi önkormányzatok vagy társulásaik szervezik a közfoglalkoztatást és 
napi 6-8 órás munkavégzést biztosítanak a – többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkező – 
közfoglalkoztatottaknak. 
 Elvárás a programokkal szemben, hogy értéket teremtsenek, valós szükségleteket elégítsenek ki, 
folyamatos munkavégzést tegyenek lehetővé, az ország minden területén megvalósíthatók legyenek 
és több célcsoportot is elérjenek. 
 
A foglalkoztatás mellett további célok is megjelennek. 
 

1. a természeti és épített környezet védelme;  
2.  a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával, e 

tekintetben önellátó, önfenntartó települések kialakítása;  
3. rendezett közösségi terek, élhető települések megvalósítása, fokozottan támaszkodva a civil 

szervezetek közreműködésére; 
4. területi vízrendezési, vízkár elhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a 

közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonása. 
 
 Így a mintaprogramok főbb tevékenységi területei a következők: mezőgazdasági projektek, 
belvízelvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiatermelés, közúthálózat 
javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának 
kialakítása, mindez a 2013. évben kiegészült a helyi sajátosságokra épülő programelemmel. A 
kistérségi START mintaprogram mezőgazdasági típusa a leggyakoribb. A startmunka mintaprogramok 
indításánál a támogatás egyik feltétele, hogy a tevékenység igazodjon a helyi igényekhez. Meg kellett 
vizsgálni a piaci alapon működő hasonló profilú vállalkozásokat. Figyelni kellett, hogy az adott 
tevékenység ne versenytársat teremtsen, hanem a munkalehetőségek számát bővítse a településen, 
illetve a támogatott közfoglalkoztatás a település közösségére is kedvező hatással legyen.  
A közfoglalkoztatás elméleti megközelítésben egy részletesen szabályozott, sokszínű lehetőséget 
biztosító, helyi viszonyokra, egyéni különbségekre is válaszokat kínáló, piaci versenyt nem érintő 
rendszer, melynek működőképessége a mindennapok gyakorlatában realizálódik. Állandó 
foglalkoztatási formaként való működésének az állami költségvetés korlátai szab(hat)nak gátat.  
 
A közfoglalkozatás hasznos lehet, mind az egyénnek, mind a közösségnek. Egyrészről, jó szervezés 
mellett, szépül, épül, egészségesebbé és élhetőbbé válik a település, stabil marad a munka- s ezáltal a 
közösségi morál. Másrészről a foglalkoztatottak haszna, ha az elvégzett munkáért a segélyeknél 
magasabb összegű munkabért kapnak, az elsődleges munkaerőpiacra való visszajutás esélyét növelő 
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munkatapasztalatra tehetnek szert, példát mutatnak gyermekeiknek, a társadalom hasznos tagjának 
érezhetik magukat, ezáltal nő az önbecsülésük, és az egyén megbecsülése is a társadalom szemében. 
 
A közfoglalkoztatásból vagy az üzleti, vagy a társadalmi gazdaság irányába lehet továbblépni. A 
vállalkozáshiányos elmaradott térségekben az előbbi nem sok sikerrel kecsegtet. (De azért nem kell 
erről a módról sem lemondani.) Az utóbbi irány egyik, a kormányzat által favorizált változata a START 
közmunka programok szociális szövetkezetté alakítása. A továbbiakban ennek néhány kérdését 
tekintjük át. 
Átmenet a közfoglalkoztatásból a társadalmi gazdaságba 
 
A kormányzati tervek szerint a közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogramjaiban a saját bevétel 
növekedése mellett arányosan csökkenő állami támogatásban részesülnek a közfoglalkoztatók. 
Amennyiben a program önfenntartóvá válik, egyik lehetséges alternatívaként a résztvevők szociális 
szövetkezetet alakíthatnak. Az önkormányzatok tagként vehetnek részt a szövetkezetben, így a 
korábban a beruházási és dologi költségek támogatásával általuk vásárolt nagy értékű gépeket, 
berendezéseket a szociális szövetkezet ingyenesen használhatja. Ez a folyamat illeszkedik a három 
pillérre épülő támogatási rendszer elvéhez, azaz a közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, 
szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek az elsődleges 
munkaerőpiacra.  
A közfoglalkoztatás szociális szövetkezetekbe való konvertálását az állami költségvetés kímélése és a 
munkahely-teremtés követelményének együttes érvényesülése mellett az Európai Uniós 
programokba való beépíthetőség és ennek a társadalmi vállalkozási formának korábbi programok 
hatására történt gyors felfutása indokolja. Ezen belül az önkormányzatok vezető szerepének 
megőrzése mellett szól az, hogy – részben a korábbi programok hatására – a helyi önkormányzatok 
rendelkeznek a termeléshez / szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel (földdel, épülettel, gépekkel), 
valamint ők uralják a helyi szolgáltatási piac egy jelentős részét. Üzemeltetik a közkonyhákat, az 
egészségügyi, szociális, rekreációs ellátó rendszereket, középületeik révén érdekeltek az 
energiaellátásban, a közterületek karban tartásában, feladatuk a közbiztonság megőrzése és a 
közösségi közlekedés biztosítása. Ezekre a piacokra pedig a civil szervezetekkel szembeni 
bizalmatlanság miatt más, független szereplőt nem akarnak beengedni. A közfeladatok helyi civil 
szervezetek számára történő átadásának alig van gyakorlata Magyarországon. A helyi civil 
szervezetek sok esetben nem is felkészültek erre.  
 
A szociális szövetkezetként való működésnek azonban követelményei is vannak), amelyeknek csak 
erős közösségi háttérrel lehet megfelelni. A mai Magyarországot, különösen annak vidéki részét és a 
perifériákat pedig a helyi közösségek gyengesége, erős paternalizmus, korrupció, a másik oldalon 
kiszolgáltatottság jellemzi. 
 
A két forma alapvetően különbözik egymástól. Az egyik egy közfeladat ellátása és mint ilyen a 
szociális gondoskodás keretébe sorolódik, míg a másik egy gazdasági vállalkozás. Egymásba 
konvertálhatóságuk több tényezőtől függ, melyek közül ötöt ragadunk ki:  
 

1. Célok és tevékenységek: A jelenlegi deklarált közfoglalkoztatási célok egy része egyben 
társadalmi cél is. Úgy látszik, hogy a célok és tevékenységek nem idegenek a társadalmi 
gazdaságtól. Ha azonban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó politikai célt, a szegények 
kontrollálását, a segélyezettek táborának csökkentését is figyelembe vesszük, azt 
mondhatjuk a társadalmi gazdaságban a szegények, hátrányos helyzetűek problémáinak 
kezelése sokrétűbben jelenik meg, a fizetett foglalkoztatás csak egy, másikat nem kizáró 
formája az előnyökhöz juttatásnak és semmiképp nem a hatalomgyakorlás eszköze.  

2. Szervezeti és irányítási alapelvek: a közfoglalkoztatás eddigi gyakorlatában az alkalmazottak 
mélységesen alárendeltek, szigorú beosztás és ellenőrzés szerint dolgoznak. Az irányítás 
autokratikus. A felvételben és elbocsátásban a helyi politikai vezetőnek, a polgármesternek 
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van szava, akit döntésében politikai szempontok is vezérelnek. Az alkalmazottak célcsoporton 
belüli kiválasztásában mindkét esetben érvényesülhet a teljesítményelvűség. A 
szövetkezetben a tagok egyenrangúak, mindenkit egy szavazat illett meg, függetlenül a 
társadalmi státuszától. Ez egyúttal felelősség is, ami jól csak tulajdonosi attitűddel párosulva 
gyakorolható. Az alattvalói, jobb esetben pusztán alkalmazotti attitűd mellett nem lesz 
sikeres a vállalkozás.  

3. Forrásszerzés, kereskedelmi tevékenység: A közfoglalkoztatás eredendően egyetlen forrásra, 
az állami támogatásra alapoz. A kereskedelmi tevékenység csak korlátozottan engedélyezett, 
a foglalkoztatásba visszaforgatható adománygyűjtés pedig egyáltalán nem jellemző. A 
szövetkezet számára szélesebb forrásszerzési lehetőségek állnak rendelkezésre, de ezekre fel 
is kell készülni, tisztában kell lenni a könyvelésben való megjelenítésük szabályaival.  

4. Foglalkoztatás jellege és jövedelem: A közfoglalkoztatás rövid időszakra, csökkentett 
munkaidőben, alacsony fizetés mellett valósul meg és időtartama alatt nem enged más 
munkaviszonyt létesíteni. A szövetkezetben határozatlan időre tagi státuszban vagy 
alkalmazottként lehet tevékenykedni, a díjazás is többféle lehet (fizetés, részesedés, 
természetbeni juttatás, kedvezmény, közösségi alapból nyújtott szolgáltatás), mint ahogyan 
egyszerre több munkaviszony is lehetséges. A foglalkoztatás tartóssága és a jövedelem a 
menedzsment és az alkalmazottak együttes teljesítményének piaci fogadtatásától függ. Nincs 
a fizetésben mesterséges korlátozás.  

5. Területi / helyi indokoltság: Mindkét forma alkalmazása a komoly munkanélküliséggel sújtott 
térségekben indokolt. Mindkét forma veszélyt jelenthet a helyi üzleti vállalkozókra, 
amennyiben léteznek olyanok a kiválasztott tevékenységi körökben, mivel a helyi piaci 
szegmenseket igyekeznek lefedni. mutató megyékben jöttek létre. Kivételt jóformán csak 
Békés és Csongrád megye képez. Az előbbiben az indokoltnál kisebb, az utóbbiban nagyobb 
sűrűségben találkozhatunk bejegyzett (nem feltétlenül működő) szociális szövetkezettel.  

 
 
A két szektor sajátosságait az önkormányzati dominancia megőrzése mellett egyesítő „öszvér” 
megoldás tehát komoly veszélyeket hordoz magában.  

1. Az, ha a kivételből lesz a főszabály, esetünkben a helyi önkormányzatok tagsága nem ritka 
kivételként, hanem megkövetelt kötelező elemként jelenik meg, hosszú távon és országosan 
konzerválja a függőséget, a helyi önkormányzatoknak, a választott politikai testületnek való 
alárendeltséget. Ez könnyen a működést akadályozó kettős irányításhoz, vagy „alibi”, 
önkormányzati intézményként működő szervezet rögzüléséhez, az önkormányzatoktól várt 
anyagi előnyök reménye a más társadalmi vállalkozási formák kialakulásának 
megakadályozásához vezet.  

2. A piaci lehetőségek kiaknázását visszafogja, ezzel a pénzügyi fenntarthatóságot nehezíti az 
önkormányzathoz és a költségvetési gazdálkodáshoz való kötődés.  

3. A piacot és versenyt torzítja, a helyi vállalkozókat hátrányba kényszeríti az önkormányzat 
által kontrollált piacok “újraszabályozása”, ott a “saját vállalkozás” előnyökhöz juttatása.  

4. A zárt, egyoldalú tagság, az alkalmazotti szemlélet, az autokratikus irányítás akadályozza a 
valós társadalmi vállalkozások kialakulását a szövetkezés gondolatának beérését.  

5. A központi és helyi politikától való függőség torzítja a társadalmi célokat, a foglalkoztatást 
könnyen klientúra építésre használhatja. A szövetkezeti alapelvek csorbulása a szövetkezés 
gondolatát újabb hosszú időre vetheti vissza. Ezzel pedig ismét elvesztünk egy, a területi 
hátrányok mérséklésében is használható gazdasági eszközt és újabb társadalmi és területi 
különbségek kialakulásához járulunk hozzá.  

 
 

Összegzés 
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A 21. század egyik legnagyobb kihívása, a munkátlanság és az abból adódó társadalmi kirekesztődés, 
ezzel együtt a végletekig növekvő területi különbségek mérséklése. A hathatós válaszhoz a 
munkafogalom átértékelésére és új foglalkoztatási modell kialakítására egyaránt szükség van. Mivel a 
fizetett (bér) munka tartósan már nem képes a születéskor várható életkor kitolódásával egyre 
tömegesebb munkaerőnek munkát biztosítani – a bérmunka atipikus formáinak további elterjesztése 
mellett –, szükséges az önkéntes, a háztartásban végzett, a közösség érdekében vállalt (alternatív) 
tevékenységek újbóli beemelése a munka fogalmába.  
 
A posztmodern foglalkoztatási modell egymásra épülő elemekből tevődik össze. Épít a gazdaság 
üzleti, köz- és társadalmi szektorára, azok sokszínű szereplőire. Területileg differenciált és ebből 
adódóan erős lokális meghatározottsággal bír. Ebben a foglalkoztatási modellben, az utóbbi időben 
Magyarországon létszámában és arányában is felfutott közfoglalkoztatás csak átmenetinek és 
korlátozottnak tekinthető. Bár a helyi önkormányzatok képesek a lokális igények és sajátosságok 
megjelenítésére és bizonyos termelőeszközökkel (föld, épület, gépek) és helyi piacok (közétkeztetés, 
energiabiztosítás, közterületek gondozása, (köz)épületek működtetése, egészségvédelem, rekreáció, 
közösségi közlekedés) feletti kontrollal is rendelkeznek, az ezekhez a területekhez kapcsolódó 
széleskörű foglalkoztatásban nem szerencsés közvetlenül szerepet vállalniuk. Részint azért, mert a 
választott testület alapvetően rövidtávon gondolkodik, finanszírozásuk erősen függ a szintén 
változékony központi programoktól, a politikai vagy egyéni érdek felülírhatja a társadalmi célokat, 
ezzel elveszítik üzleti semlegességüket is, azaz a célok és érdekek eltávolodhatnak a közösségtől. 
Részint pedig azért, mert nem rendelkeznek a kereskedelmi tevékenységhez és a termelő munka 
irányításához szükséges tudással, menedzsment kapacitással, forgótőkével és gyakorta engedéllyel 
sem.  
 
A szociális szövetkezetek Európában nagy hagyományokkal, egyre bővülő foglalkoztatási szereppel 
rendelkeznek. Azonban nem az egyetlen társadalmi vállalkozási formát képezik. Magyarországon a 
társadalmi vállalkozás fogalma jószerivel csak a szociális szövetkezetekre korlátozódik. Az elmúlt öt-
hat év programjainak köszönhetően számuk ugrásszerűen megnőtt, bár működő szociális 
szövetkezettel csak jóval kisebb számban találkozhatunk. A szövetkezeti alapelveknek megfelelően 
működő szövetkezetek száma pedig még kevesebb.  
 
A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerében elindult START mintaprogramok deklarált céljaikban és 
tevékenységeikben hasonlítanak a lehetséges szövetkezeti célokhoz és tevékenységekhez. Ám 
jelenlegi képességük kereskedelmi bevételek szerzésére gyenge (ez a képesség az állami támogatások 
lecsökkentésével önmagában még nem erősödik). Ugyancsak hiányzik az önállóság, a demokratikus 
irányítás, a tagok tulajdonosi szemlélete, az alkalmazottak felkészültsége a vegyes gazdaságban való 
munkavállalásra.  
 
Az átmenetet akadályozó legkritikusabb pontnak a paternalizmus alapjául szolgáló alattvalói 
szemlélet levetkőzését és ezzel együtt a vállalkozói gondolkodás megerősödését, valamint a helyi 
önkormányzatokhoz fűződő viszonyt látjuk. A két probléma a szövetkezeteknek helyi 
önkormányzatok által kontrollált piacokra való belépésében fonódik össze. A mai viszonyok között a 
társadalmi céloknak és a közszférától való elkülönítés szándékának szintén megfelelő, üzleti 
viszonyok között fenntarthatóan működő non-profit gazdasági társágokban látjuk a START 
mintaprogramokat folytathatónak.  
 
A szövetkezeti forma erőltetése, rosszabb esetben teljes kifordítása jelentős veszéllyel járhat, és 
újabb évtizedekre vetheti vissza ezt a poszt-szocialista országokban amúgy is érzékeny, de különösen 
a perifériákon kikerülhetetlen társadalmi gazdasági formát. Életképes bevezetésükhöz a közösségek 
megerősítése, a társadalmi tőke növelése és a szolidáris üzleti gondolkodás fejlesztése 
elengedhetetlen. A társadalmi vállalkozások megjelenése és megerősödése pedig különösen a 
vállalkozáshiányos, elmaradott térségekben hozhat változást. Ugyancsak ezekben a térségekben 
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jelentkezik erősebben a vegyes gazdaságon alapuló, posztmodern foglalkoztatási modell irányába 
történő elmozdulás, amiben a közfoglalkoztatás most áttekintett dilemmáinak feloldása csak az első 
lépést jelenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Összefoglalás 

 

4. 1. Kihívás  
 
A szociális gazdaság gyorsan fejlődő vívmánya az európai gazdasági és szociális térnek. Új keletű 

előretörése két problémával függ össze: a szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti 

növekvő szükséglettel, valamint olyan utak keresésével, amelyek lehetővé teszik, hogy a költségvetési 

korlátok és adócsökkentések közepette olcsón lehessen kielégíteni ezeket az igényeket. 

A munkaerőpiac egyensúlyának tartós felbomlása nemcsak az állam beavatkozását teszi 

szükségszerűvé, de a nonprofit gazdasági szereplőket is egyre nagyobb feladat elé állítja. A „szociális 

gazdaság” fogalmának értelmezése számos szakmai fórum témája.  

Egyesek a „társadalmi gazdaság” félrefordításának tartják, mások inkább „szolidáris” gazdaságról 

beszélnek. A lényeg azonban, hogy meghatározható a vállalkozásoknak egy olyan köre, amelyek 

egyfajta szociális küldetést töltenek be, s amelyeknél a fő prioritás a foglalkoztatás fenntartása, 

bővítése (szemben a profitmaximalizálással), illetve olyan személyek foglalkoztatásba vonása, akik a 

versenyszférában hátrányos helyzetűek.  

Ezek a vállalkozások úgy kívánnak társadalmi célokat szolgálni, hogy gazdasági és kereskedelmi 

tevékenységet végeznek, miközben nonprofit szervezetek abban az értelemben, hogy a megtermelt 

profitot visszaforgatják a vállalkozás gazdasági tevékenységébe, vagy más módon használják fel 

társadalmi céljaik eléréséhez.  

Válaszok. 

Egyes szakértői vélemények szerint az új kihívásokra válaszul -  „új szociális gazdaság” projektjeinek 
három funkciót kell teljesíteniük:  
 

- Védő funkciót: tartós, vagy időszakos állások felkínálása olyan embereknek, akiket nem lehet 
beilleszteni a támogatás nélküli munkák világába. Azok a projektek, amelyek kizárólag erre a 
funkcióra koncentrálnak, valójában hagyományos munkaerőpiaci feladatot látnak el azzal a 
céllal, hogy a legnehezebben elhelyezhető tartós munkanélkülieket a társadalom aktív 
tagjává tegyék. Ezek a projektek nem válhatnak önfenntartókká.  

 
- Híd funkciót: a munkanélküliek (re-)integrálása a normál munkaerőpiacra átmeneti 

foglalkoztatás felajánlásával, amit képzés, szociális és pszichológiai támogatás, tanácsadás 
egészít ki, megfejelve az álláskereséshez nyújtott segítséggel. Ezek olyan szolgáltatások, 
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amelyeket a munkaerő-piaci szervezet is nyújt. A különbség az, hogy hogyan, kiknek és kik 
által szervezik meg ezeket a tevékenységeket. 

- Üzleti funkciót: olyan projektek, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő a 
piac számára. Ezek olyan szükségleteket fedeznek, amelyek egyelőre nem profitábilisak, 
következésképpen állami támogatást igényelnek, legalább az induló szakaszban. Ezek a 
projektek vannak a legközelebb a munkaerőpiac fő áramához.  

 
Az új modellnek megfelelő, munkahely-teremtésre ösztönző foglalkoztatási politikák középpontjában 
nem a munkanélküliek különböző csoportjai állnak, hanem azok a tevékenységek, melyekkel a 
legkevesebb helyettesítő hatás mellett történhet a foglalkoztatottság bővítése. Ezek a tevékenységek 
megnövelik a képzetlen munkaerőre irányuló keresletet, így ez a fejlesztési modell összhangban áll a 
tartós munkanélküliek összetételével. Az így létrejött munkahelyek védettek a nemzetközi 
versenytől, másrészt az általuk előállított termékek és szolgáltatások javítják a háztartások 
életfeltételeit. A szociális gazdaság lehetséges tevékenységeiként a következők ismertek:  

6. Személyi szolgáltatások  
7. Audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése  
8. Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés  
9. A környezet gondozása  
10. Környezetvédelem  

 

Az uniós normáknak megfelelően az állami szerepvállalás egyre szűkül, a közszféra zsugorodásának 

lehetünk szemtanúi. Emellett a helyi szintű, speciális igények kielégítésében, a régióspecifikus 

munkaerőpiaci problémák megoldásában a központi szervezetek hatékonysága természetükből 

adódóan nem megfelelő. A forprofit szféra ugyanakkor csak abban az esetben válik érdekeltté abban, 

hogy betörjön ezekre a piacokra, ha abból megfelelő szintű bevétele származik. Az így keletkező űrt 

tölti ki a harmadik szektor, amely teret biztosít a közösség-alapú gazdaság új formáinak. 

 

A szociális gazdaság térnyerése Magyarországon. 

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását követően új lehetőségek nyíltak a szociális gazdaság 

térnyerésében – mely folyamatok zászlóvivői elsősorban azok a civil és nonprofit szervezetek voltak, 

amelyek – több más célkitűzés mellett – kiemelt fontosságot és szerepet tulajdonítottak a társadalmi-

gazdasági problémák „új típusú” kezelésének. 

Az összességében igen kedvező folyamatokat: 

- rendszerszemléleti 

- jogalkotási 

- financiális és pénzügytechnikai 

oldalról is komoly változások segítették. 

A megvalósuló tevékenységek kiemelt célja a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség 

csökkentése munkaerő-piaci integrációval, új munkahely teremtésével, legális jövedelem 

biztosításával. A cél elérése biztosítja a nem bejelentett és ingyen végzett munkák formalizálását, a 

munka és családi kötelezettségek összekapcsolódását, szociális és jogi védettséget biztosít az 

érintettek számára. 

A szociális gazdaság szervezetei tevékenységüket piaci körülmények között végzik, céljuk, hogy 

kockázataikat mérsékelve, jövedelemtermelő képességüket növelve, tranzakciós költségeiket 
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csökkentve belátható időn -3-5 év- belül fenntarthatóvá váljanak. A közösségi vállalkozások kohéziós 

funkciója-az induláskori hátrányok ellensúlyozása időlegesen megengedi a piaci verseny minimális 

torzítását, azt, hogy a kapott támogatás segítségével jobb minőségű terméket, szolgáltatást 

nyújtsanak, vagy alacsonyabb árat állapítsanak meg, mint versenytársaik. 

 

Magyarországi tapasztalatok. 

A rendszerváltást követő évek során a magyar társadalomban olyan új típusú jelenségek, súlyos 
szociális problémák keletkeztek, amelyek új kihívások elé állították a gyors átalakulásnak indult 
magyarországi szociálpolitikát, főként ami a munkanélküliség, különösen pedig a tartós 
munkanélküliség tömeges megjelenését és kezelését illeti. A mindmáig tartó súlyos foglalkoztatási 
válság mindenekelőtt a hátrányos, sőt halmozottan hátrányos falusi, rurális területeken bontakozott 
ki, ami feltételezte egy új, a munkaerőpiacról hosszú távon vagy talán véglegesen kiszorult rétegek 
célzott szociális segítségnyújtásának a szükségességét. A figyelem elsősorban az újszerű produktív 
vagy aktív szociálpolitikai rendszerek kialakítása felé fordult. 
 

