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Jelöltek bemutatkozása 

Jakubinyi László - elnök 

 elérhetőség: e-mail: jakubinyi@szimbiozis.net 

 végzettség: gyógypedagógus, foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó, diplomás ápoló, 

business coach, tréner, aranykalászos gazda 

 Képviselt szervezet: Szimbiózis Alapítvány, 3527 Miskolc, Augusztus 20. u 12.  

Képviselt szervezet bemutatása: A Szimbiózis Alapítvány és gazdasági egysége több mint 300 főt 

foglalkoztat, többségük fogyatékossággal élő személy. A szervezet egyik, számos innovációt 

felsorakoztató egysége a Baráthegyi Majorság, mely szociális farmként a fenntartható társadalmi 

vállalkozás egyik nemzetközileg is elismert modellje. Az ökofarmon szélkerék húzza a vizet a kútból, 

az üvegház melletti ághulladékból - többek között- tüzelőanyagot (brikett) gyártanak az asztalos 

műhelyben, a manufaktúrákban. A védjegyes kecskesajt mellett, több kézműves terméket is 

készítenek munkavállalóink. A farmos konyha városi ebédfutárként is tevékenykedik, majorsági 

turisztikai ágazatunk évi kétezer fölötti vendégnapot számlál.  Majorságunkban a fából felépített 

Diósgyőri Interaktív Játszóvárunk népi kézműves eszközökből álló néprajzi kiállításnak ad állandó 

helyet. A bentlakó- és naponta bejáró fogyatékossággal élő személyek mellett, a programokba részt 

vesznek még börtönviselt és más hátrányos helyzetű személyek. A hazai és nemzetközi hálózatok 

munkájába bekapcsolódva, az Alapítvány tapasztalatai mások számára is elérhetővé válnak. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség: 

A fogyatékossággal élőkkel való tevékenységet fiatalon, a nyolcvanas években még a kommunizmus 

alatti Romániában kezdtem el. Bő harminc éve azon tevékenykedem, hogy értékteremtő 

tevékenységet biztosító környezetet hozzak létre fogyatékos emberek számára. 1992-ben láttam 

először szociális farmot Angliában, majd rá egy évre Észak-Írországban sikerült behatóbban 

tanulmányoznom annak működését. Azóta azért küzdök, hogy Magyarországon is minél több hasonló 

kezdeményezés jöhessen létre.  

20 éve hoztam létre Miskolcon a Szimbiózis Alapítványt, melynek szociális, foglalkoztatási és 

rehabilitációs tevékenységei több száz ember számára jelentenek pozitív jövőképet. Munkámat 

Khight of St’ Columba (UK), Találd Fel Magad –Díj (EU), Pro Familiis Díj (ICSSZEM), Ashoka Díj (USA). 

Pro Caritate Díj (EMMI) elismerésekkel jutalmazták.  

 

Schmelcz Gézáné – elnökségi tag 

 elérhetőség: e-mail: kemence.egyesulet@gmail.com , tel: +36706187088 

 végzettség: tanító 

 Képviselt szervezet: Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő 

Egyesület, 2921 Komárom, Kossuth. u. 81. 

Képviselt szervezet bemutatása: A Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő 

Egyesület 2016-ban alakult a társadalmi szükségletre reagálva. Székhelyén, a Kemencés Házban 

klubrendszerben tevékenykedik: babakészítő-, kert-, kézműves-, gasztro-, kézimunka-, Anyukák, 

akik……-klub, képzők klubja és a Kemence Bábcsoport. 

A megalakulásunk óta egész éves program- és szolgáltatás sorozattal várjuk az érdeklődőket (2018-

ban 75 rendezvényünk volt). 

Az egyesület, alapító tagja a Magyar Szociális Farmszövetségnek, mert dolgozóinak 40%-a 

megváltozott munkaképességű. Támogatjuk a sérült gyermekeket nevelő családokat, farmunkon 

terápiás lovagoltatást folytatunk, terápiás állatsimogatót működtetünk, a nevelési tanácsadó 

szakemberei is hozzánk irányítják az ezzel a módszerrel fejleszthető gyermekeket. Szabadidős 

foglalkozásokat, fejlesztéseket, képzéseket, sport- és fejlesztő programokat tartunk a hozzánk 

látogatóknak. Szervezetünk konzorciumban valósítja meg az Iparfejlesztési Nonprofit Kft-vel, 
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valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a „ Nők a Központban” című 

EFOP 1.2.9 projektet. Feladatunk a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó, megváltozott 

élethelyzetű, elsősorban nők felkutatása és felkészítésük a munkaerőpiaci váltásokra, kiemelt 

figyelemmel, az SNI gyermeket nevelő anyukákra. 

Az INTERREG idei kiírt pályázatának nyertesei között szerepelünk, melyben egy új közösségi tér 

megépítését vállaltuk. 

Regisztrált programszolgáltatók vagyunk az EFOP 3.2.1.5 „Csodaszarvas”  projektjében. A komáromi 

önkormányzat humánerőforrás fejlesztő programjában, műhelymunkákat vezetnek tagjaink. 

Tevékenységeinkről heti rendszerességgel számol be a helyi, valamint a megyei média. Több országos 

szakmai lapban jelentek meg rólunk szóló cikkek, legutóbb az Iparos újságban. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség: 

A Magyar Szociális Farmszövetség küldetése szervezetünk számára a fenntartható fejlődést jelenti. 

Alelnökként aktívan részt veszek a szövetség munkájában, az ország több területén előadásokat 

tartok, illetve  tagokat toborzok. 

 

 

Szabadkai Andrea – elnökségi tag  

 elérhetőség: e-mail: kisleptek@gmail.com, mobil: 30/7688718 

 végzettség:   

 Képviselt szervezet: Kislépték Egyesület, 2163 Őrbottyán, Kossuth Lajos u 23 

Képviselt szervezet bemutatása: Egyesületünk kistermelők, agroturisztikai szolgáltatók, kézművesek 

érdekeit védi, jogszabály módosításokat, útmutatókat készítünk, előadásokat tartunk 

vidékfejlesztőknek, önkormányzatoknak, valamint a civil szervezeteknek is a termelők mellett. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség: 

A szociális farm tanulmány szerzői között voltam, a védjegy elkészítésében és bejegyeztetésben 

közreműködtem. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének 

Egyesületi elnöke, és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagja vagyok. 2009 óta a 

kistermelők érdekképviseletének civil összefogását koordinálom. 2012-2014-ig, a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat, azon belül a vidéki örökség szakosztály elnökségi tagja voltam.  

Főbb eredmények: 

 2010. kistermelői rendelet módosítás 

 A magánlakóházi, kistermelői Jó Higiéniai Gyakorlat elkészítésében való közreműködés és 

benyújtás 

 2012. a helyi termelői piac jogi környezetének kialakításában aktív részvétel 

 Jelenleg az egyesület szakembereivel: 

Jogalkotói műhelymunkákon veszek részt a közös értékesítési pont, az átfutó bizonylatolás 

bevezetése céljából. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével a falusi vendégasztal Jó 

Higiénia Gyakorlatát kidolgozták és benyújtottuk, és részt veszek a jogharmonizációs 

műhelymunkákon ebben a témában. Országosan előadásokat tartok közérthetően a jogi 

megfelelésről. 

 

 

Venczelné Bartha Ildikó - felügyelő bizottsági tag  

 elérhetőség: e-mail: ildikoka55@gmail.com telefon: 06-20-4307763 

 végzettség:  tanárképző főiskola 
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 Képviselt szervezet: Nyírteleki Civil Centrum, 4461 Nyírtelek, Puskin út 43/b 

Képviselt szervezet bemutatása: Egyesületünk 20 éve alakult, Ápolási Egyesület néven.  Ekkor csak 

Fogyatékkal élők Nappali Intézményét és Támogató Szolgálatot működtetett. Napjainkban kibővült a 

repertoár: Akkreditált foglalkoztató lettünk és dogozóink részére Támogatott Lakhatást is biztosítunk. 

Pályázat útján tanyát vettünk, üvegházat építettünk rá, és fogyatékkal élő dolgozóinknak 

munkahelyet teremtettünk a gazdaságban.  

Civil Szervezet vagyunk, dolgozóink száma: 18 fő  

Saját telephellyel, székházzal rendelkezünk, ahol a jelenleg 40 fős Fogyatékkal élők Nappali 

Intézményünk is helyet kapott. 

Alapító tagja vagyunk a CÉhálo és a Magyar Szociális Farmszövetségnek. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség:  

Egyesületünknek 14 éve vagyok az elnöke. Hosszú távú célom volt, hogy intézményeink 

működtetésén túl, klienseinknek munkahelyet és bentlakásos ellátást tudjunk biztosítani. 

Munkahelyüket egy farmon képzeltem el, ahol növénytermesztés és apróállat gondozással tölthetik 

el munkaidejüket. Időközben minden terv valóra vált, és ekkor jött a hír, hogy alakítsunk Szociális 

Farmszövetséget, melynek küldetése, céljai a mi céljainkkal összecsengett.  

A Szövetség hatalmas segítség számunkra, mert munkánkat segíti pályázattal, tanáccsal, új 

kapcsolatok építésével, és termékeink értékesítéséhez, a védjegy megalkotásával a jövőben segíteni 

fog. Vezetőségi tagként a Magyar Szociális Farmszövetség működtetésében szívesen részt vennék. 