A szociális fölprogramok léte bizonyság arra, hogy a részpolitikák, – a szociális-, a 
foglalkoztatási-, az agrár-, és a kisebbségi politikák – amennyiben támogatóan reagálnak a lokális 
kezdeményezésekre, képesek lehetnének olyan projekteket elő hívni 

A szociális szövetkezetek tevékenysége bizonyítottan csökkenti a munkanélküliséget, ill. 
csökkenti annak hatásait; értelmes elfoglaltságot és jövedelemtermelést biztosít a tagjainak, így 
nem szorulnak a tagok önkormányzati gondoskodásra termelő tevékenységet folytat, amely nem 
dolga az önkormányzatnak, viszont a településen élők életminőségét fejleszti, amely viszont érdeke 
az önkormányzatnak forrásképességét is növelni tudja. 

 
A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK), a hazai térségfejlesztés még 

jelenleg is érvényes alapdokumentuma felhívja a figyelmet a külső és belső perifériák, elmaradott 

térségek felzárkóztatásának fontosságára, a szegénység újratermelődésének veszélyére. A 2013-ig 

kijelölt területi célok egyike éppen ezen térségek társadalmi és gazdasági megújítása, 

felzárkóztatása. Ehhez a korábbiaknál „koncentráltabb, a helyi adottságokhoz és a külső feltételek 

teremtette lehetőségekhez jobban illeszkedő, valamennyi érintett szakpolitikát átható, koordinált 

fejlesztéspolitikai erőfeszítést” igénylő beavatkozásokra van szükség. Ezen célok elérését 

biztosíthatják – többek között – az egyes Operatív Programokban megfogalmazott pályázati 

konstrukciók révén megvalósuló projektek. 

 
Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok. 

 
A helyi kezdeményezések megtervezéséhez, megvalósításához, ill. azok adaptálhatóságának 
megítéléséhez a belecskai programra vonatkozó megállapítások általános érvényűnek tekinthetők: 

- A belecskai típusú program legfontosabb eleme az önkormányzati tulajdonú vállalkozás 
létrehozása, amely az adózás, az adminisztráció és egyéb jogszabályok tekintetében sokkal 
kedvezőbb lehetőségeket teremt, mint ha az önkormányzat önmaga kezdene el gazdálkodni. 
Valószínűleg a nonprofit forma jelenti a leghatékonyabb megoldást, mivel így több 
kedvezményt lehet igénybe venni.  

- A tapasztalatok szerint a hazai kistelepülési önkormányzati vezetők körében egyfajta 
tartózkodás van attól, hogy az önkormányzat céget hozzon létre és vállalkozzon. Ennek 
fényében az adaptáció, ill. hasonló jellegű programok kialakítása és működtetése csak ott 
lehet sikeres, ahol a település vezetői képesek a vállalkozói szemléletre.  
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- A program szakmai irányításához feltétlenül szükséges egy szakértő személy vagy szervezet 
bevonása. Belecska esetében ez a falugazdász-rendszer, amely szinte minden település 
számára elérhető. Ahol erre nincsen mód, ott más szervezetek is szóba jöhetnek 
(felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, valamiféle kistérségi inkubációs szolgáltatás 
stb.), vagy akár magánszemélyek is, akik szívügyüknek tekintik egy ilyen típusú program 
segítését. 

- Nagyon fontos szempont, hogy az önkormányzat intenzív pályázati tevékenységen és 
folyamatos innovációk becsatornázásán keresztül lokális fejlesztési központtá váljon. Az 
elindított program nagyon hosszú ideig nem termel akkora bevételt, hogy abból a rendszer 
nagyarányú fejlesztéseit meg lehessen valósítani. Ennek kiküszöbölésére pillanatnyilag csakis 
a pályázati források jöhetnek szóba, amelyek sikeressége esetén a létrehozott program képes 
fokozatosan bővülni. A program hatékony működtetéséhez hozzátartozik a különböző 
foglalkoztatási támogatások igénybevétele is, mivel ezek nélkül sokáig nem lenne 
fenntartható a rendszer.  

- A programban dolgozók kapcsán azt érdemes megjegyezni, hogy nagy hangsúlyt kell 
fektetni az oktatásukra és a képzésükre. Egyrészt ezáltal a téli holt időszakban is hasznos 
elfoglaltságot lehet számukra nyújtani, másrészt a szakértelmük fejlesztésével a program 
működésének hatékonysága is növelhető. 

- A telepítendő növények kiválasztásában érdemes a belecskai példát követni. Egyrészt a 
programot érdemes olyan növénnyel kezdeni, amely már az első évben termést hoz, és jó 
áron lehet eladni, erre például kiválóan alkalmas a szamóca. A teljes vertikum kialakítása 
során azt a szempontot érdemes követni, hogy az ültetvények az év során minél hosszabb 
ideig biztosítsanak elfoglaltságot a dolgozóknak, valamint azt, hogy ne alakuljon ki torlódás 
az érésidők egybeesésével.  

- A hosszú távú működőképesség fenntartásához érdemes egy olyan növényt (vagy állatot) 
keresni, amelyre az egész programot fel lehet építeni, és esetleg nagy helyi hagyományai is 
vannak. Egy ilyen termék választása azért célszerű, mert összekapcsolható vele a település 
neve, és így könnyebb a későbbiekben egy esetleges marketingstratégia elindítása, önálló 
arculat kialakítása.  

- A program elindítása során elsősorban az önkormányzati tulajdonú földekben érdemes 
gondolkodni, és azokon gazdálkodni. A későbbiekben ki lehet terjeszteni a termelést állami 
tulajdonú és magánkézben lévő földek bérbevételével is.  

- Az értékesítés során meg kell találni azokat a csatornákat, amelyek többé kevésbé állandó 
piaci lehetőséget biztosítanak. Érdemes Belecskához hasonlóan megkeresni azokat a helyi 
vásárlókat, akik számára egyszerű és könnyen megszervezhető az eladás.  

- Végezetül a program átvételével kapcsolatban szükséges megjegyeznünk, hogy nem minden 
esetben érdemes csak a zöldség- és gyümölcstermesztésben gondolkodni. A helyi 
sajátosságok figyelembevétele nagyban hozzájárulhat a sikerhez, így a program az 
állattenyésztésen, erdészeten vagy akár a gyógynövénytermesztésen is alapulhat.  

- Nagyon fontos szempont, hogy a program beindítása előtt érdemes alapos lakossági 
konzultációt elindítani. Belecska esetében a program kezdetén számtalan (sok résztvevős) 
lakossági fórumot tartottak, ahol mindenki elmondhatta véleményét és elképzeléseit, 
amelyek nagy részét be is építették a programba.  

 
Az önkormányzati szerepvállalás – a helyi, ill. térségi szintű foglalkoztatási gondok  
enyhítésében. 

 
A helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésében az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb 
figyelmet kap a szociális gazdaság. A kétezres évtizedben – részben spontán folyamatok, részben a 
támogatási programok eredményeként – az önkormányzatok egy része kezdeményező szerepet 
vállalt (szociális földprogramok, tranzitfoglalkoztatási programokban való részvétel, ill. térségi 
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foglalkoztatási paktumok kialakításában történő aktív közreműködés révén) a helyi foglalkoztatási 
lehetőségek bővítésében.  
Az önkormányzatok, mint a közigazgatás települési szintű intézményei részt vehetnek az állami 

munkahelyteremtésben vagy a rehabilitációs célú foglalkoztatásban is. A magyar szakpolitikai 

eszköztárban az elmúlt húsz évben a közfoglalkoztatás dominált, de voltak kezdeményezések a 

szociális gazdaság és a nyílt munkapiaci elhelyezkedést előkészítő tranzitfoglalkoztatási programok 

meghonosítására is. A magyar közfoglalkoztatási programok elsődleges célja nem a helyi munkapiac 

élénkítése, hanem inkább a munkavégző képesség leépülésének megakadályozása és a munkára való 

hajlandóság tesztelése. 

A Magyar Munka Terv azok számára, akiknek a nyílt munkaerőpiac nem kínál reálisan 

munkalehetőséget, a segély helyett támogatott foglalkoztatás biztosítását jelölte meg fő célként. 

A „Megújuló Magyarország” program részeként bevezetett új típusú közfoglalkoztatás 
mintaprogramjai keretében a helyi önkormányzatok vagy társulásaik szervezik a közfoglalkoztatást és 
napi munkavégzést biztosítanak a – többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkező – 
közfoglalkoztatottaknak. 2011-ben indult a START Közmunka Program a munkaerőpiaci szempontból 
leginkább kedvezőtlen helyzetben lévő, főként vidéki településeken.  A mintaprogramok főbb 
tevékenységi területei a mezőgazdasági projektek, belvízelvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, 
bio- és megújuló energiatermelés, közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 
a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása. Mindez a 2013. évben kiegészült a helyi 
sajátosságokra épülő programelemmel. A kistérségi START mintaprogram mezőgazdasági típusa a 
leggyakoribb. 

 

Lehetséges irányok: 

A közfoglalkoztatásból vagy az üzleti, vagy a társadalmi gazdaság irányába lehet továbblépni. A 

vállalkozáshiányos elmaradott térségekben az előbbi nem sok sikerrel kecsegtet. Az utóbbi irány 

egyik, a kormányzat által favorizált változata a START közmunka programok szociális szövetkezetté 

alakítása. 

A kormányzati tervek szerint a közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogramjaiban a saját bevétel 
növekedése mellett arányosan csökkenő állami támogatásban részesülnek a közfoglalkoztatók. 
Amennyiben a program önfenntartóvá válik, egyik lehetséges alternatívaként a résztvevők szociális 
szövetkezetet alakíthatnak. Az önkormányzatok tagként vehetnek részt a szövetkezetben, így a 
korábban a beruházási és dologi költségek támogatásával általuk vásárolt nagy értékű gépeket, 
berendezéseket a szociális szövetkezet ingyenesen használhatja. Ez a folyamat illeszkedik a három 
pillérre épülő támogatási rendszer elvéhez, azaz a közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, 
szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek az elsődleges 
munkaerőpiacra.  
 

A közfoglalkoztatás szociális szövetkezetekbe való konvertálását az állami költségvetés kímélése és a 
munkahely-teremtés követelményének együttes érvényesülése mellett az Európai Uniós 
programokba való beépíthetőség és ennek a társadalmi vállalkozási formának korábbi programok 
hatására történt gyors felfutása indokolja. Ezen belül az önkormányzatok vezető szerepének 
megőrzése mellett szól az, hogy – részben a korábbi programok hatására – a helyi önkormányzatok 
rendelkeznek a termeléshez / szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel (földdel, épülettel, gépekkel), 
valamint ők uralják a helyi szolgáltatási piac egy jelentős részét. Üzemeltetik a közkonyhákat, az 
egészségügyi, szociális, rekreációs ellátó rendszereket, középületeik révén érdekeltek az 
energiaellátásban, a közterületek karban tartásában, feladatuk a közbiztonság megőrzése és a 
közösségi közlekedés biztosítása. Ezekre a piacokra pedig a civil szervezetekkel szembeni 
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bizalmatlanság miatt más, független szereplőt nem akarnak beengedni. A közfeladatok helyi civil 
szervezetek számára történő átadásának alig van gyakorlata Magyarországon. A helyi civil 
szervezetek sok esetben nem is felkészültek erre.  
 

Az átalakulás veszélyei. 

A közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerében elindult START mintaprogramok deklarált céljaikban és 
tevékenységeikben hasonlítanak a lehetséges szövetkezeti célokhoz és tevékenységekhez. Ám 
jelenlegi képességük kereskedelmi bevételek szerzésére gyenge (ez a képesség az állami támogatások 
lecsökkentésével önmagában még nem erősödik). Ugyancsak hiányzik az önállóság, a demokratikus 
irányítás, a tagok tulajdonosi szemlélete, az alkalmazottak felkészültsége a vegyes gazdaságban való 
munkavállalásra.  
 
Az átmenetet akadályozó legkritikusabb pontnak a paternalizmus alapjául szolgáló alattvalói 
szemlélet levetkőzését és ezzel együtt a vállalkozói gondolkodás megerősödését, valamint a helyi 
önkormányzatokhoz fűződő viszonyt látjuk. A két probléma a szövetkezeteknek helyi 
önkormányzatok által kontrollált piacokra való belépésében fonódik össze. A mai viszonyok között a 
társadalmi céloknak és a közszférától való elkülönítés szándékának szintén megfelelő, üzleti 
viszonyok között fenntarthatóan működő non-profit gazdasági társágokban látjuk a START 
mintaprogramokat folytathatónak.  
 
A szövetkezeti forma erőltetése, rosszabb esetben teljes kifordítása jelentős veszéllyel járhat, és 
újabb évtizedekre vetheti vissza ezt a poszt-szocialista országokban amúgy is érzékeny, de különösen 
a perifériákon kikerülhetetlen társadalmi gazdasági formát. Életképes bevezetésükhöz a közösségek 
megerősítése, a társadalmi tőke növelése és a szolidáris üzleti gondolkodás fejlesztése 
elengedhetetlen. A társadalmi vállalkozások megjelenése és megerősödése pedig különösen a 
vállalkozáshiányos, elmaradott térségekben hozhat változást. Ugyancsak ezekben a térségekben 
jelentkezik erősebben a vegyes gazdaságon alapuló, posztmodern foglalkoztatási modell irányába 
történő elmozdulás, amiben a közfoglalkoztatás most áttekintett dilemmáinak feloldása csak az első 
lépést jelenti. 
 
 

4. 2. Javaslatok 
 

4.2.1.  Megközelítések. 

 

4.2.1.1..Komplexitás. 

 
A „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai 
koordinációja” című program keretében megvalósuló projektek tapasztalatai alapján kijelenthető, 
hogy a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása csal komplex (több tématerületre kiterjedő, 
közösségi alapú és partnerségi együttműködésekre építő megoldásokkal lehet igazán hatékony.  
 
Lehetséges „hatásterületek” – beavatkozási szintek: 

- társadalmi, intézményi környezet – „Jó kormányzás elve”. 
- közösségi kapcsolatok, közösségi működés 
- lakhatás 
- alapinfrastruktúrákhoz való hozzáférés 
- humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
- foglalkoztatás-szervezés 
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- szolidáris6szociális gazdaság 
- családi önellátást segítő elemek 

 
A beavatkozások komponensei a szociális, a közösségfejlesztő, továbbá a település-/terület-
/vidékfejlesztő szakmák együttműködésén alapulnak, és erős elvárásként megjelenik a szakmaközi 
megoldások kidolgozása, alkalmazása is. A komplex beavatkozás nagy teret ad újszerű, a helyi 
adottságokra és lehetőségekre szabott megoldások alkalmazásának, sőt, menet közbeni 
kidolgozásának, áthatja a közösségfejlesztési elem, a közösségi megoldások előnyben részesítése. 
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4.2.1.2.  Helyi beágyazottság – helyi értékesítés – helyi piac. 

 
A helyi gazdaságfejlesztés lehetséges témakörei és eszközei   
 

Stratégiai – koncepcionális elemek 
 
A helyi gazdaság humán, pénzügyi vagy infrastrukturális eszközökkel egyaránt fejleszthető. A 
leghatékonyabb, ha minél több eszközt és módszert alkalmazunk, amelyek egymásra épülve egy 
következetes programmá állnak össze.  
 

Közösségfejlesztés   
 
A jól működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és fordítva, az erős helyi gazdaság a 
helyi közösséget is építi. A helyi gazdaságfejlesztés nem feltétlenül forrásaiban vagy eszközeiben 
különbözik az általános gazdaságfejlesztéstől, hanem módszerében, amelynek központi eleme a helyi 
kezdeményezés, részvétel és kontroll. A helyi közösség ezért nemcsak a helyi gazdaságfejlesztés 
elindításakor, az igények megfogalmazásakor, a tervezés fázisában fontos, hanem szükséges a 
folyamat működtetéséhez is. A helyi közösség megszólításának, bevonásának számos eszköze van, 
amelyek alkalmazhatók a helyi gazdaságfejlesztés esetében is. Alapvető a nyilvánosság biztosítása, a 
helyiek megszólítása, a tájékoztatás. 
 

Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése  
 
A helyi gazdaságfejlesztés talán legdivatosabb és legismertebb eszköze a helyi termékek előállítása és 
fejlesztése, valamint ehhez kapcsolódóan, de esetünkben kissé külön, önálló eszközcsoportként 
kezelve a helyi termékek értékesítésének és promóciójának tevékenységei. A helyi termékek 
előállításának ösztönzése elsősorban a térség lakosságának ellátását szolgálja, de a beavatkozások az 
értékesíthető termékek fejlesztését is célozhatják.  
 

A helyi vállalkozások fejlesztése   
 
A helyi vállalkozás indítását, bővítését megfelelő helyi beruházásösztönző tevékenységek segíthetik. 
Ide tartozik az előnyös üzleti környezet kialakítása (például egyablakos ügyintézés, vállalkozásbarát 
szabályozási környezet), de a helyi beruházások fontosságára irányuló szemléletformáló 
tevékenységek is. 
 

A helyi gazdaság pénzügyi ösztönzői  
 
A helyi gazdasági tevékenységek végzéséhez pénzügyi ösztönzőket lehet biztosítani. Ezek alkalmazása 
közben rendkívül fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy ezek a lehetőségek korlátozott ideig 
(a tevékenységek nyereségessé válásáig) álljanak rendelkezésre; ne alanyi jogon, hanem megfelelő 
feltételek teljesítése esetén lehessen azokat igénybe venni; és idővel csökkenő mértékűek legyenek) - 
közösségi hitel-alap létrehozása; helyi befektetési alap felállítása; iparűzési adó-kedvezmények (az 
induló) helyi vállalkozásoknak; helyi pénzhelyettesítő és cserekereskedelmi rendszerek kialakítása, 
támogatása; közösségi bank létrehozása; és a mikrofinanszírozás különböző formái.  
 

Helyi gazdasági együttműködések ösztönzése 
 
Hazai viszonylatban kiemelten fontos annak hangsúlyozása, hogy miért éri meg egy térség 
vállalatainak egymással együttműködni, és a versengő magatartás helyett a kooperációt választani. A 
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helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások között így kiemelt helyet kap a gazdasági együttműködések 
ösztönzése. A helyi vállalkozók számos előnyhöz juthatnak az együttműködéssel. Erőforrásaik 
egyesítésével versenyképesebbek lesznek, azaz könnyebben tudnak fellépni a külső piacok felé; 
másrészt kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan tevékenységeket (például marketing, vagy 
raktározási, de akár kutatási és fejlesztési) is el tudnak látni, amelyekre egyedül nem nyílna 
lehetőségük. Az együttműködés legnagyobb előnye, hogy egy fontos erőforrást, a kölcsönös 
bizalmat, a korrekt piaci magatartást segíti megteremteni és erősíti fenntartását.  
 

Az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei  
 
Helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. Ez 
megnyilvánulhat önkormányzati vállalkozások működtetésében, önkormányzati beruházások 
megvalósításában, de akár helyi energiaellátási rendszerek kiépítésében is. A helyi önkormányzatok 
gazdasági lehetőségeinek szűkülésével ezek az eszközök veszítenek jelentőségükből. Ugyanakkor 
legtöbb térségben szükség lenne helyi léptékű beruházásokra, fejlesztésekre, amelyek 
kezdeményezője a legelmaradottabb térségekben jellemzően az önkormányzat lehet.  
 

Gyakorlati elemek, lehetőségek. 
 

Lakossági és vállalkozói szemléletformálás  
 
A helyi gazdaságfejlesztés elengedhetetlen tevékenységi körét jelenti a szemléletformálás. A helyi 
szereplők elhivatottsága, lelkesedése, tudatos magatartása és aktív közreműködése nélkül nem lehet 
helyi gazdaságot élénkíteni, megerősíteni, hosszú távon fenntartható módon felvirágoztatni. 
Rendkívül hangsúlyosak tehát azok a tevékenységek, amelyek a tudatos fogyasztási, vásárlási 
szokások kialakítását célozzák. Ezzel ugyanis piacot teremtenek a helyben előállított termékek 
számára. Hasonlóan elengedhetetlen a helyi identitás erősítése (mindenekelőtt a fiatalok körében), 
és általános szabályként a hely” erőforrások, termékek, szolgáltatások, tudás előnyben részesítése. 
 

Helyi termékek felkarolása, népszerűsítése, értékesítése   
 
Egyre többször halljuk, hogy helyi termékek vásárlásával erősíthetjük a helyi gazdaságot. De 
valójában mi is számít helyi terméknek? Az azonosítás nem könnyű, hiszen nincs egységes, országos 
szintű helyi termékminősítő rendszer vagy adatbázis. Nehéz eldönteni, hogy egy termék tényleg 
helyinek számít-e akkor is, ha olyan alapanyagokat tartalmaz, amelyek távolabbi vidékekről 
származnak. Egyáltalán, mi a „helyi” fogalom távolsági alapja? Milyen távolságra keressük őket: 
harminc, ötven vagy akár száz kilométerre?  
 
 Abban biztosak lehetünk, hogy helyi termékek fogyasztásával kedvező hatással vagyunk a térség 
fejlődésére, a helyiek életére.  

- Segíthetjük a helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz kötődő munkahelyek megőrzését vagy 
létrehozását, ezzel hozzájárulunk a munkanélküliség és a térségi elvándorlás csökkenéséhez.  

- Növelhetjük a helyi vállalkozások bevételeit, aminek helyi társadalmi hasznai is vannak.  
- Segíthetjük a hátrányos helyzetben lévők megélhetését. Számos helyi termék szorosan 

kapcsolódik a hagyományokhoz – ez segíti a településre, tájra jellemző motívumok, szokások 
fennmaradását, újjáélesztését, a helyi identitás megerősödését.  

- Az áruszállítás okozta környezetszennyezést is csökkenthetjük, hiszen nem több száz, vagy 
ezer kilométerről érkeznek az áruk, hanem közvetlen közelről – kedvező esetben az 
alapanyag is a településről való. 

 
Vásárlóként mi hozzuk a döntést, hogy mi kerül az asztalunkra, de pénzünkkel, vásárlási szokásainkkal 
azt is befolyásoljuk, hogy milyen választék marad fenn a következő generációk számára. Befolyásoljuk 
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azt, hogy lesz-e holnapután választék, lesznek-e hagyományos tájformákat és változatosságot, sajátos 
ízeket, kiváló minőséget fenntartó és tovább örökítő családi gazdaságok és kisiparosok. Befolyásoljuk 
azt, hogy ne legyenek sem a termelők, sem a vásárlók szélsőségesen kiszolgáltatva az ipari méretű, 
alacsony felvásárlási árakkal dolgozó, központosított, a helyi közösségekkel mit sem törődő 
élelmiszerhálózatoknak, és legyen méltányos hazai kereskedelem. 
 

 
Termelői piac működtetése. 

 
A helyi termékeket kínáló termelői piac az egyik legjobb megoldás a közvetlen értékesítésre. A 
termelő adott napokra ütemezheti a kereskedelmi tevékenységet, a vásárló pedig egy helyen 
megtalálja a számára szükséges árucikkek széles körét. Fontos azonban, hogy valódi termelői 
piacokat hozzunk létre és tartsunk fenn, hiszen a szokványos piacokon ma már egyre több az olyan 
kereskedő, aki a nagybani piacról vagy rosszabb esetben a hipermarketből származó – esetleg 
külföldi – árut kínálja. A termelőkkel kialakuló személyes ismeretség segít abban, hogy a vásárló 
biztos lehessen a termékek eredetében. A termelői piacok egyben közösségi térként is működnek, 
vagyis a találkozások, beszélgetések színhelyévé válhatnak. Kis befektetéssel a piacok közösségi 
szerepe még növelhető, pl. padok, közösségi „tér”, vagy egy kis fedett színpad kialakításával, ahol 
akár termékbemutatók, akár helyi kulturális csoportok tudnak további kínálatot biztosítani, kellemes 
családi programmá alakítva a piaci bevásárlást.  
 

Helyi termék adatbázis  
 
Az informatika térnyerése, az internetes hozzáférés elterjedése lehetővé tette a naprakész térségi 
termelői/termék kataszterek, adatbázisok létrehozását. Ennek segítségével a vevő közvetlen 
kapcsolatba léphet a termelővel, illetve megtalálhatja a számára vonzó termékeket. 
 

Háztól, gazdaságból  
 
Bár kétségtelenül nem a legkényelmesebb megoldás, hiszen a termelőnek fogadnia kell az esetleg 
alkalmatlan időpontban érkező látogatókat, a vevőnek pedig a helyszínre kell utaznia, kiegészítő 
lehetőségként mégis van jelentősége a háznál, gazdaságban történő árusításnak. A termelő ilyenkor 
tudja a legkedvezőbb árat ajánlani, hiszen nála nem jelentkezik szállítási költség, a vevő pedig  
láthatja az áru keletkezésének körülményeit. Egyes térségekben ismert (például Kőszeg és környéke) 
a becsületkassza gyakorlata is, vagyis a vevő a termékeket egy asztalról elveheti, ellenértékét pedig 
egy perselybe dobja.  
 

Helyi termékek boltja, termelői bolt  
 
Több termelő összefogásával, esetleg szövetkezet megalakításával létrehozhatók olyan boltok, ahol a 
termelők saját termékeiket árusítják. Ezzel csökken az árusításra fordított idő, a vevő pedig egy 
helyen több terméket is megkap. Ismert ennek „mozgó” változata is, ahol egy átalakított buszból 
történik az árusítás, ami lehetővé teszi az áru eljuttatását nagyobb térségbe. Városi környezetben is 
létrehozható olyan üzlet, ahol egy adott térség helyi termékeit lehet megvásárolni, bár a távolság 
függvényében ennek környezeti előnyei csökkennek. A helyi termék boltok természetesen nemcsak 
mezőgazdasági termékeket, hanem kézműves, kisipari termékeket is forgalmazhatnak. 
 

 „Szedd magad”  
 
Magyarországon is elterjedtek az ún. „szedd magad” akciók, ahol a vevő részt vesz a betakarításban, 
így a legolcsóbban juthat gyümölcshöz, a termelő pedig mentesül a betakarítás és a tárolás 
gondjaitól.  
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Közösségileg támogatott mezőgazdaság (community supported agriculture)  
 
A termelők és a fogyasztók hosszú távú együttműködését, tartós kapcsolatát valósítják meg az ún. 
közösségileg támogatott mezőgazdasági modellek, ahol a vásárlók többnyire szerződéses formában 
kötelezik magukat arra, hogy előre vagy bizonyos időközönként (pl. havi, kéthavi, féléves) befizetett 
összegekért rendszeres egységcsomagokat kapnak, általában házhoz szállítva – ezt a megoldást 
szokták „dobozrendszernek” is nevezni, hiszen a vevő hetente kap egy doboz terméket. A doboz ára 
állandó, viszont tartalma a szezontól függően változhat. Ez a rendszer nagyfokú bizalmat feltételez a 
vásárló részéről, ugyanakkor kényelmes és bizonyos szempontból még inspiráló is, ha minden héten 
más és más tartalommal érkezik a csomag.   
 

Házhoz vagy gyűjtőpontra szállítás  
 
Ismerjük az őszönként a lakótelepeken hangosan almát, krumplit, hagymát áruló termesztőket. A 
modern kommunikációs lehetőségek mellett azonban mindez kevésbé esetlegesen, konkrét 
igényeket kielégítő módon is történhet. Zöldség- és gyümölcsfélék mellett tej, tejtermékek 
hetenkénti házhoz szállítása is komoly lehetőséget és a vásárló számára kényelmes megoldást jelent.  
 

Bevásárlókörök, fogyasztói szövetkezetek  
 
Az általában baráti, munkahelyi kapcsolatok révén létrejövő társaságok közösen szervezik meg 
például bioélelmiszerek beszerzését. Ez előnyös a termelő részére, hiszen a szervezésre fajlagosan 
kevesebb energia megy el. A fogyasztó számára azért előnyös, mivel tudja, kitől vásárol és mit, 
bizalmi alapra kerül a vásárlás. Ugyanakkor a beszerzés és a szétosztás szervezése többletfeladatokat 
jelent, ami gyakran problémához vezet. A kör létrehozásának fő motivációja tehát a szervezési 
feladatok megosztása, valamint kedvezményes árak kialkudása. Egy ilyen, a bevásárlásaikat 
összehangoló közösségnek nincs szüksége jogi személyiségre, de ismertek olyan jogi személyiséggel is 
rendelkező, ún. fogyasztói szövetkezetek, amelyek akár saját üzemekkel, tárolókapacitással, minőség 
biztosítási rendszerrel is rendelkezhetnek. Legerősebb ilyen típusú mozgalmak Japánban találhatók, 
ahol minden hatodik ember tagja valamilyen fogyasztói szövetkezetnek.   
 

Helyi termék fesztiválok  
 
Évente általában egyszer megrendezett esemény, amely egyrészt szolgálja a konkrét árusítást, de 
talán ennél is fontosabb a térség identitásépítése, a helyi termékek nagy választékának bemutatása, 
népszerűsítése, illetve gazdasági kapcsolatok kialakítása. A fesztiválok egy része tematikus, egy adott 
helyi termékre épül (tökfesztivál, hagymafesztivál stb.), más részük tematikus ugyan, de nem kötődik 
az adott térséghez , vagy konkrét termékkörhöz.   
 
Valamennyi helyi termék és szolgáltatás értékesítésének, piacra vitelének fontos eszköze a direkt 
marketing. Ennek helyi gazdaságfejlesztésben alkalmazható eszközei: 

-  Személyes eladás: a termelő saját udvarán, vagy az út mentén értékesíti termékeit, egyedül 
vagy termelői-értékesítői szövetkezet keretében a helyi piacon árul, a termelők közös üzletet 
nyitnak értékesítésre. Személyes eladás valósul meg a falusi turizmus keretében, vagy amikor 
a kézműves mesterek műhelyükben, otthonukban, kézműves (alkotó) házakban mint közös 
„eladó és szolgáltató házban” kínálják fel termékeiket.  

- Termékkatalógus: termelők összefogásával közös termékkatalógust állítanak össze és 
küldenek ki a helyi lakosoknak, intézményeknek. Ilyenek például a kertészeti katalógusok, az 
organikus (öko- vagy bio-) terméket kínáló katalógusok, de létrehozható a település, 
tájegység kínálatának (termelők, termékek) egészét bemutató katalógus is.  
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- Kioszkmarketing: az Egyesült Államokban alkalmazott rendszer lényege, hogy bizonyos 
helyeken (áruházak, kistelepülések esetén a „szatócsbolt”) „vásárlói rendelésfelvevő 
gépeket” állítanak fel, melyeken keresztül a vevő kiválaszthatja és megrendelheti a számára 
szükséges terméket, amit aztán kiszállítással, csomagküldéssel juttatnak el hozzá. Ott van 
jelentősége, ahol a kis kereslet miatt csak kevés árut lehet közvetlenül megvásárolni, de a 
rendelésfelvevő gépeken keresztül további termékek is igényelhetők.  

- Egyéb lehetőségek: lehetséges eszköz például bizonyos élelmiszerek értékesítésére az 
előzetes megrendelésen, de legalábbis igényfelmérésen alapuló autós kiszállítás. Önmagában 
csak állandó vevőkörrel működtethető, pl. kisebb iskolák, óvodák, közintézmények ellátása, 
illetve stabil, közvetlen termelői vásárlói kapcsolatok alapján. Lehetőség nyílik eseti jelleggel 
egy közös térben (például művelődési ház) történő értékesítésre, több termelő, termék 
összefogása esetén, melyhez katalógus is kiadható. 

 

 4.2.1. Gyakorlati javaslatok kiskert program szervezéséhez. 

 
Előzetesen fontos kihangsúlyoznunk, hogy a gyakorlati lépések meghatározásakor minden esetben 
érdemes figyelembe vennünk, ill. esetenként „becsatornáznunk” azokat a szempontokat, gyakorlati 
eshetőségeket és lehetőségeket, amelyek a Megközelítések blokkban felvázolásra kerültek. 
 
Alapdilemma – önellátás – piacra történő termelés. 
 
Akármelyik megoldásban gondolkodunk is – néhány alapszempontot egyöntetűen figyelembe kell 
vennünk, úgymint: 
 

Termelői feltételrendszer: 
 

- előzetes talajvizsgálatok, termelést meghatározó egyéb környezeti feltételek meghatározása,  
- termelni kívánt növénykultúrák meghatározása (a környezeti szempontokon túlmutató, 

egyéb szempontok figyelembevételével > munka, tudás és  eszközigényesség, előzetes 
beruházási igények, felhasználhatóság-feldolgozás-fogyasztás lehetőségei, piaci kereslet, stb 
…) 

- a művelésbe vont területekhez kapcsolódó méret-gazdaságossági szempontok áttekintése 
(mit, milyen és mekkora földterületen érdemes termelni, stb …) 

- a kert és földművelés gép-eszköz-beruházás igénye (talajelőkészítés, locsolás, permetezés, 
betakarítás, stb …) 
 

Tudásbázis, gyakorlati ismeretek 
 

- a termelésbe vont résztvevők tudásszintje, gyakorlati ismeretei 
- szükséges tudásbázis és gyakorlati ismeretek meghatározása, ismeretfelújító, bővítő 

gyakorlat-orientált egyedi jellegű képzések, folyamatmentorálás biztosítása 
 

 
Gyakorlati felhasználás 

 
- az egyes növénykultúrák felhasználása, otthoni fogyasztás, tartósítás, feldolgozás – 

méretgazdasági szempontok figyelembevétele mellett 
- tudásfeltárás (egyedi ismeretek, praktikák – pl. idősebbek bevonása mellett), 

tudásmegosztás rendszerének, lehetőségeinek feltárása, biztosítása 
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Közösségi elemek. 

 
- a programban résztvevők, mint közösségi erő lehetőségeinek áttekintése 

 
 

Önellátás esetén: 
 
Termelői feltételrendszer:– lásd fent 

 
Tudásbázis, gyakorlati ismeretek – lásd fent.  
Gyakorlati felhasználás– lásd fent 
 
Közösségi elemek megerősítése: 

 

 a programban résztvevők közösséggé formálása 

 a termékskála közös kialakítása – egymás közötti felosztása 

 a közösen meghatározott és leosztott termékskála mellett önálló parcellarész kialakítása 
saját ötletek kipróbálására (pl – egyedi fűszerek, gyümölcsök, zöldségek) 

 belső fogyasztói kör kialakítása – kis mennyiségű felesleg termelés esetére > csere, olcsó 
értékesítés 

 tudás és tapasztalat megosztás 

 közös főzés, kóstoltatás – nyitni a település többi lakója felé 

 a Közösségi ház, mint a fentiek megvalósítását célzó közösségi tér kihasználása 

 gyerekek bevonása – családi jelleg megerősítése 

 egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó szemléletformálás, tájékoztatás, 
 
 

Értékesítést célzó, bevételnövelő termelés esetén: 
 
Fontos elemei: 
 

1. Az önellátásra történő termelés kapcsán felvázolt elemek érvényesítése. 
 

2. Az értékesítés szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó szervezeti, működési rendszer 
kialakítása, működtetése. 
 

Noha mindenképp meg kell hagyni az egyéni döntés jogát és felelősségét (őstermelővé válás, 
önfoglalkoztatóvá, vagy egyéni gazdálkodóvá válás), célszerű lenne az alakuló közösségben rejlő erőt 
és lehetőségeket egy közösségi vállalkozás keretein belül (is) kihasználni. 
 
Ennek jelenleg legmegfelelőbb formája egy már működő, esetleg létrehozandó szociális szövetkezet 
lehetne, amely több szempontból is előnyös megoldás lehet. 
 

Feladatok: 
 

1. Előzetes stratégiai és munkaterv készítése a folyamatok részelemeinek meghatározásával 
- célcsoport felkészítése 
- érdekelt és érintetti kör meghatározása, elemzése 
o intézményi, szakértői kör  
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o felsőoktatási intézményekben adekvát szakokon (területfejlesztés, marketing, stb …) tanuló 
helybeli fiatalok bevonási lehetőségének áttekintése > szakmai gyakorlat, gyakornoki 
program,  

o lakosság bevonási lehetőségeinek áttekintése 
- az önkormányzat szerepvállalási lehetőségeinek áttekintése a szükséges és lehetséges 

feltételrendszer kialakításában és biztosításában 
 

- piaci lehetőségek feltárása 
o közétkeztetés 
o helyi piac 
o térségi értékesítés 
- kommunikációs és marketing tevékenységek meghatározása 
- környezetei feltételek meghatározása - komplexitás elemeinek meghatározása (szakmai –

intézményi szint; közösségi szint) 
- bevonandó/bevonható erőforrások meghatározása, forrásfeltárás 
- üzleti terv előkészítése 

 
2. A bevont célcsoport felkészítése közösségi vállalkozás kialakítására és működtetésére 
- közösségfejlesztési folyamat megtervezése, elindítása 
- szemléletformáló, felkészítő képzések 
- folyamatmentorálási stratégia kialakítása 

(Civil Kollégium Alapítvány, Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének bevonásával) 
 

3. A település lakosainak tájékoztatását, bevonását célzó előzetes stratégiai, kommunikációs 
terv kidolgozása. 
 

4. Üzleti terv készítése. 
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Irodalomjegyzék 

 
 

Szociális gazdaság. 
 

- Csoba-Frey-G. Fekete-Lévai  -  Szociális gazdaság Kézikönyv 
       http://www.szocialisgazdasag.hu/uploads//pdf/szoc_gazd_kezikonyv.pdf 
 

- Horváth Olga  -  Szociális gazdaság Magyarországon – nemzeti helyzetjelentés. 
http://rehabteam.hu/sites/default/files/rehab_file/Szocialis_gazdasag_magyarorszagon_isedenet_0.pdf 
 

- Szociális gazdaság az Európai unióban 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_hu.pdf 

 
- A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon. – kutatási zárótanulmány 

http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf 

 
- Herczogh László – A szociális gazdaság szerepe Magyarországon. 

http://epa.oszk.hu/02000/02051/00028/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_28_2012_szeptember_015-017.pdf 

 
 

Szociális szövetkezetek. 
 

- Számadó Róza  -  Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható fejlődésig – 
módszertani Kézikönyv 
http://www.szocialisgazdasag.hu/uploads//pdf/mkezikonyv.pdf 

 
- A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció 

http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/european_manager/kiadvany_magyar.pdf 

 
 Web oldalak: 
   http://www.szoszov.hu/ 
   http://www.szocialisgazdasag.hu 
   http://www.melyszegenyseg.hu 
   http://www.saldo.hu/szocialisszovetkezet 
 

 
 

Egyéb. 
 

- Soltész  -  Önkormányzatok és szociális gazdaság 
http://szmm.gov.hu/civil_tananyag/tananyag_2/onkormanyzatok_es_szocialis_gazdasag/docs/onkormanyzatok&szocialis_g.pd
f 

 
- A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata 

http://www.econ.core.hu/file/download/ktik14/ktik14_book.pdf 

 
- Bartal – A szociális földprogramok 

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-519/szoc_szemle/TPUBL-A-519.pdf 
 
 
  

http://www.szocialisgazdasag.hu/uploads/pdf/szoc_gazd_kezikonyv.pdf
http://rehabteam.hu/sites/default/files/rehab_file/Szocialis_gazdasag_magyarorszagon_isedenet_0.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_ces11042-2012_00_00_tra_etu_hu.pdf
http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf
http://epa.oszk.hu/02000/02051/00028/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_28_2012_szeptember_015-017.pdf
http://www.szocialisgazdasag.hu/uploads/pdf/mkezikonyv.pdf
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/european_manager/kiadvany_magyar.pdf
http://www.szoszov.hu/
http://www.szocialisgazdasag.hu/
http://www.melyszegenyseg.hu/
http://www.saldo.hu/szocialisszovetkezet
http://szmm.gov.hu/civil_tananyag/tananyag_2/onkormanyzatok_es_szocialis_gazdasag/docs/onkormanyzatok&szocialis_g.pdf
http://szmm.gov.hu/civil_tananyag/tananyag_2/onkormanyzatok_es_szocialis_gazdasag/docs/onkormanyzatok&szocialis_g.pdf
http://www.econ.core.hu/file/download/ktik14/ktik14_book.pdf
http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-519/szoc_szemle/TPUBL-A-519.pdf
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Javaslatok hátrányos helyzetű emberek – önellátást és 
jövedelem kiegészítést célzó - agrártevékenységének 

megtervezéséhez 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Készítette: Beszédes Nimród Attila agrármérnök 
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Az önellátó gazdálkodás célja 
 

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának kérdéseit, foglalkoztatásuk nehézségeit, 
megélhetési problémáit ismerjük. A munkaerőpiaci integráció, munkában maradás tartás mellett 
ugyanakkor mindig fontos cél lesz a jövedelem kiegészítése, a környezet tiszteletben tartása, ápolása. 
Az „önellátó megélhetési gazdaságokat” már 40 éve az eredménytelen amerikai segélyezési rendszer 
helyett javasolták, megoldásként, hogy a segélyezettek napi néhány órás munkával kikerülhetnek a 
nyomor frusztrációjából.  A hazánkat is sújtó válság miatt egyre többen kerültek pénzügyi válságba, de 
még nem erkölcsi válságba, így számukra megoldás lehet az „önfenntartó szociális kertészkedés”. 

 
Az önellátó kertészkedési rendszer három legfőbb pozitívuma: 
1. A természeti környezet állapotának javulása. A kreatív önfenntartó kisgazdaságok elterjedése 
nagyon eredményesen és főleg tartósan oldaná meg a következő jelenlegi problémákat: víz és levegő 
szennyezése, az élelmiszerek vegyi szennyezése, valamint a városi népesség egészségtelen növekedése. 
2. Az önellátó kert javítja mindazok fizikai egészségét, akik annak termékeit fogyasztják. Az ilyen 
tudományos alapokon nyugvó élelmiszertermelés termékei tartalmazzák az összes szükséges 
tápanyagokat, nélkülözik a káros kemikáliákat, közvetlenül a fogyasztás előtt szedhetők, segíthetnek a 
normális anyagcsere helyreállításában és fenntartásában, megelőzik a betegségeket, amelynek 
következményei a magas orvosi, gyógyszer- és kórházi költségek. A napi két-három órás, nem 
megerőltető fizikai munka, amely együtt jár ezzel a kertészkedéssel, egészségi szempontból szintén 
előnyös és biztonságos bármilyen korú és fizikai állapotú személyszámára. 
3. A gazdaság javulása. Ez a tényező az, aminek kapcsán felvetődött a segélyrendszer és áldozatainak 
reménytelen helyzete. Ez az a terület, ahol az én ökológiai önfenntartó kertészeti rendszerem ökológiai 
kertjével a segély rendszer szörnyetegét átalakíthatja. Kiküszöbölvén a munkanélküliség problémáját, 
automatikusan szükségtelenné teszi a segélyrendszert. Eltekintve a segélycsekkek embertelen 
hatásától, az ökológiai kert, a munkalehetőség legtökéletesebb formáját nyújtja, ami nemcsak a család 
alapvető szükségleteit szolgáltatja, hanem egyúttal eleget tesz a kreatív, érzelmi, és intellektuális 
igényeknek is. Másodsorban egy egészséges társadalom egészséges, önellátó egyénekből áll. Azok az 
erős, kiegyensúlyozott polgárok, akik kreatív kisgazdaságaikban alkalmazzák az ökológiai kertészetet, 
adják majd a magját az erős és kiegyensúlyozott közösségnek.  
Ezekkel a módszerekkel egy nagycsalád táplálásához szükséges gyümölcs és zöldségfélék, könnyen és 
egyszerűen megtermelhetők, minden különösebb előzetes tapasztalat nélkül egy olyan kis 
földterületen, amely megközelítőleg egyharmad kataszteri hold (kisebb, mint ¼ hektár). Az idősek, a 
gyengék, a családok gyermekei, mind-mind megtanulhatják, és alkalmasak arra, hogy sikerrel műveljék 
az ökológiai kertet, rövid idő alatt önállóvá téve azt. A legfontosabb itt az erkölcsi tényező, vagyis az, 
hogy ez a tevékenység nem elembertelenítő, hanem felemelő. 

 
 

Önellátó kertészet a hagyományos árutermelő gazdálkodással szemben 
Az alapvető különbség az, hogy míg az árutermelő gazdaságok egy vagy több bizonyos zöldség vagy 
gyümölcsfajt eladásra termelnek, az önellátó egészségkert az összes alapvető élelmiszert előállítja, 
amelyek szükségesek az egészséghez és a táplálkozáshoz, azok teljes változatosságában és a legjobb 
minőségben. Az árutermelő gazdaságokban mindig tömegtermelési módszereket alkalmaztak, mivel a 
termelés nem a saját felhasználást, hanem az értékesítést célozta és a gazdálkodó rendszerint 
máshonnan vásárolja a gyenge minőségű táplálékot a maga saját fogyasztására. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy az önellátó kertész néha nem adja el saját termékeit, de alapvetően ő azt fogja 
eladni, amit nem tud elfogyasztani, míg az árutermelő többnyire csak azon saját termékeit eszi meg, 
amit nem képes eladni. 
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A „kisgazdaság” a negyed és fél hektár közötti kis földterületre használjuk, amelyen a család termeszti 
a számára szükséges zöldség és gyümölcstermő növényeket, hogy kiegészítse élelmiszer ellátását és 
esetlegesen többletet is termel, eladásra vagy cserére. 

 

Zöldségek – vitamin és ásványi források 

Miután az önellátó kertészkedés célja a maximális tápérték elérése minimális területen és munkával, a 
növénytermesztés során termesztendő zöldségek, gyümölcsök kiválasztásának óriási jelentősége van.  
Nem fektethetők le merev szabályok, de néhány vezérelv körvonalazható: 

- Azokat a növényeket kell termeszteni, amelyeknek maximális tápértéke 
-  A személyes ízlés és nemtetszés szempontjai is figyelembe veendők és azon zöldségeket célszerű 

termeszteni, melyek a család kedvencei, 
- Elsődlegességet kell adni azon zöldségeknek, amelyek közvetlenül étkezés előtt szedhetők, hogy 

azokat friss állapotban lehessen fogyasztani, 
- Azokat a leghasznosabb zöldségeket kell termeszteni, amelyek nem szerezhetők be könnyen 

máshonnan. 
- Célszerű a kiskertünkben megtermeszteni a szükséges gyógy és fűszernövényeket 

Ezekkel az alapelvekkel összhangban javasolható, hogy egy bizonyos táplálék iránti egyéni 
ellenérzéstől el kell tekinteni és határozottan helyet kell biztosítani az önellátó kertben a 
petrezselyemnek, kapornak, fokhagymának, vöröshagymának és metélőhagymának, továbbá 
mindazon növényeknek, amik az ásványok és vitaminok kiemelkedően értékes forrásai. 
Fontossági sorrendben következik a paradicsom (nagy A- és C-vitamin tartalma és a 
salátákban való használhatósága miatt), a zöldpaprika (magas és változatos ásvány- és 
vitamintartalma következtében), sárgarépa (tekintettel annak karotin, azaz A provitamin és 
ásványi tartalmára) és a cékla (aminek levele és gyökere egyaránt értékes elemeket tartalmaz). 
Egy harmadik, bár nem kötelező kategóriába sorolhatjuk a mustár zöldjét, a káposztát és az 
articsókát. Termeszthetünk továbbá burgonyát, csicsókát, retket, tökféléket (cukkíni, patisszon, 
uborka, sütőtök). 
Az ökológiai kiskertben fontos, hogy a növényeket megtervezett vetésforgóban termesszük. 
Ennek során vegyük figyelembe a növénytársítási szempontokat is. 
Vitathatatlan, hogy a nagyvárosi, modern életfeltételek a felelősek többnyire a kortársainkat 
kínzó gyenge egészségért, kiábrándultságért, mentális kiegyensúlyozatlanságért és az igazi 
spirituális élet hiányáért. Van egy nyilvánvaló és gyakorlati kiút: egyéni és kollektív 
visszahúzódás az óriás városi agglomerációkból és visszatérés a kis közösségekben folytatott 
élethez, ahol a szociális kapcsolatok megint értelmet nyernek, ahol a család visszaszerezheti 
gazdasági függetlenségét és kontrolját élelmiszerellátása, valamint más alapvető szükségletei 
többségének biztosítása fölött. 
Jelen projekt célja 6000 m2 földterületen 30 család önellátó kertészeti gazdaságainak a 
megvalósítása. A projekt megvalósítása során a gazdálkodásra jelentkező családok 100m2-re 
elegendő zöldség szaporítóanyag egységcsomagot és 100m2-re elegendő gyümölcsoltványt 
kapnak, eltelepítenek, gondoznak és haszonvételeit veszik 
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A gyümölcsöskert, mint kisebb földterületek hasznosítási lehetősége 
 

A gyümölcsösök telepítése 
 

Az ültetvény termőhelyének megválasztása    

A telepítési rendszer az a mértani hálózat, melynek alapján meghatározzuk a gyümölcstermő növények 
helyét a sor- és tőtávolság kijelölésével. A telepítési rendszer megválasztásakor a növényfiziológiai és a 
gazdaságossági tényezők egyaránt lényegesek, ezért mindezeket figyelembe kell venni. 
a) A sor- és tőtávolság meghatározása. A sor- és tőtávolságot a talaj és az éghajlati viszonyok, az alany, 
a faalak, a koronaforma, a gyümölcsfaj és a -fajta növekedési erélye, habitusa alapján határozzuk meg 
úgy, hogy az egyes koronarészek megvilágítása a várható legnagyobb korona kiterjedés után is 
megfelelő legyen. 
b) Hagyományos telepítési rendszerek. A múltban elsősorban a négyzetes telepítési rendszer uralkodott, 
de kisebb mértékben hármas, váltakozó, illetve ötös kötésben is ültettek. Négyzetes telepítési rendszer. 
A gyümölcsfaj és -fajta optimális tenyészterület igényének figyelembevételével a gyümölcsfákat a 
négyzet sarkaiba ültették. A térállást úgy határozták meg, hogy a koronák a várható legnagyobb 
átmérő elérésekor összezáruljanak. Ez termőkorban a gépesítést akadályozta. A fogatos és gépi 
talajműveléshez, illetve növényvédelemhez a gyümölcsfák alsó ágcsoportjait megcsonkították, szinte 
művelő utakat vágtak, ami a termőterületet csökkentette. 
Hármas kötés. E telepítési rendszer alapja az egyenlő oldalú háromszög. A hármas kötéssel tudtak 
egységnyi területre legtöbb fát elhelyezni. 
Talaj-előkészítés 
Telepítés előtt legalább egy hónappal forgassuk meg a talajt, hogy kellőképpen ülepedhessen. A frissen 
forgatott talajba ültetett gyümölcsfák gyökérzete a talajülepedéssel együtt süllyed, ami káros lehet 
további fejlődésükre. Amennyiben a talajforgatást szervezési okok miatt hónapokkal a telepítés előtt 
fejezzük be, célszerű az ültetést megelőzően a talajt egyirányú tárcsával porhanyítani. Házikertben 
gödörásást végzünk. Kötött talajon szélesebb és sekélyebb 120x120x60 cm-es, laza talajon keskenyebb 
és mélyebb 100 x 100 x 80 cm-es gödröt ásunk. 
Az ültetés időpontja 
A gyümölcsfák ültetésének legkedvezőbb időpontja ősszel — október végén, novemberben — van. A 
gyümölcsfák ültetését késlelteti, ha a talaj-előkészítést nem végeztük el időben, vagy ha nem szállítják 
idejében a telepítési anyagot. Legjobb az október végi gyümölcstelepítés, de a novemberi is jobb, mint 
a decemberi, és még a decemberi — fagymentes időben végzett — ültetés is előnyösebb, mint a 
tavaszi. 
Csak fagymentes időben lehet telepíteni. Késő ősszel vagy kora tavasszal a hűvös, fagyos reggeli 
órákban ne ültessünk, várjuk meg, míg a hőmérséklet fagypont fölé emelkedik. 
Már a fagypont körüli hőmérséklet, de különösen a —l, —3 ˚C fagy erősen károsítja a gyökérzetet, 
főleg a hajszálgyökereket. 
 
 
Az oltványok előkészítése a telepítéshez 
 
Gyökérmetszés. Ültetés előtt a gyümölcsfaoltványok sérült, roncsolt, törött gyökérrészeit sima 
metszlapra vágjuk le. A gyökérmetszéssel azonban lehetőleg ne csonkítsuk tovább az oltvány 
gyökérzetét. Különösen ügyelni kell a dús gyökérzetre az intenzív fa-alakoknál, ahol még a telepítés 
utáni első évi alakító metszést is a minimálisra csökkentjük. Csak a fővezérvesszőt metsszük vissza, a 
többi oldalvesszőt csak lekötözzük. E koronaformáknál a föld feletti hajtásrendszer szinte érintetlen, 
viszont a gyökérzetet a faiskolai kitermeléskor már úgyis erőteljesen megcsonkították. Az oltvány 
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hajtásrendszere és gyökérzete közötti egyensúly érdekében tehát minél kevesebb gyökérmetszésre 
kerüljön sor. 
A gyökérzet pépezése. Telepítés előtt a gyökérpépezés hasznos és bevált módszer mind az őszi, mind a 
tavaszi telepítéskor. A pépezés a vermelő közelében előre elkészített pépező gödörben történik. A 
gyökérpépezéshez lehetőleg sűrűn folyó agyaghabarcsot használjunk, amibe célszerű különböző 
gyökérfertőtlenítő szereket, és egyéb gyökérfejlődést serkentő hormonokat keverni. Ezzel elejét ve-
hetjük a különböző gyökérkártételeknek, illetve a kezdeti gyökérfejlődést elősegíthetjük. 
 
Az ültetés végrehajtása 
A gondos talaj-előkészítés után az oltvány gyökérzetének megfelelő, rendszerint 30x30, illetve 40 x 40 
cm méretű ültető-gödröket készítünk. Az ültető-gödör készítésekor a fa helyét jelző karócskát ki kell 
húzni. Az ültetőléc segítségével a fák pontosan arra a helyre kerülnek, amelyet előzőleg már kitűztünk. 
Az ültetőléc a gödör szélességének megfelelően 100— 120 cm hosszú, 10—15 cm széles. 
Középpontján, az egyik szélén akkora félkör alakú bevágás van, amelybe az ültetendő oltvány 
gyökérnyaka éppen belefér. Az ültetőléc két végén egy-egy hasonló bevágás van. Mielőtt a fa helyét 
jelző karócskát eltávolítanánk, lefektetjük az ültetőlécet a talajra úgy, hogy a kitűző karó a középső 
bevágásba kerüljön. Ezután a léc két végén levő bevágásnál is egy-egy karót verünk a földbe, majd az 
eredeti — a fa helyét jelző — kitűző karót kihúzhatjuk, mert a fa helyét bármikor újra pontosan meg 
tudjuk állapítani. Ha a két karó közé helyezzük az ültetőlécet, akkor a középső bevágásnál lesz az a 
pont, ahol eredetileg a kitűző karó állt, és ültetéskor a gyümölcsfaoltvány gyökérnyakát kell elhelyezni. 

 

 
Az ültetőlécet minden kitűző karónál és később az ültetendő oltványnál is ugyanarra az oldalra 
helyezzük, mert ha az egyik karónál a keleti, másiknál a nyugati oldalról helyezzük oda az ültetőlécet, 
akkor telepítés után a gyümölcsfasorok nem lesznek pontosan egyenesek. A sortól való eltérés két fa 
között akkora lesz, amilyen széles az ültetőléc. 
Ültetéskor az oltvány gyökérzetéhez porhanyó földet tömörítsünk, mert üreges talajban a gyümölcsfa 
mind a szárazságtól, mint a fagytól károsodik. A gyümölcsfaoltvány gyökérnyakát az ültetőléc középső 
vágásához illesszük, és a földet húzzuk a gyökerekre. Ültetés közben a gyümölcsfaoltványt rázogassuk, 
hogy a föld a gyökerek közét jól kitöltse. Amint a gyökereket körös-körül beföldeltük, erőteljesen 
tapossuk körül az oltványt. Ügyeljünk arra, hogy a gyümölcsfa egyenesen álljon. 
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Ültetés után a gyümölcsfákat földdel kupacoljuk fel, hogy azzal is védjük a szélnyomástól, a fagyoktól 
és a tavaszi kiszáradástól. Tavaszi telepítéskor elengedhetetlen a gyümölcsfa oltványok öntözése, a 
gyökérzet beiszapolása. Oltványonként legalább 20 liter vízzel öntözzük. 
 
 
 
Telepítés utáni munkák 
Nagyon fontos a fiatal ültetvény megvédése a nyúl- és egyéb állati kártételtől. Az intenzív faalakokat, a 
termőkaros orsót és a gyümölcssövényt, illetve az egyéb bokorfákat csak előzőleg bekerített területre 
szabad telepíteni. Az alacsony és közepes törzsű oltványokat — kerítés híján — egyedileg kell a nyulak 
ellen különböző védőburkolattal ellátni.  

 

 

Almatermesztés 

 
Az alma néptáplálkozási szempontból igen fontos gyümölcs, az év jelentős részében — 6—8 hónapon 
át — fogyasztható. Külön értéke, hogy a vitaminszegény téli hónapokban is a fogyasztók 
rendelkezésére áll. Táplálkozás-élettani szempontból éppen ezért nélkülözhetetlen gyümölcs. 
Termesztett fajtáinak C-vitamin-tartalma 6—10 mg/100 g, cukortartalma 11%, savtartalma 0,45 % 
körül ingadozik. A fentieken kívül különböző mikroelemeket is tartalmaz. Az alma rostanyaga az 
emésztésben játszik jelentős szerepet. Pektin tartalma a káros toxinokat, sőt az egyes baktériumokat is 
képes lekötni, ezért az alma, mint védőétel is kiváló. Elsősorban nyersen fogyasztják, de az utóbbi 
időben egyre nagyobb mennyiségben használják fel különböző konzervipari termékek (gyümölcslevek) 
készítésére is. 
 
Termesztési igény 
 
Éghajlatigény. Az almafa a kiegyenlített, inkább hűvös, párás viszonyokat kedveli. Megfelelő 
fejlődéséhez évi 9—10 ˚C-os, illetve május—augusztus hónapokban 18—19 ˚C-os középhőmérséklet 
szükséges. 
Az almafa vízigényes növény. A tenyészidőben megfelelően elosztott csapadékra van szüksége. Évi 
összes vízigénye 600—800 mm. Viszonylag a zalai termőtájban, valamint a Szamos—Tisza árterében 
levő almagyümölcsösök csapadékellátottsága a legmegfelelőbb. 
 
Tápanyagigény. Az almafák a savanyú és meszes talajokon egyaránt jól fejlődnek, ha a talaj szerkezete, 
vízvezető és víztartó képessége, hő gazdálkodás jó, valamint a termőréteg vastagsága megfelelő 
  
Szüret és árufeldolgozás 
Az almaszüretet körültekintően és szakszerűen kell megszervezni, mivel az összes munkaráfordításnak 
több mint 60%-át képezi, és az egész évi fáradozásunk kárba vész, ha túl korán vagy későn, illetve 
gondatlanul szedjük le és szállítjuk be az almát. A szedés időpontjának megválasztására többféle 
módszert használnak. Meghatározó tényező lehet a gyümölcs színe (színskála), a gyümölcshús 
keménysége, a mag színe, a gyümölcs szárának a termőrésztől történő leválása, a gyümölcs 
légzésintenzitása. Az utóbbi időben a fenti módszerek közül, ahol erre lehetőség van, a légzésintenzitás 
alapján történő szüret-időpont meghatározása vált be a legjobban. Természetesen a szüret-időpont 
meghatározásánál igen döntő a szakember helyi tapasztalata. 
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Az almát igen gondosan, a legkisebb törődés nélkül kell szedni. A leszüretelt gyümölcsöt lehetőleg még 
aznap hűvös helyre kell szállítani, hogy az alma gyors utóérését lassítsuk. Általában a szedéssel egy 
menetben célszerű elvégezni a durva válogatást, azaz külön ládába rakjuk az ép, egészséges, tároló 
képes gyümölcsöt, és elkülönítjük a sérült, beteg almát. 
A szüret után az almát vagy azonnal értékesítjük, vagy hűtött tárolóba tesszük. Télialma-fajtáink l—2 
C°-on és 85—90% relatív páratartalom mellett tárolhatók legjobban. 
 
 
Körtetermesztés 

 
A jó minőségű körte, mint friss gyümölcs, és mint konzervipari termék egyaránt kedvelt és keresett. Az 
ízletes téli körte különleges csemege. A körte ennek ellenére az almához viszonyítva jóval kisebb 
arányban szerepel a termesztésben és a fogyasztásban. Hazánk szélsőséges éghajlata ugyanis az 
igényes körte — elsősorban a téli fajták — termesztésére kevésbé alkalmas, és így a többi gyümölcshöz 
viszonyítva a körtetermesztés lassúbb ütemben fejlődött. 
A nyári és őszi körtefajták igénytelenebbek, jobban bírják a mi éghajlatunkat és gyümölcsük éppen 
ezért ízletesebb, mint a téli fajtáké. A nyári és őszi fajták érési ideje azonban egybeesik az őszibarack, 
dinnye és csemegeszőlő szezonjával, s így ezekkel nem veheti fel a versenyt. 
A nem megfelelő termesztési viszonyok között a télikörte-fajták többnyire gyenge minőségűek, a 
gyümölcs húsa kövecses lesz, íz- és zamatanyaguk nem megfelelő. A mostoha természeti viszonyokon a 
szakszerű termesztéstechnológiával — bőséges trágyázással, öntözéssel — tudunk segíteni, de ezek a 
többlet munka- és anyagráfordítások növelik a költségeket. A télikörte-fajták többsége az 
almafajtáknál későbben is fordul termőre, így érthető, hogy a gyümölcstermesztők eddig idegenkedtek 
a télikörte-termesztés fejlesztésétől. 
 
Termesztési igénye 
 
Éghajlati igénye. A körtefa a kiegyenlített éghajlatot kedveli. Fája nem olyan edzett, mint az almáé. 
Megfelelő fejlődéséhez tartós melegre van szüksége. A nyári nagy hőségtől azonban éppúgy károsodik, 
mint a nagyobb téli fagyoktól. Különösen a birs alanyú körtefák érzékenyek a —20 ˚C körüli fagyokra. 
A körtefa fényigénye hazánkban minden termesztő tájban optimálisan megvan. 
A körtefa csapadékigénye 600—700 mm között ingadozik, megfelelő egyenletes évi elosztásban. 
Szárazság esetén gyümölcsei aprók maradnak, a gyümölcs húsa kövecses lesz, ugyanakkor a túl sok 
csapadék fokozza a gombakártételt és a fagyérzékenységet. 
 
Talajigénye. A körte talajigényének meghatározásakor külön kell választani a téli, illetve a nyári és őszi 
fajtákat. 
A téli körte a középkötött, mélyrétegű, meleg, jó vízgazdálkodású, tápanyagban gazdag talajokon 
fejlődik megfelelően. 
A nyári- és őszikörte-fajták már igénytelenebbek. Homoktalajokon is díszlenek, ha megfelelő tápanyag- 
és vízellátásról gondoskodunk, illetve ha az altalajréteg jó tápanyag- és vízgazdálkodású. 
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A tápanyagban szegény, száraz homoktalajok és a meszes, köves, igen kötött agyagtalajok a 
körtetermesztésre kevéssé alkalmasak, mivel a körte gyökérzete levegőigényes, és a száraz talajokon a 
gyümölcs húsa a magház körül erősen kősejtes lesz. 
 
Művelésmódok  
Mind az üzemi, mind a házikerti körtetermesztésben a téglalap alakú, úgynevezett szélessoros ültetési 
rendszert alkalmazzuk. A gyümölcssövényeket 4x3 m vagy 4,5 x 3,5 m sor- és tőtávolságra ültessük. A 
körte termőkaros orsó sor- és tőtávolsága 6 x 3 m. A közepes és alacsony törzsű, vad alanyú, kombinált 
koronájú körtefákat 10,5 x 5,5 m sor- és tőtávolságra telepíthetjük. 
Minőségi télikörte-termesztés csak bokorfákon, legfeljebb alacsony törzs esetén lehetséges. A télikörte-
termesztésben a gazdaságossági szempontok mellett a gyümölcs minőségi követelményei szintén a 
törzsmagasság csökkentését indokolják. 
Közepes törzsön csak a nyári- és őszikörte-fajták nevelhetők, bár ezeknél a fajtáknál is célszerű inkább a 
60—80 cm alacsony törzset alkalmazni. Az intenzív körtetermesztésben csak a gyümölcssövény és a 
termőkaros orsó jöhet számításba. A gyümölcssövények típusát a fajta növekedési külleme határozza 
meg. A felfelé törő, erősen növekvő, merev ágrendszerű fajtáknál az olasz Palmetta, a gyengébb 
növésű, szétterülő habitusú fajtáknál pedig a Hungária-sövény javasolható. Esetleg a nyári- és 
őszikörte-fajták kombinált koronára is nevelhetők.  
 
Szüret és árufeldolgozás. A körte szedési időpontját nagy gonddal kell megválasztani. A korán 
leszüretelt gyümölcs megfonnyad, nem érik be, értéktelen lesz. A késői szedés esetén pedig különösen a 
nyári- és őszikörte-fajták túlérnek, elszotyosodnak. 
A nyári- és őszikörte-fajtákat akkor szüreteljük, ha a gyümölcs már kezd színesedni, a gyümölcs húsa 
rugalmas, de nem puha, és a kocsány a termőrészről könnyen elválik. 
A téli körte érési folyamata lassabban zajlik le, mint az almáé, ezért a szedést nem szabad elsietni. A 
szedésre éretlen téli körte a tárolóban nem érik be, az íz- és zamatanyagok nem fejlődnek ki, és a 
gyümölcs többnyire megfonnyad. A télikörte-fajták szedése általában október hónapban van. 
A téli körte tárolása 0— —l C fok hőmérsékleten 90—95 % relatív páratartalom mellett lehetséges. 
 
 
Birstermesztés 

 
A birs, mint konzervipari nyersanyag kerül igen változatos formában feldolgozásra. A birset nyersen 
nem fogyasztjuk. A hazai birsszükséglet nem nagy, és a minimális igény a házikerti termesztésből 
kielégíthető. A birssajt, birskocsonya, -kompót és -gyümölcslé igen kedvelt és szívesen fogyasztott 
termék. 
 
Termesztési igénye 
A birs melegigényes növény. A nagyobb téli fagyokat kevésbé bírja. Fagyérzékenysége az őszibarackéval 
azonos. Fénykedvelő növény. 
A jó vízgazdálkodású, levegős, meleg talajokat kedveli. Legjobban fejlődik a középkötött talajban. A 
száraz homok- vagy erősen kötött talajon a birs gyümölcse apró és kősejtes lesz. 
A birset a mélyebb fekvésű területeken is termeszthetjük, mivel későn virágzik, és így rendszerint az 
utófagyoktól már nem károsodik. 
 
Művelésmód 
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Házikertben tenyészterület-igénye a 6 x 3 m-es üzeminél kevesebb, de a 3 m tőtávolságot be kell 
tartani. 
A birset bokor alakra, illetve alacsony törzsű fává neveljük. Legelterjedtebb alakja azonban közvetlen a 
talaj felszíne felett elágazott bokor alak. Az utóbbi időben a birsnél is eredményesen alkalmazzák a 
gyorsított termőre fordítás módszerét, a vesszőlekötözéseket. A birset többnyire vadbirsre oltják. 
 
Termesztéstechnológia 
A birs tápanyagigénye megegyezik az almáéval, illetve körtéével. A talajárnyékolást a birs is 
meghálálja. Az öntözést igényli 
 
Cseresznyetermesztés 

     
A cseresznye igen kedvelt tavasz végi, nyár eleji, a néptáplálkozásban jelentős gyümölcsünk. A korai 
érésű fajták zömmel friss fogyasztásra kerülnek, míg a közép- és késői érésűek jelentős konzervipari 
nyersanyagok. A cseresznye feldolgozása igen változatos, befőtt, jam, gyümölcslé készítésére kiválóan 
alkalmas. Hazánkban a cseresznye l—2 héttel korábban érik, mint a tőlünk nyugatra, illetve északra 
fekvő országokban.  
 
Termesztési igénye 
Cseresznyetermesztésre a meleg klíma és a bőséges napfényellátottság a kedvező. A téli nagy fagyoktól 
(—20— —25 ˚C) a cseresznyefék erősen károsodnak. Vízigénye közepes. 
 A cseresznyefa a jó vízgazdálkodású, levegős, tápanyagban gazdag, középkötött talajokon fejlődik jól. 
A jobb minőségű homoktalajokon is díszlik, ha az altalaj jó tápanyag- és vízgazdálkodású. Igen lényeges 
a cseresznyetermesztés szempontjából a talaj megfelelő mésztartalma is. A cseresznyefák gyökerei 
mélyre hatolnak a talajba, ezért a mély rétegű talajokat kedveli, ahol a talajvízszint mélysége 3—4 m 
körül van. 
 
Művelésmód  
A cseresznyefákat az üzemi telepítésekben 10x6,5 m vagy 9x5 m sor- és tőtávolságra ültetik. 
Figyelembe véve a cseresznyefák hatalmas koronáit, ezt a tenyészterületet a házikertben is be kell 
tartani. 
 
Szüret és árufeldolgozás. A cseresznye nem utóérő gyümölcs, ezért a szedés időpontját a felhasználás, 
illetve értékesítés módjának megfelelően határozzuk meg. A szedés időpontját körültekintően kell 
megválasztani, mert a korán szedett gyümölcs ízetlen, a későn szüretelt pedig már erősen puha húsú, 
romlékony. Exportszállításra és befőzésre akkor érett a cseresznye, ha már teljesen kifejlődött, húsa 
kemény és a gyümölcs színeződése 70—80 %-os. Közvetlen nyersfogyasztásra akkor szüreteljük a 
cseresznyét, ha a gyümölcs húsa rugalmas, de még nem puha, tökéletesen beszíneződött, de a fajtára 
jellemző legsötétebb színárnyalatot még nem érte el. 
 
 
Meggytermesztés 
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A meggy egyik legértékesebb, legkeresettebb gyümölcsünk. Felhasználható üdítőitalnak készítve, 
továbbá általánosan kedvelt kellemes savanykás ízű nyers gyümölcsként is, és igen fontos konzervipari 
nyersanyag. A gyümölcslevek közül a meggylé az egyik legkellemesebb és legkeresettebb üdítőital.  
 
 
 
Termesztési igénye 
 A meggyfa jóval igénytelenebb a cseresznyénél; sem a téli fagyokra, sem a nyári hőségre nem reagál 
olyan érzékenyen, mint a cseresznye. Későn virágzik, így a korai fagyoktól kevésbé károsodik. 
 Mint sekélyen gyökeresedő fa, a talajban kevésbé válogat. Azokon a talajokon is jól fejlődik, ahol a 
magas talajvízszinttől más gyümölcsfaj már károsodik. A hideg, nedves, víz-átnemeresztő, erősen 
kötött agyag-, valamint erősen savanyú talajok a meggytermesztésre azonban nem alkalmasak. 
Legjobban fejlődik a meszes agyag, illetve agyagos altalajú homoktalajokban, ha a talajvízszint 1,5 m 
körül van. 
 
Művelésmód 
Az üzemi meggyültetvényeket közepes és alacsony törzs esetén 10 x 6,5 m, illetve 9 x 5 m sor- és 
tőtávolságra lehet telepíteni. Amennyiben cseresznyefával vegyesen telepítjük — a jobb termékenyülés 
végett —, akkor a 10x6,5 m sor- és tőtávolságot kell betartani. A meggy termőkaros orsónál a 7x4 és 
7,5x4,5 m sor- és tőtávolságot alkalmazzák. A meggysövényeknél a sortávolság 4,5—5 m-nél, a 
tőtávolság 3,5—4 m-nél kisebb ne legyen, hogy az ültetvény ne sűrűsödjön be. 
 
 
Kajszi termesztés 

 
A kajszi a magyar gyümölcstermesztés egyik legértékesebb gyümölcse. Nyersfogyasztásra és 
konzervipari feldolgozásra egyaránt kiválóan alkalmas.  
 
Termesztési igénye  
A kajszi a meleg klímát kedveli, a téli fagyokat elviseli, de a tél végi nagyfokú nappali és éjszakai 
hőmérséklet-ingadozást kevésbé bírja. A tapasztalatok szerint —20 C°-s hideget is kibír. 
A kajszi korán virágzik, ezért a tavaszi fagyoktól gyakran károsodik. A 700 mm körüli csapadékot 
kedveli, az ennél csapadékosabb körzetek a kajszi termesztésre már csak kevésbé alkalmasak. 
 A meleg, könnyű, levegős, jó vízgazdálkodású talajokon fejlődik jól. A laza homoktalajokon is díszlik, ha 
az altalaj jó víz- és tápanyag gazdálkodású. A semleges, illetve a kissé lúgos talajt kedveli. A magas 
talajvízállást nem bírja. 
Művelésmód  
Az üzemi kajszi ültetvényekben a sor- és tőtávolság 9 x 7 m, illetve 9 x 5 m. A házikertben, illetve az 
intenzív sövényformánál a sortávolság 5 m-re leszűkíthető. 
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Szüret: A kajszi gyümölcse gyorsan beérik, és érés után könnyen romlik. A szedést és osztályozást 
körültekintéssel kell megszervezni. A szedés időpontját, illetve a gyümölcs érettségi fokát a felhasználás 
módja határozza meg. Friss fogyasztásra a teljesen megszínesedett érett gyümölcsöt szedjük, kompót 
készítésére, illetve exportszállításra általában 70—75 %-os érettséggel szüretelhető a kajszi. 
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Szilvatermesztés 

 
A szilva egyik legnagyobb volument adó gyümölcsünk. Különösen a házikerti gyümölcstermesztésben 
jelentős. A szilva sokoldalúan használható fel. Kedvelt friss gyümölcs és kiváló konzervipari nyersanyag 
is.  
 
Termesztési igénye 
A szilva a kevésbé igényes gyümölcsfajok, közé tartozik. A kiegyenlített éghajlat, egyenletes 
csapadékeloszlás mellett fejlődik azonban legjobban. A termesztett szilvafajták közül különösen a 
ringlók az igényesebbek. 
A szilva a homok- és a kötött talajokon egyaránt díszlik. A nyirkos, mély rétegű, meszes talajokon 
fejlődik legjobban. Átmenetileg a 70—80 cm magas talajvizet is elbírja. 
 
Művelésmód  
Az üzemi szilvaültetvényekben az alacsony és közepes törzsű szilvafákat 9x7, illetve 9 x 5 m sor- és 
tőtávolságra telepítjük. Házikertben, különösen a bokorfákat 4—5 m távolságra lehet ültetni. 
 
Szüret és árufeldolgozás. A szilvát nyersfogyasztásra, mélyhűtésre, illetve exportra szárral együtt 
szedjük le úgy, hogy a gyümölcs a hamvasságát megőrizze. A lekvár készítésére és a szeszfőzésre szánt 
szilvát általában lerázzuk.  
 
 
Ribiszketermesztés 

  
A ribiszketermesztésben különbséget teszünk a piros és fekete fajták között. A fekete ribiszke C-vitamin-
tartalma termesztett mérsékelt-égövi gyümölcseink között a legmagasabb, de emellett jelentős a P-
vitamin-tartalma, és egyéb értékes anyagot, szerves savakat is tartalmaz. A piros ribiszke gyümölcse is 
igen értékes konzervipari alapanyag, de nyersen fogyasztva is kiváló csemege.  
 
Termesztési igénye 
 A ribiszke hazánkban mindenütt megtermeszthető, de bőséges termést — különösen a fekete ribiszke 
— a hűvösebb, csapadékosabb klímaadottságok mellett ad. A gyümölcs minősége szempontjából 
mindkét ribiszkénél igen fontos a jó besugárzottság és a napfényes órák magasabb száma. A piros 
ribiszke, talajigényét tekintve, az igénytelenebb gyümölcsfajok, közé tartozik. Rendszeres és bőséges 
termést azonban a középkötött, jó tápanyag- és vízgazdálkodású talajokon ad. A magas talajvizet a 
piros ribiszke nem bírja. A fekete ribiszke a nedvesebb, laza, mélyrétegű, tápanyagban gazdag talajban 
díszlik legjobban. A mély fekvésű területek hasznosítására is alkalmas, mivel az átmeneti magas 
talajvizet is minden különösebb károsodás nélkül elbírja. A túl nedves talajokon azonban gyakori a 
klorózis. 
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Művelésmód 
A házi kertekben a talajművelési és egyéb ápolási munkákat általában kézzel végzik, így a piros 
ribiszkét 1,5—2x1 m-re, a fekete ribiszkét 2,5—3x1,5 m-re lehet telepíteni. 
Szüret és árufeldolgozás: A pirosribiszke-fajták gyümölcse, illetve bogyói nem peregnek, ezért a 
szedésre érett gyümölcsök érés után is a bokron maradnak. Ez igen előnyös tulajdonsága a piros 
ribiszkének, mivel a szüreti időszakot valamelyest szét lehet húzni. A feketeribiszke-fajták zöme viszont 
könnyen pereg, ezért a szüretet pergése előtt el kell végezni. 
 
 
Köszmétetermesztés 

 
A köszméte jellegzetes házi kerti növény. Gyümölcse nyersfogyasztásra, illetve konzervipari 
feldolgozásra alkalmas. 
 
Termesztési igénye 
Éghajlat- és talajigénye a ribiszkééhez hasonló. A csapadékos klímát, a mélyrétegű, meleg talajokat 
kedveli. 
 
Művelésmód 
Az üzemi telepítéseknél a sor- és tőtávolság 2,4 x l m. A házi kertben 1,5—2 m távolságra ültetik. 
A bokor alak az általánosan elterjedt forma, de az utóbbi időben az aranyribiszke alanyra oltott 80 cm-
es törzses fácskák terjednek. A köszmétefácskákon jobb minőségű gyümölcs terem, és megkönnyíti az 
ápolási és szüreti munkákat is. 
 
Szüret és árufeldolgozás. A szedés időpontját a felhasználás módja határozza meg. Ipari célra akkor 
szüreteljük, amikor a gyümölcs elérte végleges nagyságát, de még zöld, és húsa kemény. Szedhetjük 
később is félérett állapotban. Nyersfogyasztásra akkor szüreteljük, amikor kialakult a fajtára jellemző 
színe, és az íze édeskés, de a héja még kemény. 
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A zöldségfélék termesztése, a házkörüli kiskertművelésben 
 
 
Gyökérzöldségfélék 
 
Sárgarépa  

 
Története, jelentősége 
Egyik legrégebben termelt növényünk. A görögök és a rómaiak kiterjedten termelték. Régebben a 
városok körül öntözéses kertészetekben, illetve egyes tájakon öntözés nélkül termelték. Néptáplálkozási 
szempontból fontos növény. Nagy mennyiségű karotint tartalmaz, s emellett sok mész, foszfor, vas és 
egyéb ásványi só található benne. Más növényekkel együtt levet is készítenek belőle. Jól tárolható. 
Mindezek miatt sokféle módon, egész évben fogyasztjuk. 
 
Származása, környezeti igényei 
Az Európában őshonos vadmurokból származik. Kétéves növény. Az első évben meghúsosodott, a 
fajtára jellemző alakú raktározó karógyökeret és rövid tőszáron levélrozettát képez. A karógyökér 
átteleltetve és kiültetve a következő évben 60—100 cm magas dudvásszárú hajtásrendszert fejleszt az 
előző évihez hasonló, de rövid nyelű szárlevelekkel. Hidegtűrő növény. Fejlődési hő optimuma 16 °C 
körül van. Növekedése 10 °C alatt erősen lelassul, de —2, — 5 °C-t minden fajtája károsodás nélkül 
kibír. Csírázási hő minimuma 4—5 °C, hő optimuma 20 °C körül van. 
Vízfelhasználása közepes, a talaj víztartalmát jól hasznosítja. A talaj nedvességtartalma iránt 
különösen fejlődése elején érzékeny, mert apró magja lassan csírázik és kezdeti növekedése is lassú. A 
pangó nedvességet nem tűri. 
A laza, meszes, üde talajokat kedveli. A jó minőségű homok- és középkötött vályogtalajok növénye. A 
fajtára jellemző alakja, sima gyökérfelülete és megfelelő színe inkább homoktalajban alakul ki. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A gyökgumósok kivételével minden növényt követhet, amely után tisztán, beéretten és jó táperőben 
marad a talaj. Önmaga után 3—4 éven belül lehetőleg ne kerüljön. Mélyen gyökerező növény. Rossz 
szerkezetű, kötött, rögös vagy eketalp betegségű talajban különösen a hosszú testű fajták elágaznak, 
„lábas" répát fejlesztenek.  
 
Szaporítás 
Magvetéssel szaporítjuk. Illóolaj-tartalmú magja nehezen duzzad, így a csírázáshoz egyenletesen 
nedves talajt kíván. Apró magját sekélyen, l —2 cm mélyre vetjük. Alacsony csírázási hő minimuma 
miatt kora tavasszal, amint a talajra rá lehet menni, elvethető. Ilyenkor a kelésig 20-25 nap telik el.  
 
Tenyészterület, ápolás 
A tenyészterület nagyságát és alakját a felhasználás célja (a répatest kívánt nagysága) és az 
alkalmazott géprendszer igényei befolyásolják. A tőtávolságot a kifejlett növény koronaátmérője 
korlátozza. Ha 5—8 cm széles sávban vetünk, több növényt sűríthetünk a sorba. Szárazabb években 
nagy termés biztosításához szükséges az öntözés. Még átlagosan csapadékos években is vannak olyan 
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időszakok, amikor öntözéssel a sárgarépa terméseredménye növelhető. Tartós szárazság esetén 
nemcsak a termés mennyisége csökken, hanem minősége is romlik. A répatest elfásodik, úgynevezett 
„erős íz"-t kap, hirtelen eső hatására pedig könnyen felreped. Gombabetegségei és állati kártevői nem 
jelentősek. Sűrűbb állományban a lisztharmat károsítja. Ilyenkor a betakarítás idejére lombjának 
nagyobb részét elveszítheti 
 
Szedés 
A korán vetett, rövid tenyészidejű fajták június második felétől szedhetők. A hosszú tenyészidejűeket 
téli eltartásra és ipari feldolgozásra a nagyobb fagyok beállta előtt, október-november hónapban 
szedjük. 
 
Eltartás 
A termés zömét ma még földprizmában tároljuk. Nagyobb fagyok idejére a feldolgozás és közvetlen 
fogyasztás céljára szükséges mennyiséget különböző típusú tárolókban helyezzük el. Kedvező tárolási 
hőmérséklete 0—1 °C. 
 
 
Petrezselyem 

 
 
Története, jelentősége 
A sárgarépához hasonlóan régóta termesztett növény, vele ellentétben nemcsak gyökerét, hanem 
kisebb részben levelét is fogyasztjuk, sőt egyes fajtáit kizárólag leveléért termesztik. 
 
Származása, környezeti igényei 
A sárgarépához hasonlóan kétéves fejlődésű, Európában őshonos növény. Fejlődési hőoptimuma 
16±7°C között van. Az alacsony hőmérsékletet a sárgarépánál jobban tűri. Egyes fejlődési 
szakaszokban —8, —10 °C-t is elbír. Csírázási hőminimuma 2—3 °C, hőoptimuma 20 °C körül van. 
A talaj nedvességtartalma iránt igényes. Átmeneti szárazság idején elfásodik, megráncosodik, 
minősége romlik. A hosszabb szárazság után bekövetkező hirtelen nedvesség hatására a répatest 
ritkán reped fel. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A vetésforgóba a sárgarépához hasonlóan illesztjük be. Önmaga után 4—5 évig ne következzék. 
Gyakorlatilag csak főnövényként, tavasszal vetjük. A répatest hajlamosabb az elágazásra, lábasodásra, 
mint a sárgarépa, ezért a mély talaj-előkészítés és a jól beérett talaj elengedhetetlen. A hosszú fajtánál 
az altalajlazítás is kívánatos. Talajerő szempontjából a sárgarépánál igényesebb, annál tápanyagban 
gazdagabb talajt kíván. 
 
Szaporítás 
Magvetéssel szaporítjuk. Illóolaj-tartalmú magja — mely a sárgarépáénál is kisebb—, igen lassan 
csírázik és a csírázáshoz kiegyenlítetten nedves talajt, kíván. Tavasszal, amint rá lehet menni a talajra 
— sőt fagymentes téli napokon is — elvethető. Vetőmagszükséglete hektáronként 3,5—4,0 kg. 
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Tenyészterület, ápolás 
A tenyészterület nagyságát és alakját a sárgarépához hasonlóan a fajta és az alkalmazott termelési 
technika befolyásolja. Növényápolása - vegyszeres gyomirtása, öntözése, növényvédelme - hasonló a 
sárgarépáéhoz. 
 
Szedés 
 A sárgarépához hasonlóan oldhatjuk meg. A hosszú típus könnyen megsérül. 
 
Hajtatás 
Levélzöldjéért hajtatjuk. Erre a célra valamilyen hajtató berendezésben sűrűn egymás mellé homokba 
vermelik úgy, hogy a gyökérfejet fény érje. A szükséges hőmérséklet 10—12 °C így levele folyamatosan, 
egész télen szedhető. 
 
 
Retek  

 
 
Környezeti igényei 
Hidegtűrő növény, hőigénye 13±7 °C. Viszonylag alacsony l2-13 ˚C körüli hőmérsékleten is jól fejlődik. 
Kelés után –3, később —6 °C hideget is elbír. Csírázása hőminimuma 2—4, hőoptimuma 20 °C körül 
van. Hosszúnappalos növény, a nyár folyamán ezért nem termeszthető. Hosszú megvilágítás és magas 
hő hatására fejlődése meggyorsul, s a növény gumóképzés nélkül magszárba megy. Fényigénye 
jelentős. Erősebb fényben a gyökér és a lomb aránya a gyökér javára változik. A talaj 
nedvességtartalmával szemben igényes. Főként sekélyen gyökerező, rövid tenyészidejű fajtái néhány 
napos szárazság hatására is pudvásodnak és erős, csípős ízt kapnak. Tápanyagban gazdag, laza, jó 
szerkezetű talajt kíván. Kötött talajon íze csípősebb lesz, és alakja könnyen deformálódik. 
 
Termesztett fajták 
A tenyészidő és termelési cél szerint hónapos, nyári és őszi-téli retekfajtákat különböztetünk meg. 
Kedvező feltételek között a hónapos retkek hajtatva 30—35 nap alatt, szabadföldön 40—45 nap alatt 
fejlődnek ki. A nyári retek tenyészideje 2 hónap. A télieké július végén, augusztus elején vetve, 2,5—3 
hónap. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
Hidegtűrő, rövid tenyészidejű növény, ezért főnövényként nem termesztik. A hónapos és még inkább a 
nyári retkek tavaszi vetésben június elejéig előnövényként, a hosszabb tenyészidejű őszi és téli fajták 
másodnövényként kerülnek a vetésforgóba. Sekély gyökerezése, gyors fejlődése és a szabályos 
termésalak miatt rögmentes, jól beérett talajt kíván. Tápanyagigénye rövid tenyészidejéhez képest 
nagy. Szerves trágyázást ritkán végzünk alája, mert nyersen fogyasztjuk, és trágyázva erősebben 
férgesedik. 
 
Szaporítás 
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Magvetéssel szaporítjuk kora tavasszal, amint a talajra rá lehet menni, elvethető. Sorba, vetjük. Értékes 
kisebb területen vagy hajtatásnál szemenkénti vetését géppel vagy a magot papírcsíkra ragasztva 
végzik. 
 
 
 
Tenyészterület, ápolás 
Tenyészterülete termelőhelyenként és fajtacsoportonként változik. Szabadföldön a nyári és téli retek 
sortávolsága 25—40, tőtávolsága 8—15 cm között van. Gyors fejlődésű növény. 20—22 °C 
talajhőmérsékleten (termesztő berendezésben) 4—5, 10 ° C -n (szabadföldön) 10-12 nap alatt kikel. 
Nagy nedvességigénye miatt állandó, rendszeres öntözést kíván ugyanezért és sekély gyökerezése 
következtében az alkalmazott öntözési norma 10—20 mm. Különösen a hónapos retek már 2—4 cm-es 
száraz talajfelszín esetén is pudvásodik. Megkésett öntözés után a gumók jelentős része felrepedhet. 
 
Szedés 
Akkor szedhető, ha gumója a fajtajellegnek megfelelő nagyságot eléri. Szedés előtt a hosszú fajtákat 
ásóval vagy géppel meglazítjuk, s ezután a növényt lombjánál fogva húzzuk ki a talajból. 
 
 
Cékla  

 
Története, jelentősége 
Nálunk elsősorban télen salátanövényként fogyasztjuk. Táplálkozási értékét aránylag nagy, 6—9% 
cukor- és jelentős pektin tartalma adja, értékes tulajdonsága a répatest intenzív vörös színe. Kívánatos, 
hogy benne a gyűrűzöttség alig legyen látható. 
 
Környezeti igényei 
Hőigénye közepes. Fejlődési hőoptimuma 19±7 °C, de még 15 °C körüli hőmérsékleten is jól fejlődik. 
Csírázási hőminimuma 7 — 8 °C. Vízigénye hasonló a sárgarépáéhoz. Apró magja különösen 
csírázáskor és fejlődésének kezdetén nagyobb talajnedvességet kíván. A jó táperőben levő, középkötött 
talajok növénye. A gyökérzöldségfélék között a legtápanyag-igényesebb. 
 
Termesztett fajták 
Fajtáit a répatest alakja és a tenyészidő hossza alapján csoportosíthatjuk. A termőképesség és a kellő 
cukor-, pektin- és C-vitamin-tartalom mellett fontos értékmérő az antocián tartalom is. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A cékla rövid tenyészideje lehetővé teszi, hogy főként, mint másodnövényt termesszük. Minden olyan 
növényt követhet, amely után a talajt július közepéig vetésre elő tudjuk készíteni. 
Szaporítás 
Magvetéssel szaporítjuk. Március második felétől július közepéig vethető. Magja nehezen duzzad, ezért 
keléséhez nyirkos talajt kíván. Csírázása elég gyors. Tavasszal 10—12 °C-os hőmérsékleten 15 — 17, 
nyáron 22—23 °C-n 6 — 8 nap alatt kel ki.  
 
Tenyészterület, ápolás 
A céklát 30—40 cm-es sortávolságra vetjük. Kelés után 2—3 lombleveles korban fajtától függően 8—
15 cm-re ritkítjuk. Egyenletes vetésnél ez a munka elmaradhat. Megfelelő gyomirtásnál, a mechanikai 
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gyomirtás elmaradhat. Nyári vetésnél egyenletes kelést megbízhatóan csak öntözéssel érhetünk el. Ezt 
követően az időjárástól függően szeptemberig 2—3 öntözésre van szükség. 
 
 
 
 
Szedés, eltartás 
A kisebb testű, gömb alakú, a földben sekélyen ülő fajták levelüknél fogva könnyen kihúzhatók a 
talajból. A hosszú fajtákat meglazítjuk és a termést ezután a levelénél fogva, kiszedjük. Szedés után a 
céklát megtisztítjuk, a levelét levágjuk és így tároljuk.  
 

 

 

Hagymafélék 

 
Vöröshagyma  

 
 jelentősége: 
Igen fontos, salátaként és fűszerként egész évben fogyasztható zöldségnövény.  
 
Környezeti igényei 
Termesztésének első évében csak leveleket és hagymát képez. Szára nyár végén megtörik, elszárad, a 
hagyma „behúzódik", gyökérzete elhal. Ha helyben marad, csak később, a hűvösebb, csapadékosabb 
idő beálltával fejleszt újból gyökeret. A szár földbeli része rövid tönk, amelyen sok húsos levélből és 
száraz buroklevélből álló hagymát képez. A tönk alsó részén helyezkedik el a bojtos gyökérzet. 
Ha a hagyma az első évben kicsi marad, a második évben is folytatja növekedését. Ennek megfelelően a 
második vagy harmadik évben fejleszt 50-l00 cm magas szárat (tőkocsányt). Ezen helyezkedik el gömb 
alakú ernyősvirágzata. A hagyma növekedése során a meleg iránt nem igényes, jól tűri a hideget. 
Optimális hőigénye 19±7 °C. Csírázási hőminimuma alacsony, 2—4 °C, 10—15 °C körüli hőmérsékleten 
a gyökérzete és a lombja, 18—20 °C átlaghőmérsékleten pedig hagymája fejlődik jobban. A hagyma 
beéréséhez, 21—22 °C körüli középhőmérséklet a kedvező. Minden talajon megtermelhető, de jó 
minőségű, jól eltartható hagymát inkább középkötött és kötöttebb talajokon kapunk, ha dughagymáról 
termeljük.  
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A szervestrágyázás után második vagy harmadik évben következzen. Törekednünk kell arra, hogy a 
vetés, illetve ültetés idejére a talaj jó kultúr-állapotban legyen. Ha zöld vagy főzőhagymának 
termesztjük, s így májusban vagy júniusban felszedjük, utána másodnövényt termeszthetünk, 3—4 
éven belül önmagát nem követheti. A hagyma főként magról vetve fejlődésének kezdetén különösen 
élhetetlen növény. Egyenletes keléséhez jól művelt, kertileg elmunkált talajt kíván. A tavaszi talaj-
előkészítő munkák célja a gyommentes, kellően nedves, beérett talaj.  
 
Szaporítás 
Az étkezési hagymát egy- vagy kétéves növényként termeszthetjük. Szaporítása történhet magról, 
illetve dughagymával vagy palántával. Dughagymás termesztés esetén az első évben a szaporító 
anyagot kell megtermelni.  A dughagymát március második felében duggatják. A kiültetéssel nem 
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szabad sietni, mert ha azt tartósan hűvös idő követi, nagy a felmagzási aránya. Késői kiültetés esetén 
viszont a növény a hagymaképződés idejére nem tud megfelelő nagyságú gyökérzetet és lombfelületet 
fejleszteni, s emiatt csökken a termés mennyisége.  A vöröshagymát magról termesztve kora tavasszal 
vetjük. Amint a talaj annyira megszikkadt, hogy rá lehet menni, elvethetjük. 
 
 
Tenyészterület, ápolás 
A növényápoláshoz legalább 25-30 cm-es sortávolság szükséges. A dughagyma nagyságától függően a 
tőtávolság 8-12 cm. Ha a hagymát zöldfogyasztásra termeljük, a sortávolságot 20 — 25, a 
tőtávolságot 5-8 cm-re csökkenthetjük. A hagyma kiültetés után 1,5 — 2 hét múlva hajt ki. A mag 
kelése időjárástól függően 15 —20 nap múlva várható. 
 
Szedés, eltartás 
A vöröshagymát akkor szedik, ha a szára nyakban megfonnyad, megdől, a földre fekszik, sárgul, majd 
száradásnak indul. Esős, hűvös nyáron a hagymaszár tovább marad zölden. Hasonló a helyzet a magról 
vetett hagymánál is. Ilyenkor a gyorsabb beérés elősegítésére a hagymaszár megtörését ajánljuk. 
Fagymentes, száraz, szellős helyen tavaszig tárolható. 
 
 
Fokhagyma 

 
 
Története, jelentősége 
Régóta termesztett és fogyasztott, ma is általánosan használt fűszernövényünk. Táplálkozás-élettani 
szempontból jelentős. A vizsgálatok szerint baktericid hatása is van. Az érelmeszesedés és a magas 
vérnyomás ellen is hatásosnak tartják. 
 
Származása, környezeti igényei 
Őshazája Közép-és Nyugat-Ázsia. Lapos lándzsa alakú levelei vannak. A hagymafej fiókhagymákból 
(gerezdekből) áll. igen sok típusa van. A kertekben a száron sarj-hagymát (bulbillit) fejlesztő típus is 
előfordul. Az üzemi termesztésben levő formái nem hoznak magszárat. Környezeti igényei a 
vöröshagymáéhoz hasonlóak. 
 
Termesztett fajták 
Őszi és tavaszi típusait különböztetjük meg. Tapasztalatok szerint az őszi többet terem, a tavaszi 
viszont jobban eltartható. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás  
E tekintetben hasonlóak az igényei a vöröshagymáéhoz. 
 
Szaporítás 
A hagymafej szétbontásával nyert gerezdekből szaporítjuk. Ültetési ideje a termesztett típustól függően 
ősszel vagy kora tavasszal van. Felmagzásától nem kell tartanunk, ezért a tavaszi típus is korán 
kiültethető. Kívánatos, hogy a hagymagerezd erősen ágyazva, 3—4 cm mélyre kerüljön a talajba. 
 
Tenyészterület, ápolás 
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Tenyészterülete 25—30x 10—12 cm. Ápolása a vöröshagymáéhoz hasonló.  
 
Szedés 
A fokhagyma érését a levél sárgulása és a szár megdőlése jelzi. Érése július második felében várható. 
Betakarítása, tárolása a vöröshagymáéhoz hasonló.  
 
Burgonyafélék 

 
Paradicsom   

 
Származása, környezeti igényei 
Őshazája a trópusi Dél-Amerika. Egyéves, lágy szárú növény. Kezdetben néhány mélyre hatoló gyökere 
növekszik erőteljesen. Később ezek elágazva főként a művelt, majd a mélyebb talajrétegeket hálózzák 
be. Palántázva a helyben nőtt növénynél gyengébb járulékos gyökérzete lesz. Mélyebbre ültetve 
szárából is fejleszt gyökereket. 
Virágzata álfürt, különböző fürttípusokkal, amelyeken fajtára jellemzően, eltérő 
ütemben, változó számú virág képződik. Termése bogyó, amely fajtára jellemző 
nagyságú és alakú. Melegigényes növény. Hőoptimuma 20-25 ˚C között van. Csírázási ideje a hőmér-
séklettől függően 5—25 nap között alakul. A csírázási hőminimuma 11—12 °C, a hő-optimuma 25— 26 
°C.Más melegigényes növényekhez képest hidegtűrése aránylag jó. —l, —2 °C-n kisebb, —2, —3 °C-n 
erősebb fagykárt szenved. Enyhébb fagykár, késést okoz a termésben, de a növény regenerálódhat és 
még jelentős termést, hozhat. A paradicsom a szélsőséges talajok kivételével mindenütt termeszthető. 
A lazább, kisebb víztartó képességű talajokon különösen fontos az öntözés.  
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A paradicsom a tápanyagigényes zöldség növények, közé tartozik, e csoporton belül azonban a kevésbé 
érzékenyekhez soroljuk. Önmaga után termesztve termése jelentősen csökken. Ugyanarra a területre 3 
éven belül lehetőleg ne kerüljön. Előveteménye bármely, a talajt tisztán, jó táperőben visszahagyó 
növény lehet. Betegségei és kártevői miatt a csucsorfélékhez tartozó más növény, főként a burgonya 
nem szerepelhet a vetésforgóban. A paradicsomot a szántóföldön április elejétől vetjük, április végétől, 
május elejétől ültetjük ki. A fejlett palántáról termesztett, rövid tenyészidejű fajták kivételével 
augusztus vége előtt nem kerül le a területről. A fajták zömének élettevékenységét az őszi fagy vagy az 
egymenetes betakarítás szakítja meg. Elő- vagy utónövényt ezért általában nem termelünk vele. 
 
Szaporítás 
Helyrevetéssel vagy palántaneveléssel szaporítjuk. Alkalmazását korlátozza, hogy ily módon termelve a 
ma ismert legrövidebb tenyészidejű fajták is csak augusztus végén, szeptember elején válnak 
betakaríthatóvá. A korábbi érés végett ezért a termőterület egy részét palántázzuk. A palántanevelés, a 
vetés ideje a termesztési cél szerint változik. Április végi—kiültetéshez a magot február végén, március 
elején vetjük. Későbbi vetésből átlag 6 hét alatt nevelhetünk jól fejlett palántát. A vetés idejét a 
tervezett ki ültetési idő alapján határozzuk meg. A paradicsom az ültetés mélységére nem érzékeny. A 
föld alá került szárrész is gyökeret fejleszt, ezért az esetleg megnyúlt palánták süllyesztve vagy alsó 
részüket fektetve ültethetők. 
 
Tenyészterület, ápolás 
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A paradicsom gyakorlati tapasztalatok szerint is jól tűri a sorba, illetve ikersorba való sűrítést. Ezért 
szántóföldön a növényápolási és a szedési munkák megkönnyítése végett általánossá vált az ikersoros 
elrendezés. Palántázáskor a paradicsomot egyesével ültetjük. Kiskertben a folyton növő paradicsom 
termesztésekor általánossá vált a tám rendszer alkalmazása. A paradicsomot öntözéssel termesztjük. A 
kiegészítő vízellátás növeli a termés mennyiségét és csökkenti a termésingadozást.   
 
 
Szedés 
A paradicsom gyümölcse a fajtától és az időjárástól függően a termés kötődésétől számítva 40-50 nap 
alatt fejlődik ki és érik be. Házi kertben a paradicsomot kézi szedéssel takarítjuk be folyamatosan az 
érés ütemében.  
 
 
Paprika  

 
Története, jelentősége 
Őshazája Amerika, ahol mint fűszernövényt régóta fogyasztják. Hazánkba a török hódoltság idején a 
Balkánról került. Termesztése ma is az ország melegebb részein található. A paprika felhasználásának 
megfelelően különböző fajták és termesztési módok alakultak ki. Termelési értéke tekintetében a 
legfontosabb zöldségnövény-, termőterülete is a legnagyobbak, közé tartozik. Táplálkozási jelentősége 
kimagasló. A zöldpaprikát gazdaságilag éretten szedve nyersen vagy feldolgozva fogyasztják, illetve 
konzerválják. A paradicsomalakú zöld fajta — nagyobbrészt biológiailag éretten — nyersen vagy 
feldolgozva kerül felhasználásra. Mindkettő értékét elsősorban nagy vitamin- (főleg C-vitamin-) 
tartalma adja.  
 
Származása, környezeti igényei 
A trópusi Dél-Amerikából származik. Dudvaszárú, nálunk egyéves növény. Hajtásrendszere bogasan 
elágazó, a szántóföldön 30—60 cm-re nő, egyes hajtatott fajták azonban az l m-t is meghaladják. 
Főgyökérrendszere van, amely a palánta kiültetésekor megsérül. A fejlődő mellékgyökérzet főként a 
talaj felső 20—30 cm-es rétegét hálózza, be. Egyszerű, ép szélű, nyeles levele a fajtára jellemzően 
változatos nagyságú, színárnyalatú. Virágai a bogas oldalágak ágvilláiban egyesével, kettesével vagy a 
hajtáscsúcson csokorban helyezkednek el. Önbeporzó növény, de a fajtától és az időjárástól függően 
idegen megporzás előfordulhat. Termése változatos alakú, felfújt bogyó, amely a terméskocsány alakja 
szerint lehet felálló, félig felálló vagy csüngő. Az egyik legmelegigényesebb növényünk. Hőigénye 25±7 
°C. A hőmérsékleti szélsőségekre — különösen az alacsony hőmérsékletre — érzékeny. Fejlődésére már 
a 15— 20 °C körüli hűvös idő is kedvezőtlen hatású. 0°C alatt fagykárt szenved. Magas hőmérsékleten 
a rossz vízellátottságú növény virágját, és a kötődött kis termését elrúgja, a nagyobb bogyókon pedig 
égési sebek keletkezhetnek. Csírázást hőoptimuma 25—30 °C körül van. Ilyen hőmérsékleten 8 — 12 
nap alatt kikel. A csírázási hőminimum 25—30 napos elhúzódó keléssel 12—15 °C-ra tehető. 
Fényigényes növény. Vízigénye is nagy. A száraz talajt nem tűri, csak könnyen felvehető nedvesség 
esetén fejlődik kielégítően. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A paprika termőhelyi igényét tekintve a legérzékenyebb zöldség-növényeink közé tartozik. Csak 
öntözéssel termeljük. Öntözés nélkül ma már tápanyagban gazdag mély fekvésű, üde talajokon is csak 
kivételesen fordul elő. Monokultúrában termesztve talajuntság lép fel, ezért 3-4 éven belül paprika — 



„Esélytöbblet a Baksiaknak!”  
TIOP -3.2.3.A -13/1-2014-0001  

95 
 

vagy a vele rokon, a csucsorfélékhez tartozó más növény, amelyekkel közös betegségei és kártevői 
vannak — ne kerüljön ugyanarra a területre. 
A paprika palántázása május derekától kezdődik, ezért előtte korán lekerülő zöldségnövény már nem 
termeszthető. Tápanyagigényes növény, a közvetlen szerves trágyázást jól hasznosítja.  
 
 
 
 
Szaporítás 
A paprikát magról szaporítjuk és ma még kizárólag palántaneveléssel termesztjük. A jó minőségű 
paprikapalánta nevelése 6—8 hétig tart. A késői fagyokat követően, május derekától ültethető ki. így a 
magvetést palánta előállításához március második felében kezdjük. Az ország déli részén szabadföldi 
korai termesztésre a palánta egy részét már április végén kiültetik. Erre a célra a március elején vetett 
magból jól fejlett palántát használnak.  
 
Tenyészterület, ápolás 
A paprika tenyészterületét a fajtától és a talaj termőképességétől függően állapítjuk meg. A 
tenyészterület alakját a növényápolás befolyásolja. Az utóbbi miatt kiterjedten alkalmazzák az 
ikersoros elrendezést. Az ültetés gyorsítására szokásos a kétszálas palántázás, ilyenkor azonban az 
egyik növény sokszor lemarad, s ez a korai és az összes termést is csökkenti. A tőtávolság 15-30 cm, a 
sortávolság pedig — ikersoros ültetés esetén a szélesebb sortáv a növényápolási és szedési munkák 
miatt 50-60 cm. Kivételesen kedvező, jó vízellátottságú termőhelytől eltekintve csak öntözéssel 
termeszthető. Nagy hőigénye miatt erőteljes növekedése csak június derekán, a nagyobb 
felmelegedéssel indul meg. Eddig a szükséges vizet a talajban tárolt téli csapadékból biztosítani tudja, 
ezért az öntözés hűtőhatásának elkerülése végett az első öntözésére általában június második felében 
kerül sor. Ettől kezdve a hőmérséklet és a csapadék alakulásától függően átlag 10—12 napos 
fordulóval öntözünk, így augusztus második feléig az átlagosnál szárazabb években 5-7 öntözés is 
szükséges.  
 
Szedés 
A paprikánál 3 érettségi fokot különböztetünk meg. Gazdaságilag érett a gyümölcs, ha húsa kemény, 
bőre sima, felülete fényes, elérte teljes nagyságát és ezen az érettségi fokon a fajtára jellemző, a csont-
fehértől a sötétzöldig terjedő színárnyalatot. Az átmeneti érettség a biológiai érésre jellemző vörös 
vagy sárga szín kialakulásával kezdődik. Biológiailag érett a termés, ha a gyümölcs egész felülete erre 
az érettségre jellemző vörös vagy néhány fajtánál sárga színű. A zöldpaprika nagyobb részét gazdasági 
érettségi fokon szedjük. A korai fajták szántóföldön július első felében kezdenek érni. Az érés 
folyamatos és az őszi fagyokig tart. A termés zömét a legtöbb fajtánál augusztusban takarítjuk be. A 
szedésre 7 —14 naponként kerül sor. Melegebb időben és az érés kezdetén sűrűbben, tömeges érésnél 
gazdaságossági okokból és a növényvédelemmel kapcsolatos várakozási idő miatt ritkábban szedünk. A 
biológiai érettségben betakarított fajtákat augusztus második felében kezdjük szedni. Ezeknél 
különösen vigyázni kell arra, hogy az értékesíthető termést még az őszi fagyok beállta előtt 
betakarítsuk.  
 
 
Tojásgyümölcs  
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Kelet-Indiából származó növény. Padlizsán, törökparadicsom néven is ismeretes. Termesztése 
Európában főleg a déli országokban terjedt el. Újabban azonban az elkészítési módok megismerésével 
nálunk is terjed fogyasztása. 
Egyéves, hőigényes növény, környezeti igényei a paprikáéhoz hasonlóak, nálunk többnyire azzal együtt 
fordul elő. Termesztése szintén a paprikáéhoz hasonló. Magról vetve palántaneveléssel szaporítjuk. 
Fajtáira jellemző a különböző, de általában sötétlila szín és eltérő nagyság. Tojás alakú gyümölcseit 
gazdaságilag érett állapotban a teljes kifejlődése után szedik. Egy-egy tő általában 4—5 gyümölcsöt 
ad. 
 
 
 
Burgonya  

 
Jelentősége: A burgonya a burgonyafélék családjába tartozik. Keményítőben gazdag gumójáért 
világszerte termesztenek. A burgonya a magyar konyha egyik alapélelmiszere. A gabonafélék mellett a 
másik legfontosabb élelmiszernövény. Nagy a szénhidrát-és a C-vitamin tartalma. 
Burgonyagumó: megvastagodott földalatti szárrész (tartalék tápanyag raktározó szerv), amely 
fogyasztható, vagy amivel a burgonya tovább szaporítható. A gumó felületén rügyek találhatók. A 
termése bogyótermés, zöldes vagy lilás színű. Étkezés céljára nem alkalmas, mérgező. 
 
Termesztése: A burgonya önmaga vagy más burgonyaféle (pl: paprika, paradicsom) után 3-4 év 
kihagyással kerülhet vissza ugyanarra a területre, így csökkenthető a károsítók felszaporodása. talaj 
előkészítése során nagyon fontos az őszi mélyforgatás. Kiskertekben korai termesztést folytatunk 
8Kleopatra, Desire fajtákkal). Az ültetés akkor kezdhető meg, ha a talaj 10-12 cm-es mélységben 
tartósan eléri a 7-8 0C hőmérsékletet. Fagyérzékeny növény, ezért általában március közepe és április 
eleje között ültetjük a burgonyát. Korai termesztésben kézzel ültetünk, az ültetés mélysége 10-15 cm, a 
sortávolság 70-75 cm, a tőtávolság 25-35 cm. Házi kertben a gumókat kapával készített gödörbe, 
barázdába ültetjük. A talajápolása gyomirtásból, a talaj porhanyításásból és a töltögetésből áll. A 
töltögetés fontos munka, mert elősegíti a gumókötődést és megakadályozza a szár szétterülését. A 
töltögetést akkor kezdjük, amikor a növény a 10-15 cm-es magasságot elérte és a bimbózásig be kell 
fejezni. Az öntözést több terméssel hálálja meg, de a tárolásra szánt burgonya öntözését a felszedés 
előtt 3-4 héttel be kell fejezni, mert rontja az eltarthatóságot.  
 
Növényvédelme: veszedelmes betegsége a burgonyavész, mely ellen fémzárolt vetőgumók 
használatával „védekezhetünk” eredményesen. Nem kevésbé veszélyes kártevője a burgonyabogár 
mely ellen rágókártevők ellen ajánlott rovarirtó szerekkel kell védekeznünk. 
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Betakarítása: Háztáji és családi gazdaságokban kézzel, kézi kapával. Korai termesztésben a betakarítás 
május második felétől kezdhető, amikor a gumók elérik a 4-5 cm-es nagyságot. A téli tárolásra kerülő 
burgonyát érett állapotban kell betakarítani. A burgonya akkor tekinthető érettnek, ha levélzete és 
szára leszáradt, a megdörzsölt gumóról pedig a héj nem válik le.   
 
Tárolás: Célja, hogy a kb. 4-7 hónapos tárolási idő alatt a termény minőségét megóvjuk és a 
mennyiségi veszteséget is a minimálisra csökkentsük. Ezért csak a teljesen egészséges gumókat szabad 
a tárolótérbe hordani, mert az esetleges romló hibák átterjedhetnek az egészséges gumókra is. 
Tárolásra legjobb a +3 és +5 0C közötti hőmérséklet, valamint a 85-95% közötti relatív légnedvesség. 
Plusz 7 0C-nál magasabb tárolási hőmérséklet fokozza a romlásveszélyt, ezért gyakrabban kell 
átválogatni a betárolt burgonyát. A tárolási idő végén a romlás mellett problémát okoz a csírázás 
megindulása, ami jelentősen csökkenti a burgonya értékét, felhasználhatóságát, ezért érdemes 
válogatáskor a burgonya csíráit leszedni. 
 
 
 
 
 
Spárgatök 

 
jelentősége Tenyészideje rövid. A kobakos növények között a legkevésbé igényes, nagy tömeget adó 
zöldségnövény. Főként elő- és kisebb mértékben utónövényként termesztjük. Kiskertben vele 
megegyező módon termeszthető a cukkini, patiszon és a szabadföldi uborka. 
 
Származása, környezeti igényei 
Egynyári, kúszó, elheverő, dudvaszárú növény. Őshazája Közép-Amerika, más vélemény szerint Afrika. 
Dúsan elágazó gyökérzete a talajt sűrűn behálózza. Főgyökér rendszere van. Levelei nagyok, szórt 
állásúak. A levélnyél hosszú, csőszerű. Virágai egylakiak, általában váltivarúak. Rovarporozta növény. 
Hőigénye nagy 25± 7 °C. Bár az alacsony hőmérsékletet nem tűri (—0,5 —1,0 °C-n elfagy), a dinnyéhez 
és az uborkához képest viszonylag hűvösebb időben, 15-20 °C-n is elég jól fejlődik. Vízfelhasználása 
nagy. Erősen fejlett, nagy tömegű, finom gyökérzetével a talaj nedvességtartalmát jól hasznosítja. A 
környezet szélsőségei iránt a többi kobakos növénynél kevésbé érzékeny. 
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
Talaj-előkészítése őszi mélylazításból, áll. A talaj tápanyagtartalma iránt — különösen fejlődésének 
első szakaszában — igényes. Később erőteljes gyökérzetével a talaj tápanyagait jól hasznosítja. Ezért és 
nagy tenyészterület-igénye miatt sokszor teljes trágyázás helyett fészektrágyázunk. 
 
Szaporítás 
Állandó helyre (fészekbe) vetve vagy palántáról szaporítjuk. Az átültetést csak gyep- vagy tápkockában 
nevelve tűri. Szántóföldön április elejétől vethetjük. A palántanevelés ideje 4—5 hét. Fagytól védett 
helyre április végétől, egyébként május első felében palántázzuk. 
 
Tenyészterület, ápolás 
Tenyészterülete a talaj termőerejétől és attól függően, hogy fészkenként egy vagy két növényt 
hagyunk, 120 — 150 cm sor- és 100 — 120 cm tőtávolság. Nagy vízfelhasználása miatt az öntözést 
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meghálálja. Tenyészidejétől függően 2 —3 alkalommal 50 —60 mm-es vízmennyiséggel öntözzük. 
Esetenként már egy-két — megfelelő időben adott — öntözés is megduplázhatja a termést. 
 
Szedés 
A tök gyümölcse a virágzástól számítva 10—14 nap alatt eléri az 1—2 kg-os súlyt. Kedvező időjárás 
esetén tápkockáról termesztve június elején, a helyrevetett növényről június derekától várhatunk 
termést. A gyümölcsöt kis kocsányrésszel együtt késsel vágjuk le a szárról.  
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Bab  

 
Története, jelentősége 
Amerikából származik, ahol valószínűleg már igen régen termelt növény. Előbb inkább beérett 
magjáért termesztették; zöldbabként fogyasztása csak a múlt században terjedt el. 
 
Származása, környezeti igényei 
Őshazája Közép- és Dél-Amerika. Pillangós virágú, a hüvelyesek családjába tartozó, egynyári, 
dudvaszárú növény. Bár főgyökér rendszere van, oldalgyökérzetének nagyobb része a talaj felsőbb 
szintjében helyezkedik el. Gyökerén a borsóhoz hasonlóan nitrogéngyűjtő baktériumok gümői 
találhatók. Növekedése szerint több típusát ismerjük. Nálunk zöldfogyasztásra gyakoribb az alacsony 
szárú, virágzatban záródó növekedésű bokorbab, ritkább a kúszó, folytonos növekedésű karós bab.  Az 
előbbiek magassága 30-60 cm, az utóbbiak 3—4 méterre is megnőnek. Melegigényes, a hőmérsékleti 
szélsőségekre érzékeny növény. Fejlődési hőoptimuma 22±7 °C  Környezeti igényei egyébként 
megegyeznek a kukoricáéval, amelynek közteseként már az amerikai őslakók is termesztették. Csírázási 
hőminimuma 12—14 °C. Virágzása 15 °C, növekedése 10 °C körül lényegében megáll. A fagypont alatt, 
—0,5 — —1,0 °C-nál elpusztul. Fényigénye nagy. A vízre érzékeny növény. Sem a tartósan nedves, sem 
a túlságosan száraz talajt nem tűri. A talaj és a levegő nedvességtartalmára főként a bimbózáskor és a 
tömeges virágzás idején igényes. A laza szerkezetű, levegős, meszes talajok növénye. A szélsőséges 
talajok kivételével jó talajmunka esetén mindenütt termeszthető. Tápanyag-felhasználása közepes, a 
talaj tápanyag tartalmával szemben igényes növény. 
 
Termesztett fajták 
A babfajtákat többnyire a növény növekedése, valamint a hüvely színe alapján csoportosítjuk, így 
megkülönböztetünk bokor- és karósbab-fajtákat, s mindkét csoportban sárga- és zöldhüvelyűeket. 
Hazai fogyasztásban a sárga-, külföldön inkább a zöldhüvelyűek kedveltek.  
 
Vetésforgó, talaj-előkészítés, trágyázás 
A bab tápanyagigényes növény. Meghálálja a közvetlen trágyázást. Elsősorban növényvédelmi okokból 
legalább három, de inkább négy éven belül ugyanarra a területre nem kerülhet. 
 
Szaporítás 
Helyrevetéssel termesztjük. Magas csírázási hőigénye miatt április végétől, május elejétől vethető. 
Folyamatos ellátását szakaszos vetéssel biztosítjuk. A bab — ha a növény vízellátását öntözéssel 
szükség szerint biztosítjuk — június végéig, július elejéig vetve teljes termést ad. Júliusi vetéskor a 
növény fejlődésére esetenként már kedvezőtlenek az augusztus végi, szeptemberi lehűlések és hideg 
éjszakák, melyek a növény növekedését és a virágok kötődését akadályozzák. 
 
Tenyészterület, ápolás 
A bokorbab tenyész-területének alakját elsősorban a szedőgép igényeihez alkalmazkodva állapítjuk 
meg. Többnyire 30—40 cm sor- és 6 — 8 cm tőtávolságot használunk. A bab nem igényel 40 cm-nél 
nagyobb sortávolságot, ezért a növényápolási és a növényvédelmi munkák elvégzéséhez művelő utat 
kell kialakítani. A karós babot kb. 80x80 cm-re vetjük. 
A bab a keléstől számítva 4—5 hét alatt teljesen beborítja a talajt. A bab biztonságosan csak 
öntözéssel termeszthető. A kiegészítő vízellátást a koncentrált érésű, nagy termőképességű fajták 
előtérbe kerülése és a szakaszos vetés még indokoltabbá tette. 
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Szedés 
A bab zöldfogyasztásra akkor érett, ha a hüvely elérte teljes hosszúságát, de még zsenge, pattanva 
törik, nem rostos vagy szálkás, benne a magkezdemény még legfeljebb rizsszem nagyságú, kocsonyás. 
A fejtett babnak termesztett fajtákat a mag teljes kifejlődésekor, de még a hüvely száradásának 
megindulása előtt szedjük. A bab fajtától és az időjárástól függően többé-kevésbé folyamatosan 
virágzik, s így folyamatosan érik. Kertekben kézi szedéssel a termés zöme 4 — 5 naponkénti, egy-egy 
elő-, tömeg- és utószedéssel betakarítható. A zöldbab könnyen befülled, ezért mosni, illetve nedvesen 
szállítani, vastag rétegben tárolni nem szabad. 
Fedezzük fel a háztáji régi… új növényét a csicsókát, amit régen csak a „szegény ember krumplija”-nak 
neveztek! 
 

   
 
CSICSÓKA 
A főképp gumójáért termesztett csicsókát sajátos tulajdonságai révén egyszerre tekinthetjük 
gyógynövénynek, delikát konzervipari nyersanyagnak, sikeres takarmány-, talajvédő-, vagy talajjavító- 
növénynek vagy produktív energiaforrásnak. 
Az emberi táplálkozásban többféle diabetikus okból is nagyon előnyösen felhasználható gumói 15-20%-
os szénhidrát tartalmának a fő alkotórésze a fruktózzá (gyümölcscukorrá) lebomló inulin. Veszélyes 
betegségei, vagy kártevői - a beteg egyedek eltávolításával visszaszorítható fehérpenész kivételével - 
nincsenek, és így kiválóan alkalmas ökológiai termesztésre is. 
A gumóültetései szaporított csicsóka fajtái elsősorban a gumók küllemében különböznek egymástól. 
Alakjuk lehet körte, tojás, orsó, szabálytalan, illetve elágazó (babás). Ez az utóbbi feldolgozáskor 
előnytelen tulajdonság a fajták döntő többségére jellemző. A fehér (sárga), piros, bronz vagy füst színű 
gumót vékony, sérülékeny parabőr takarja, és jól felismerhető rajta a tarackról való leválás helyén 
nyitva maradó "köldökseb". Ezek a tulajdonságok a csicsóka gyenge tárolhatóságának a fő forrásai. 
Szára 1-4 m magas dudvaszár, fiatalon legeltethető és zölden silózható, elszáradva fűtésre 
használható. Fészkes virágzatai a napraforgóhoz hasonlóak, de csak 6-10 cm átmérőjűek. Fajtátói 
függő en augusztustói a fagyok beálltáig virágzik, de nem minden fajta - és nem minden évben - hoz 
virágot. 
Éghajlati igényét tekintve a csicsóka hazánkban mindenhol termeszthető, de az érési (gumókötési) időt, 
mint fajtajelleget ajánlatos figyelembe venni. A gumó kimondottan fagytűrő, de a földfeletti részek is 
csak -4 - -5 fokon barnulnak. Szárazságtűrése kiváló, de ennek ellenére a csapadékot (öntözést) nagyon 
meghálálja. Fényigénye nagy az árnyékot nem szereti. 
A talajjal szemben igénytelen, de hideg és nehéz talajokon nem ajánlatos termeszteni. Elsősorban a jó 
minőségű humuszos homokot kedveli. (Egészségesebb állomány, jobb gumóforma, könnyebb 
betakarítás) 
A termesztésének módját - 1 éves, 2 éves, vagy évelő kultúrában, vetésforgóba illesztve, vagy forgón 
kívül - annak célja határozza meg, (Közvetlen fogyasztás, ipari feldolgozás, takarmányozás, legeltetés, 
és silózás, túratás vagy vadföld, illetve ezek kombinációi.) 
 
A viszonylagos igénytelenség ellenére a jó tápanyag ellátás a csicsóka számára is fontos. (A semmiből 
semmi nem lesz!) Nem nitrogén igényes, de a rendszeres istállótrágyát nagyon meghálálja. 
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Talaj előkészítés szempontjából a nyers talajra nem érzékeny, ültetéséhez mély, sőt mélyítő szántás 
javasolt. Nincs különös elővetemény igénye, a talajuntság nem jellemző rá, de a gyomosító hatását 
ajánlatos figyelembe venni. 
Október elejétől május elejéig ültethető, de különböző okokból inkább a tavaszi ültetés javasolható. A 
gumót kiszedés után minél hamarabb el kell ültetni: (Földből földbe! Ha mégis megfonnyadt a 
vetőgumó, azt ajánlatos beáztatni.) Csak. egészséges gumót ültessünk! 
Gyámoltalanul kel, ezért az ültetési mélysége még laza homokon se- legyen több 10 cm-nél. (Kötött 
talajon sekélyebbre ültessünk.) Ültethető kapa, vagy (töltögető)eke után. Vetőgumó szükségletét - ami 
szélső esetekben 5 q/ha, illetve 35 q/ha is lehet – a rendelkezésre álló gumók nagysága (50 grammos 
gumóméret az optimális), és a tervezett tőszám, azaz a termesztő "szaporítási hányados" iránti igénye 
dönti el. Az állománysűrűség 1 tő/m2, illetve 4 tő/m2 között változhat. A szokványos sortáv 75-80 cm 
tőtáv 50 cm, de ültethetjük 1,5, sőt 2-méteres sortávval, és szolitemek is. 
Évelő termesztéskor - a betakarítást követő mélyszántás után - a sarjadó "árvakelésből" soros - vagy ha 
szükséges négyzetes - műveléssel alakítsuk ki az új állományt, de lehetőleg ekkor se hagyjunk 4 tő/m2-
nél magasabb tőszámot. 
A frissen telepített csicsóka kihajtás lassú és egyenetlen, ezért gyomirtó ápolásáról az állomány 
záródásáig gondoskodni kell. (Vegyszeres gyomirtása a napraforgónál használt herbicidekkel 
megoldható.) A csicsóka termesztés egy máig vitatott kérdése a töltögetés, ami a gépi a betakarítás, és 
a "szélállóság" szempontjából előnyös, a vízmegőrzés szempontjából viszont hátrányos lehet. 
A betakarítás a fajta "tenyészidejétől" - azaz gumósodástól - a felhasználási szándékoktól, és nem 
utolsó sorban az időjárástól függően történhet kora ősztől kora tavaszig. Erre a kézi szedés (kapa, vagy 
eke után) mellett többféle betakarító gép használható. (Az átlagosan elvárható 200- 400 q/ha 
gumótermés kiszedését megelőzően a hasonló tömegű szárat is le kell hordani, vagy le kell zúzni.) 
A csicsókatermesztés egyik legnagyobb nehézségét a felszedett gumó rossz tárolhatósága okozza. 
Hűvös helyen, speciális prizmában, vagy homokba ágyazva is csak bizonyos kockázatokkal tárolható. 
Ezért a csicsókának téli tárolás szándékával történő felszedése nem indokolt, és csak az ennek 
szükségességére utaló egyéb szorító körülmények fennállása esetén célszerű. Egyébként az őszi szedés 
beltartalmi okokból előnyösebb, viszont az éretlen sztólók miatt körülményesebb. 
 
Vetésforgó 
 

 
 
Önálló konyhakert a kiskertben 
A nálunk termesztett több mint negyvenféle zöldség közül termesszük azokat, amelyek a 
legértékesebbek, legkülönlegesebbek. Ezek nem tömegcikkek, de kielégíthetjük velük családunk 
igényeit. Miután csak saját fogyasztásra termelünk, kevesebb gondunk lesz a tárolással, és mindig friss 
zöldséghez jutunk. Talán mondani sem kell, hogy ezek beltartalmi értéke a legoptimálisabb. A 
konyhakert akkor az igazi, ha vetésváltót tervezünk. Ehhez ki kell választanunk a megfelelő fajokat, és 
meg kell terveznünk az ágyásokat. 
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Mi a vetésforgó? 
A növényeket térben és időben előre kidolgozott sorrend szerint termesztik, a növények meghatározott 
idő elteltével kerülnek vissza eredeti helyükre. Az adott vetésforgóban termesztett növényfajok száma 
változó, kiskertben 3-4 szokásos, ahol a növények azonos arányban fordulnak elő. A körforgás az az 
időtartam, ami alatt a körforgás befejeztével az adott növény ugyanarra a helyre kerül vissza. 
A vetésforgó előnyei 
Hogy kertünkben ne szaporodjanak el a kórokozók és kártevők, pl. a káposzta-gyökérgolyva vagy a 
burgonya-fonálféreg, termesszük zöldségeinket vetésforgóban. A vetésforgó a gyomirtás 
leghatékonyabb eszköze. A vetésváltással nem szipolyozzuk ki a talajt, elkerüljük a talajuntságot és 
optimálissá tesszük a tápanyag hasznosítást. A talaj fizikai állapota is kedvezőbben alakulhat. 
Vegyes kultúrák megtervezése 
Osszuk a kertünket három részre. Ősszel és tavasszal adjunk az ágyásokhoz érett komposztot vagy 
zöldtrágyát. 

 
1. ágyás 

Az 1. ágyás növénye tápanyagigényesek. Mindegyikük a laza, szerves anyagban gazdag talajokat 
kedvelik. Olyan talajba valók, ahol előző ősszel trágyát vagy komposztot dolgoztunk a talajba.  Az első 
számú ágyásba kerüljenek a paprika, paradicsom, burgonya, padlizsán, spárgatök uborka  (nagy 
fogyasztók). 
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2. ágyás 
A 2. ágyás növényei közepes tápanyagigényűek (közepes fogyasztók). Ide kerülhet a sárgarépa, a 
petrezselyem, a saláta, a hagymafélék (fokhagyma, vöröshagyma), a retek és a cékla. 
 
3. ágyás 

 
3. ágyás 

A harmadik ágyásba jöhetnek a fűszernövények, hüvelyesek(zöldbab, borsó). Ezeknek a legkisebb a 
tápanyagigényük. De szerves trágyára nekik is szükségük van. A hüvelyesekre jellemző, hogy 
gyökerükön lévő gümőikben élő N gyűjtő baktériumok nitrogént gyűjtenek, amelyek a gumókban 
raktározódnak. Ezeket a növényeket a betakarítás után érdemes a talajba bedolgozni, így gazdagítva a 
talaj nitrogén tartalmát. 
 
Ágyások kialakítása 
Az ágyások legyenek jól elkülönültek. Az ágyásokat egymástól szegélynövényekkel választhatjuk el. Erre 
a célra használjunk gyógy- és fűszernövényeket. Az ágyásokon belül olyan kombinációkat állítsunk 
össze, hogy a helykihasználás is optimális legyen. Az alacsony termetű növények az ágyás szélén 
kapjanak helyet. 
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Vetésváltás 
Úgy gondolkozzunk, hogy jövőre a legnagyobb tápanyagigényű növények kerüljenek a legkisebb 
igényűek helyére. Ez a talaj van ugyanis a legkevésbé kihasználva, de majd ezt is bőven fel kell tölteni 
tápanyaggal. A közepes igényűek a nagyfogyasztók helyére kerülnek, míg az alacsony tápanyag 
igényűek a nagyfogyasztók helyére kerülnek. A harmadik évben minden a régi helyére kerül vissza. Így a 
tápanyag minden morzsája elfogy. 
Vetési naptár: 
Február 20-28. vethető: sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma duggatás, fokhagyma 
duggatás, téli sarjadékhagyma, spenót, borsó, 
Március 1-10. vethető: sárgarépa, petrezselyem, metélőhagyma, borsó, fejes saláta, spenót, kapor, 
fokhagyma, vöröshagyma 
Március 10-20. vethető: sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma,korai burgonya, fejes 
saláta, spenót, sóska, kapor, borsó 
Március 20-30. vethető: nyári retek, korai burgonya, spenót, sóska, kapor 
Április 1-10. vethető: nyári retek, spárgatök, burgonya, paprika, paradicsom, spenót, kapor, sóska 
Április 10-20. vethető: nyári retek, spárgatök, sütőtök, sárgadinnye, görögdinnye, paradicsom, paprika, 
spenót, csemegekukorica, sóska 
Április 20-30. vethető: fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, bimbóskel, cékla, uborka, sütőtök, 
görögdinnye, sárgadinnye, bab, csemegekukorica, kapor 
Május 1-10 között vethető: uborka, bab, csemegekukorica, kapor,  
Május 10-20. vethető: uborka, bab, csemegekukorica, kapor 
Május 20-30. vethető: fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, uborka, cikória, csemegekukorica, zöldbab 
Június 1-10. vethető: fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, uborka, csemegekukorica, zöldbab, cikória, 
kapor 
Június 10-20. vethető: uborka, csemegekukorica, kapor, zöldbab 
Június 20-30. vethető: karalábé, cékla, uborka, késői burgonya, zöldbab, fejes saláta, kapor 
Július 1-10. vethető: karalábé, cékla, uborka, késői burgonya, kapor, fejes saláta, zöldbab 
Július 10-20. vethető: cékla, uborka, spenót, zöldbab, kapor 
Július 20-30. vethető: téli retek, spenót, kapor 
Augusztus 1-10 vethető: téli retek, spenót, kapor 
Augusztus 10-20. vethető: spenót, sóska 
Augusztus 20-30. vethető: áttelelő saláta, spenót, sóska, téli sarjadékhagyma dugványozás 
Szeptember 1-10. vethető: áttelelő saláta, spenót, sóska, téli sarjadékhagyma dugványozás 
Szeptember 10-20. vethető: spenót, sóska 
Október 1-10. vethető: spenót 
November 1-10. vethető: sárgarépa, petrezselyem, borsó, vöröshagyma, őszi fokhagyma 
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Szociális gazdaság fejlesztése Bakson 

 

Az önkormányzat konkrét szociális gazdaság - fejlesztési lehetőségeiről  

Lakossági és vállalkozói szemléletformálás  
A helyi vállalkozások szemléletformálása, a vállalkozók képzése / fejlesztése érdekében, tett 
lépéseket a komplex telep-program. A próbálkozás azonban nem járt kiemelkedő sikerrel. A 
minimum indikátorokat sikerült csak hozni, mivel nem volt sem aktivitás, sem érdeklődés a felkínált 
lehetőség iránt a helyiekben. Ennek elsődleges oka nem az, hogy a baksi vállalkozások feltett 
szándéka, hogy megállítják az időt és nem akarnak fejlődni, hanem az, hogy a településen zömmel 
olyan mikrovállalkozások vannak, amelyek egy személyt, vagy egy családot tartanak el. A 
vállalkozásokat önfoglalkoztatási céllal, a saját megélhetés biztosítására hozták létre és cégük 
fejlődésében nem is igazán érdekeltek, hiszen a fejlesztésekhez forrás kell, az nincs, a képzéseken 
való részvételhez és akár jó gyakorlatok megismeréséhez pedig idő, ami szintén nem áll 
rendelkezésre, hiszen a munkaidőben szervezett képzésekre egy egyszemélyes vállalkozás nem tud 
eljutni. Szükség lenne még kockázatvállalási készségek növelésére is ahhoz, hogy a vállalkozások 
fejlődjenek, és persze rendelkezésre kellene állnia a fizetőképes keresletnek. Utóbbi Bakson nem 
biztosított, hiszen a felnőtt lakosság körében 11% a munkanélküliség.  
 
Helyi termékek felkarolása, népszerűsítése, értékesítése   
Bakson nincsenek olyan márkanevek, amelyekhez a jó minőség, a közismerten jó íz, vagy a vonzó ár 
kapcsolódna. A termékeket elsősorban a piacon, feldolgozás nélkül adják el a helyi őstermelők, míg a 
Gazda Kör nagyobb birtokokkal rendelkező gazdái a Nagybani piacra történő fuvarokra (Szeged, 
Budapest) vagy a feldolgozók számára eladott nagytételű szállításokra fókuszálnak.  
Egy vagy akár több brand építése Bakson még várat magára. Értelemszerűen helyi termék fesztiválok 
sem kerülnek megrendezésre. 
 

 
Termelői piac működtetése 
A helyi termékeket kínáló termelői piac az egyik legjobb megoldás a közvetlen értékesítésre. Ilyen a 
településen rendelkezésre áll. 2013-ban pályázat forrásból, a közmunkások és a komplex telep-
programban képződő építőipari munkások közreműködésével újították fel   
 
Helyi termék adatbázis  
Nem áll rendelkezésre, még nem alakították ki. A létrehozásához szükséges  

-  egy őstermelői adatbázis, amelyben szerepel, hogy ki mit és mennyit termel egy adott 
évben, 

- együttműködési megállapodás megkötése a Gazda Kör és az Önkormányzat illetve a 
falugazdászok között 

- infokommunikációs szakember az adatbázis aktualizálásához és cél szerinti működtetéséhez 
- marketing szakember, aki a piacra jutást segíti  
- értékesítő az eladáshoz 

 
Háztól, gazdaságból történő eladás, helyi termékek boltja, termelői bolt  
Nem gyakorlat Bakson, hogy a helyi termelők háztól adják el a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, 
állatokat.  Nem hoztak még létre helyi termékek értékesítése érdekében boltot sem.  
Lehetőségek mutatkozhatnak a jövőben a bevásárlókörök, fogyasztói szövetkezetek kialakításában, 
de ezt mindenképpen meg kell előzze egy szemléletformálást, közösségi együttműködést elősegítő / 
serkentő programsorozat. 
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A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat2015-ben elvégzett vizsgálatai 

szerint Magyarországon jelenleg 30-50 ezer gyermek éhezik. A számítások szerint meghaladja a 200 

000 főt azoknak a száma, akik az iskolai szünetekben, a hétvégéken nem jutnak elegendő táplálékhoz. 

A Tárki adatai szerint jelenleg a három- és többgyerekes családok fele él a szegénységi küszöb alatt 

Magyarországon. Ez az arány 2010-ben csak 21 százalék volt.  

Bakson szerencsére nem ennyire rossz a helyzet, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a családok 

tanuljanak meg gazdálkodni, a Fecskeházba és a szociális bérlakásokba (új építésű ikerházakba) 

beköltözők hasznosítsák az épületek mellett rendelkezésre álló a kiskerteket.  

 

A szociális bérlakások kiskertjeinek üzemeltetése 
 

A környezetszépítést, önellátást célzó kiskertművelés10 
 

1. Fecskeház 

Fecskeház parkosítási terv 

Baks Fő utca 112. Hrsz. 48. 
Alapterület: 1009 m2 
Beépített: 269,39 m2 
Fennmaradó: 734,61 m2 

 

Az épület ablakainak díszítése virágládákkal 

A Fecskeház épületének kilenc lakásán összesen 16 ablak van. Ha azzal számolunk, hogy tavaszonként 
általában 1 db virágpalánta 100 Ft  és a telepítéshez balkonládák, virágföld kell még, akkor kiderül, 
hogy néhány tízezer forintos befektetésről van szó és a környezet szépítését célzó mini-projekt 
megvalósítása inkább a lakók aktivitást, mintsem jelentős anyagi befektetést igénylő tevékenység.  
A szükséges forrás számítási módját az alábbi táblázat mutatja:11  
 

Lehetőségek Láda 
szükséglet 

(db) 

Láda ára 
(Ft) 

Palánta 
szükséglet (db) 

Palánta 
ára (Ft) 

Virágföld 
szükséglet (l) 

Virágföld 
ára (Ft) 

Összes 
költség 

Ft 

Minden ablakba 
1 db 80 cm-es 
balkonláda 

16 kb. 500 Ft/db 
8000 Ft 

64 6400 256 5120 19520 

Minden ablakba 
1 db 60 cm-es 
balkonláda 

16 kb. 400 Ft/db 
6400 Ft 

48 4800 176 3520 14720 

Minden ablakba 
2 db 60 cm-es 
balkonláda 

32 12800 Ft 96 9600 352 7040 29940 

                                                           
10

 A fejezet összeállításához Marázné Forró Annamária gyűjtését használtuk fel. 
11

 A baksi Goods marketben 300-500 Ft között vannak a balkonláda árak. Az 1 db 60 cm-es ládába 3 db palánta, 
80 cm-es ládába 4 db palánta kell.  A baksi mezőgazdasági boltban 300 l jó minőségű virágföld 5-6 ezer Ft. (16-20 
Ft/l) 
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Az épület utcafrontjának növényekkel való betelepítése 

 

Feladatok:  

- a terület kitakarítása  

- talaj fellazítása, kiegyenlítése  

- talajtakaró évelő növény ültetése vagy füvesítése  

- járda szélén virágágyás (vetőmag vagy palánta) 

- pad és kerítésoszlopok, kerítés festése 

 

Szükséges eszközök, magok, növénypalánták:  

A kert kitakarításához mindössze kézi erő, ásó, gereblye szükséges. Amennyiben talajtakaró 

növnnyel kívánják bevonni az előkertet, akkor ajánlható a kis télimeténg, amiből 9 db-ot kell 

négyzetméterenként ültetni, legyökeresedő hajtásaival gyepszerű lesz, kékeslila virágú, télen is 

zöld marad, alacsony, szárazság- és árnyéktűrő, nem igényel nagy anyagi ráfordítást a 

beszerzése. Amennyiben mégis a füvesítés mellett döntene az önkormányzat – vagy a lakók ezt 

összefogásban megvalósítanák – a füvesítés is szóba kerül (250g fűmag 400-500Ft + indító 

műtrágya vásárlása szükséges) 

A hátsó udvar – a lakóépület mögötti rész 

Kb. 120 m2 

A kerítés mentén takarásra bogyós gyümölcsű cserjék vagy díszcserjék. 

Növény Mennyi kell 
belőle? 

Ültetési távolság Jellemzői Költség  

Málna 50 tő 100-130 cm Ültetési idő: Március-április, 
október-november 

150-500/db 
7500-25000 

Szeder 50 tő 100-130 cm Támrendszer kell hozzá 
Ültetési idő: Március-április, 
október-november 

300-600/db 
+ a támrendszer 
15000-30000  

Gyertyánsövény 100 tő 40 cm Metszéskor felfelé keskenyedő 
formát kell kialakítani, hogy az 
alsó levelek megmaradjanak. 
Egész évben ültethető, bármilyen 
talajba, télálló. 
1,5-2,5 m magas. 
Metszés nyár végén. 

500/db 
50000 

Télizöld fagyal  
(a széles körben 
elterjedt sövény) 

100-130 db 
dupla sor 
esetén: 
200-260 db 
 

30-40 cm 
dupla sor esetén: 45 cm 
sortávolság 

2,5 m magas is lehet, metszéstől 
függ 

150/db 
15000-19500 
d: 30000-39000 

Nyári ciprus 1 csomag 
vetőmag 

Helybe vethető vagy 
palántáról májusban 
lehet kiültetni egymástól 
60 cm távolságba 

Egynyári, 100-120 cm magas 
sövénypótló. 
Ideiglenes megoldás lehet, ha 
évelő növény ültetése csak késő 
ősszel fog megtörténni 

150-200 Ft 
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Füvesítés a fennmaradó területen. Kb. 100 m2 (500g fűmag 800-1000 Ft)12 

A talajfertőtlenítés akkor indokolt, ha észlelhetően fekáliával szennyezett a talaj. Itt felmerül a 

talajfertőtlenítés szükségességének kérdése, mert a szennyvíz kifolyt még az épület felújítását 

megelőzően, mivel nem volt időben elszállítva a szennyvíz.  

Talajfertőtlenítési módszerek:  

1. „Bio” módszer: átforgatás ásóval, kiszárítás, újabb átforgatás. 

2. Fehér mustár vetése, mint elővetemény és zöldtrágya, le kell kaszálni, beforgatni, ősszel lehet 

füvesíteni 

3. Klórmész: veszélyes anyag emberre és környezetre is! Szigorú munkavédelmi előírásokat kell 

betartani. 

a. Porral beszórni, beöntözni 

b. Átitatás: 1 m2-re 5 l 10%-os klórmész oldat 

Törzsoldat: 1 kg klórmész + 2 l víz = 2,5 l 20%-os klórmész oldat 

2,5 l 20%-os klórmész oldat + 2,5 l víz = 5 l 10%-os klórmész oldat 

  Talajba 10 cm mélyen 10%-os oldattal, ásóval átforgatni. 

A klórmeszes fertőtlenítést nagyon erős szennyezés (pl. árvíz) esetén szokták használni, ebben 

az esetben nem indokolt.  

A hátsó kert – parcellázható - kétharmada 

 17 m x 14,7 m-es terület. (249,9 m2) Ki lesz bővítve a nyugdíjas otthon felé 10,7 m x 5 m területtel. 

(53,5 m2) 

A Fecskeház telkének hátsó traktusában minden lakáshoz kicsiny konyhakertek kialakítására van 

lehetőség, ahol a szociális lakásokban lakó 7 család megtermelhet magának néhány zöldségfélét.  

 A konyhakerteket kijelölhetjük hagyományos módon – ld. a rajz alapján -, vagy elhelyezhetünk 7 

magas ágyást a növények számára. Utóbbi látványosabb, „divatosabb”, könnyebben kezelhető, talán a 

derakat is jobban kíméli s ezáltal a művelés könnyebb lehet a lakóknak, ámde kialakításának költsége 

van (karók, deszkák, csavarok, szögek, a feltöltéshez használt termőföld ára).  

Magaságyás jellemzői 

5-6 évig szolgáltat hőt és tápanyagot a kis veteményeseknek. A termőréteget kell csak kis mértékben 

tölteni évente, így a talajjal viszonylag kevés munka van. Az ilyen ágyások nagyobb hozamot ígérnek, 

mint a hagyományos művelés. Tájolásuk fontos, a rövidebb oldalaknak kell Észak-Dél felé mutatniuk a 

hozam növelés érdekében. A parcellák mérete alapján javasolt nagysága: Magasság : 60 cm, Szélesség: 

120 cm, Hossza: 5 m, Térfogat: 3,6 m3 

Az öntözővíz elfolyásának megakadályozása érdekében célszerű kibélelni az ágyásokat. Kibélelés: 

Vízáteresztő geotextília vagy erős fóliával lehetséges. A magaságyások feltöltéséhez termőföldet vagy 

virágföldet kell biztosítani. 

 

Feltöltése:  

                                                           
12

 Kisteleki C-Universalban lényegesen olcsóbb, mint az interneten rendelhető fűmagok. 
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1. réteg: (legalsó): vastagabb faágak, gallyak apróra vágva 

2. réteg: vékony ágak, gyomok, nád, széna 

3. réteg: az ágyás leendő helyéről kiásott gyeptéglák fejjel lefelé, fűnyíradék, fenyőkéreg, egy 

kevés föld 

4. Termőréteg. Érett komposzt, szalmás marhatrágya. 

5. 20 cm vastag kerti termőtalaj. (1,2 m3/magaságyás) 

 

Egy magaságyással kialakított konyhakerti parcella kb 12 m2. A fennmaradó területre 2-3 gyümölcsfa 

telepítése és füvesítés javasolt. 

 

 

 

 

Kerti tároló bódé: szerszámoknak 

Mivel nem áll rendelkezésre szerszámos vagy kerti tároló, így annak kialakítása a szociális 

bérlakásoknál mind a Fecskeház, mind pedig az ikerházak esetében szükséges. 
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A telkek füvesítése ősszel vagy tavasszal 

1.Talaj előkészítés és indítótrágya 

A talaj felszínének elegyengetése, a tápanyagellátás biztosítása (komposzt, az istállótrágya vagy a 

műtrágya) lehet őszi vagy tavaszi feladat. Tavasszal indító műtrágyát kell használni.  

A kérdés elsősorban az, hogy a füvesítés anyagi fedezetét ki biztosítja, illetve ki végzi el a szükséges 

munkálatokat. A munkálatok elvégzését a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft vagy a lakók, a fűmagok 

megvásárlásának fedezetét vagy az önkormányzat, mint tulajdonos, vagy a bérlő fizeti előzetes 

megállapodás szerint. Ilyen típusú megállapodásokat az önkormányzatnak külön-külön kell/lehet 

kötnie az ikerházak esetén. A Fecskeház vonatkozásában a kérdés lakógyűlés összehívásával 

konszenzusos vagy többségi voksolás útján dönthető el. Ezekre a döntési helyzetekre külön eljárásrend 

kialakítása szükséges, amelyet az önkormányzat szociális bérlakásainak üzemeltetője a Baksi 

Falufejlesztő Nonprofit Kft rendszerszerűen az üzemeltetés közben alkalmaz. 

 

2.Fűmag elvetése 

A tavaszi vetésnél 10 magból kb. 3-4 mag kel ki, az őszinél ennek duplája. Április végéig be kell fejezni a 

fűmag vetését. Optimális vetési időszak: amikor már nincsenek éjszakai fagyok, a nappali hőmérséklet 

kb. 14-15 C fok.Ha kimaradnak foltok, ahol nem kelt ki, gyorsan csírázó fajtával pótolható a gyep. A 

mag kiszórás után gereblyével kicsit bele kell dolgozni a magokat a földbe. 1 m2-re kb. 4 dkg magot kell 

számítani.  

A fűmag megvásárlásával és a munkálatok elvégzésével kapcsolatos tennivalókat a Fenntartási tervben 

érdemes rögzíteni és szükséges a lakások üzemeltetésének működési szabályzatában is szerepeltetni 

kell. 

 

3.Fenntartás 

Öntözés: egyenletes legyen, függ az időjárástól. A Fecskeház esetében célszerű a gyűjtött esővizet 

felhasználni az öntözéshez a hátsó udvarban a földbe süllyesztett tartályból.  

Rendszeres fűnyírást kell biztosítani. Amint az minden eddigi munkálattal kapcsolatban is így volt, 

szabályozni szükséges, hogy a fűnyírást milyen rendszerességgel és ki végzi el. Ennek érdekében a 

Fecskeházban és az ikerházakban is megállapodásokat kell a lakóknak kötniük egymással a 

sorrendiségről, vagy megbízni a karbantartással a Baksi Nonprofit Kft-t. 

Nyáron fenntartó műtrágyák használata javasolt (több fajta van, a leírásnak megfelelő módon és 

gyakorisággal), beszerzésük, kiszórásuk szakértelmet kíván, nem célszerű a lakókra bízni, hiszen sem a 

tárolás, sem a kiszórás közbeni balesetvédelemre nincsenek felkészítve. A rendszeresen belvizes 

területeken vízigényes és vízborítás tűrő fák, cserjék telepítésével és parkosítással lehet a területet ha 

hasznosítani nem is, de alacsony költséggel  karbantartani (nyárfafélék, fűzfafélék, japán juhar, somok, 

babérsom stb.)  

 

Konyhakerti növények vetése, társítása kémia anyagok használata nélkül13 

A legismertebb kedvező növény-szomszédságok 
- sárgarépa – hagyma (védik egymást a répa- illetve a hagymalégy ellen);  

                                                           
13

 Forrás: Krisna-völgyi tapasztalatok, Franck, G. (1987): Öngyógyító kiskert. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
Roszík P. (2009): Biokert a ház körül. Magyar Biokultúra Szövetség. 
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- zeller – káposztafélék (védik egymást a zellerrozsda illetve a káposztalepke károsítása 
ellen);  

- saláta – retek (a saláta megvédi a retket a földibolháktól);  
- káposzta – paradicsom (a paradicsom elriasztja a káposztalepkéket);  
- burgonya – zöldbab (a zöldbab elriasztja a burgonyabogarat);  
- uborka – hagyma (a hagyma gátolja az uborkalisztharmat terjedését). 

Nem társítható növények: 
bab – hagyma,    burgonya–hagyma,   sárgarépa – paradicsom,  
vöröskáposzta– paradicsom,      petrezselyem – fejes saláta,        paprika – padlizsán, 
tök – burgonya.  
Ha csak ezeket az „ellenszenv-relációkat” mindig figyelembe vesszük, akkor már nagy hibát nem 
követhetünk el. 

 

Krisna-völgy kertészetének sor- és ágyás-rendszere májusban 

 

2. Vetésváltás 14 

A vetések és ültetések időbeli tervezéséhez célszerű a zöldségnövényeket három csoportba sorolni a 

következőképpen (zárójelben a családnév rövidítése* Ennek az évek közötti vetésváltások 

tervezésekor lesz jelentősége, ld. alább): A.) csoport: Főnövények, amik májustól a tenyészidőszak 

végéig a veteményesben lesznek, ezért csak rövid tenyészidejű elővetemény lehet előttük. Fajok: 

paradicsom (b), karósbab (h), uborka (t), kései káposzta (k), burgonya (b), tök (t), cukkini (t). 

B.) csoport: A tenyészidő első vagy második felében vannak a veteményesben. Fajok: karfiol (k), zeller 

(e), bokorbab (h), korai káposzta (k), cékla (l), borsó (h), pasztinák (e), hagyma (li), feketegyökér (f). 

C.) csoport: Rövid tenyészidejű zöldségek. Folyamatosan váltják egymást, akár ugyanannak a fajnak a 

korai, nyári és késői fajtái. Fajok: korai burgonya (b), salátafélék (f), korai-, középkorai és kései 

sárgarépa (e), karalábé (k), retek (k), édeskömény (e). * A családnevek rövidítései: (b) – 

burgonyafélék, (e) – 

ernyősvirágzatúak, (f) – 

fészkesvirágzatúak, (h) – 

hüvelyesek, (k) – káposztafélék, (l) 

– libatopfélék, (li) – liliomfélék, (t) 

– tökfélék. A veteményes 

beosztását úgy érdemes 

megtervezni, hogy az A, B és C 

                                                           
14

 Franck, G. 1987 alapján három példa az optimális növénytársításokra, amelyek a biogazdálkodás kialakítását 
segítik 

http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/sorok.jpg
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csoportba tartozó növények sorai egymást váltva helyezkedjenek el. A sorok távolsága 40 vagy 50 

centiméter. Egy klasszikus ritmus: A, C, B, C, A… és így tovább. Vagyis két A-sor között 2 méter 

távolság van, amit egy B-sor, és két C-sor tölt ki.Az A sorokban az A csoport fajai lesznek a 

főnövények, előttük  C-csoportból választhatunk korán lekerülő előveteményt. A B sorokban a B-

csoportba tartozó növény előtt vagy után lehet C-növényeket, vagy B-növényeket is választani. A C 

sorokban pedig egymást váltják a C-csoport rövid tenyészidejű fajai. 

Ez a rendszer első olvasásra talán bonyolultnak tűnik, de csupán annyit kell megjegyezni, hogy 

minden évben eggyel arrébb kell léptetni a sorokat. Általános elv, hogy azonos családba tartozó 

zöldséget (lásd a családnevek rövidítésének megfejtését) három évnél hamarabb ne ültessünk azonos 

helyre. Ha betartjuk a vetésváltásokat, és a sorközöket mulccsal, komposzttal is betakarjuk, akkor 

néhány év alatt tökéletesen működő biokertünk lesz15. 

További kedvező társítási lehetőségek: 

bab – káposztafélék; káposztafélék – cékla; paradicsom – petrezselyem; paradicsom – hagyma; 

paradicsom – zeller; paradicsom – bokorbab; pasztinák – hagyma; saláta – bab; saláta – uborka; 

saláta- bokorbab; saláta – cékla; saláta – mángold; borsó – káposztafélék; uborka – káposztafélék; 

burgonya – borsó; burgonya – lóbab. 

 

A sarkantyúka 

A Tropeolum majus Peruból került be a kontinensre, a spanyol gyarmatosítók jóvoltából. Egynyári, 

kúszószárú növény. 30 cm magas, nagy, élénk színű virágai és dekoratív lombja miatt közkedvelt. 15–

20 cm magas törpe és 2 m hosszú, csüngő fajtákat is 

nemesítettek már. Magját április közepén vetik ki a 

földbe, gyorsan nő és májustól októberig virágzik. 

évelő, magról hamar elszaporodik. Kiváló néhány 

kártevő ellen: a gyümölcsfák köré vetve távol tartja a 

vértetveket, védik a burgonyát és a paradicsomot is.  

Ehető virág! Leveleiből saláta készíthető, akár 

önállóan, akár adalékként. Virágjának íze az édes 

borséra, illetve a retekére emlékeztet; sajtokkal, 

salátákkal eszik. Ecetes-sós lében tartósított 

bimbóinak íze a kapribogyóéhoz hasonlít. Csak 

nyersen fogyasztható! 

Gyógynövény is: főleg mustárolajat  (növényi antibiotikumot), illóolajokat, káliumot és olajat 

tartalmaz. Antibiotikus, vérképző és összehúzó hatású. Leginkább fertőtlenítőként és 

antibiotikumként használják (magja olyan antibiotikumot tartalmaz, amely a bélflóra károsítása 

nélkül pusztítja el a légzőszervet megtámadó baktériumokat), de teákba és borogatásokba is teszik. 

Magjait biokrémbe sajtolják. 

Kivonatát egyrészt erősítőszernek, afrodiziákumnak tartják, másrészt hajápolásra használják. 

Főzetével köhögést, meghűlést, húgyúti betegségeket gyógyítanak.16 

                                                           
15

 Forrás: Sárközy P. – Haraszti N. (2001): Növénytársítások. Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, Budapest. 
16

 Forrás: Wikipédia 

http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/sarkantyuvirag_kolibrikerteszet-hu.jpg
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Ahogyan a sarkantyúka, úgy a paradicsom, a zeller, a bazsalikom (és más illóolajos növények, például 

a büdöske, szurokfű (oregánó), zsálya, borsikafű, majoránna) is úgynevezett riasztónövények, mert a 

rovarkártevőket távol tartják. A nemkívánatos szomszédságokat kivéve ezeket mindenütt 

eredményesen lehet alkalmazni a társításban. 

A pasztinák különleges gyökérzöldség, mert minden kártevővel szemben ellenálló. 

 

 

2. Új építésű bérlakások 

Telkek jellemzői 

 

Az ikerházak építéséhez, amely valójában 16 új szociális bérlakás kialakítását tette lehetővé, az 

Önkormányzat telkeket vásárolt, a település különböző utcáiban. A telkek nagysága és egyedi jellemzői 

eltérnek egymástól: mások a (termő)talaj adottságai és a megművelésre felhasználható terület is 

eltérő nagyságú.  

A megvásárolt nyolc telek nagyságát az alábbi táblázat mutatja:  

 

Láthatóan nagyon nagyok a telkek. Egy kivételével – Rózsa utca – inkább elrettentő hatással bír a 

nagyságuk, mintsem inspiráló lenne. Felkészültség és támogatás nélkül a bérlők kertművelése eleve 

kudarcra van utalva. Szabályozhatja ugyan az önkormányzat a használatot, akár szankciókat is 

elrendelhet arra az esetre, ha valaki nem művelné a területet, mégis figyelembe kell vennie a 

körülmények / tényeket. Átgondolásra javasolt az, hogy a beköltöző fiatal párok végzettsége, 

jövedelemszerző tevékenysége, gyermekeik száma, élettapasztalatuk, képzettségük mit tesz lehetővé. 

Még alig költöztek be a bérlők, máris megállapítható, hogy szakmai támogatás nélkül szinte egyikük 

sem tudja majd üzemszerűen használni a rendelkezésre álló területet. 

 

Szükséges: 

- szabályozni a használatot – ehhez elő kell készíteni a szabályzat tervét, egyeztetni 

mezőgazdásszal, jogásszal, az üzemeltetést végző kft vezetőjével és az előterjesztés a 

képviselőtestület felé, a megbeszélések eredményeinek fényében megfogalmazni 

- meghatározni az üzemeltetés költségeinek fedezetét, azt beépíteni az Önkormányzat 

és/vagy a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft éves költségvetésébe 

Utca, házszám Helyrajzi  szám Méret (m2 )

Ady E. u. 40 . 259 1302

Rózsa u. 4 . 181 1093

Barátság u. 5 . 348/7 1065

Kolozsvári  u. 19 . 613 850

Kolozsvári  u. 35 . 632 1392

Kolozsvári  u.13 . 609/1 1328

Kossuth u.3 . 116 1779

Összesen 10494

Kassai  u. 43 . 661/1
1685
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- megállapodásokat kötni a bérlőkkel a telkek hasznosítására vonatkozóan 

- rendezni az eszközök és termények tárolásának módját 

-  biztosítani a megfelelő tárolóhelyiségeket 

- szabályozni az öntözés módját és kapcsolódó költség elosztását a lakók között 

- balesetvédelmi oktatást tartani a bérlők számára, amennyiben a törvényi rendelkezések ezt 

előírják 

A cél az, hogy a Fecskeház funkcióval működő szociális bérlakásokhoz tartozó kertek hasznosításra 

kerüljenek, ápolt legyen a környezet mind a Fő utca 112-ben, mind pedig a nyolc telken ahol az 

ikerházak felépültek. Annak, hogy a bérlők hasznosítsák a parlagon heverő földterületeket és ezzel 

segítsék / biztosítsák az önellátáshoz szükséges zöldséget és gyümölcsöt a családjuk számára, vagy 

csak rendben tartsák a portát, másik alternatívája, hogy az Önkormányzat maga hasznosítja ezeket a 

kisebb-nagyobb parcellákat. 

Ha az önkormányzat hasznosítja a parlagon lévő telekhányadokat 

- az egész területen egyfajta növényt érdemes csak termeszteni ( pl. káposzta, karalábé, 

tökfélék, borsó, bab) 

- az önkormányzatnak a felmerülő költségekkel és bevételekkel számolni kell, ennek napi kiadási 

és éves költségvetési vonzata egyaránt van / lesz  

- amennyiben a munkaerőt a közfoglalkoztatottak biztosítják, a jegyzőnek szükséges 

áttekintenie a vonatkozó jogszabályokat és egy szabályzatot készíteni, amely rögzíti a 

használat feltételeit, hiszen bár a tulajdonos az Önkormányzat, a bérlőknek jogai vannak, 

amelyeket törvények határoznak meg – ezekkel a törvényekkel, rendeletekkel szinergiában 

kell megalkotni a helyi szabályozást 

- időben kell rendelkezni a termelt javak felhasználásáról: értékesítés, szétosztás a lakosság 

számára stb 

- költség-haszonszámításokat szükséges elvégezni arra vonatkozóan, hogy ez a kerthasznosítási 

tevékenység gazdaságos-e az önkormányzat számára 

- vannak kockázatok a műveléssel kapcsolatban, amelyeket szükséges felmérni és 

kockázatkezelési tervet készíteni  

 

Ha az ott élők művelik meg a földet 

- két részre osztani a kertet a családok között csak megfelelően szabályozott keretek között 

lehetséges, ezért minden ikerházra vonatkozóan el kell készíteni egy háromoldalú 

megállapodást, amelyben a két bérlő és az Önkormányzat mint tulajdonos rögzíti a használat 

feltételeit 

- a család szükségleteit akkor tudják csak termelni a kertrészükön, ha kapnak segítséget a 

kezdéshez pl. vetési tervek készítése (mit? mikor? hogyan?), növénytársítások, ültetési tervek, 

munkálatok ütemezése stb 

- szükséges a kezdő vetőmagcsomag összeállításának segítése szakember támogatásával 

- mulcs használatával csökkenthető a munkaigény (gyomlálás), tápanyaggal látja el a talajt, 

öntözésre alig van szükség, a talaj laza szerkezetű marad a szalma alatt – erről célszerű 

tájékoztatást tartani s mivel feltehetően a célcsoport még nem járatos az ügyintézésben e 

tekintetben, a beszerzésben szállításban és a munkálatok elvégzésnek menetét tekintő 

tájékoztatásban az önkormányzatnak szükséges szerepet vállalnia 
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- amennyiben a település területén a tervezett zöldségfeldolgozó üzem működik már, 

szerződéseket lehet kötni a bérlőkkel a megtermelt javak felvásárlására 

Az üzemszerű működtetéssel kapcsolatos szervezeti szabályozást, a bérlők egymás közötti 

megegyezéseit és a bérlők valamint az önkormányzat részvételével kötött megállapodásokat 

legkésőbb 2016. januárban célszerű megkötni, mivel abban az időszakban még nem végeznek a 

kertekben talajelőkészítést, nincsenek kerti munkák, így a tavasz megérkezéséig a viszonyok és 

tennivalók, a felelősségi körök és feladatok alaposan átgondolhatók és megnyugtatóan kialakíthatók a 

működtetéssel kapcsolatos eljárásrendek és ütemezés is. 