 

Süveg Tibor Istvánné - felügyelő bizottsági tag  

 elérhetőség: e-mail: suvegek@fremail.hu, telefon: 30-736-7250 

 végzettség:  jogi-szakokleveles közgazdász, tanár, közösségi és civilfejlesztő, 

fejlesztőpedagógus, bejegyzett könyvvizsgáló 

 Képviselt szervezet: Ötletbank Egyesület, 2700 Cegléd, Géza utca 18. 

Képviselt szervezet bemutatása:  

 Egyesületünk célja elsősorban: 

- az alkotó szellem kutatása, fejlesztése, összefogása és ösztönzése. 

- Az emberek ötleteinek összegyűjtése és megvalósításának támogatása, a kreatív 

gondolkodású emberek közösséggé formálása és fejlesztése, önismeretük fejlesztése, akik 

annak érdekében fejtik ki tevékenységüket, hogy a közösséghiányos területeken olyan 

fenntartható közösségek jöjjenek létre, amelyek képesek a helyi, kistérségi, regionális 

társadalmak fejlesztését elősegíteni és orientálni a helyi társadalmak fejlődését. 

- Kapcsolatot épít ki más hasonló tevékenységű országos és nemzetközi szervezetekkel. 

- Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai:  gyermek és fiatalkorúak, 

oktatósban résztvevők, aktív felnőttek, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, 

etnikai kisebbségek, akiknek irányába karitatív tevékenységet is végez. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség: 

Meggyőződésem, hogy a mai globalizált világ kihívásaira csakis a helyi közösségek tudnak alternatív 

megoldásokat kínálni és létrehozni annak érdekében, hogy az unokáinknak és majdan annak 

unokáinak is, egy élhető világot tudjunk hátra hagyni minden értelemben. Ennek útját én is, - mint 

szerencsére sokan mások- a természetközeli életmódra való átállásban látom, amelyet a szociális 

farmok -véleményem szerint- képviselnek. Én/Mi jelenleg egy társadalmi mintafarm létrehozásán 

dolgozunk a Felső-Homokhátsági Kistérségben, Lajosmizse-Csemő-Cegléd viszonylatában. 

Elsődlegesen a gyakorlati alapú (duális) képzések, színtere szeretnénk lenni, mint a helyi közösség 

részvételén alapuló társadalmi vállalkozás/vállalkozások hálózata. Célunk: a helyi értékekre építkező, 

közösség által támogatott helyi gazdaság létrehozása, mintegy lehetséges alternatíva a jelenleg 

uralkodó globalizált piac-gazdaságra. 

mailto:suvegek@fremail.hu


5 
 

 

Támbáné Bohus Viktória - felügyelő bizottsági tag  

 elérhetőség: e-mail: bohus33@gmail.com, miskolciautista@gmail.com, telefon: 06/30-374-

1715 

 végzettség:  agrármérnök 

 Képviselt szervezet: Miskolci Autista Alapítvány, 3533 Miskolc, Csermőkei út 2/a, 

Vidéki telephely (Barka Szociális Farm): 3596 Szakáld, Dózsa György u. 43. 

Képviselt szervezet bemutatása: A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén 

élő autizmussal élő fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létrehozásával a hiányos 

szociális ellátórendszerben addig csak sodródó autizmussal élő és értelmi fogyatékos fiatalok számára 

elhelyezést, teljes körű ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási lehetőséget nyújtsanak. 

Miskolc külterületén, a Vargahegyen zöldövezetben létesített otthon 4552 m2-es területen fekszik. 

Központi lakóépületből, kézműves foglalkoztató épületből, mosoda épületből, játszótérből, 

tornateremből, fóliasátras kertből, 300 adagos főzőkonyhából és 50 fős étkező helyiségből áll.  

2014 évben kezdte meg a működését  SNI iskolánk, a Vargahegyi Autista Alapfokú Fejlesztő Iskola, 

amely 10 fő iskoláskorú autizmussal élő fiatal oktatását vállalja. 

Az intézményben jelenleg terápiás célú, szinten tartó, illetve képességeket fejlesztő foglalkoztatás 

folyik. A fiatalok egészségi állapotuknak, képességeiknek megfelelően, az egyéni fejlesztési tervhez 

igazodóan kerülnek be a terápiás foglalkoztatásba (kosárfonás, fonott bútor- készítés, 

szőnyegkészítés, konyhai kisegítő munkák, zöldség, dísznövény gondozása, parkgondozás, zöldterület 

gondozása, takarítás).  

Az alapítvány vidéki telephelye, Miskolctól 30 km-re található Szakáld községben. A Barka Szociális 

Farmon 8 fogyatékossággal élő fiatal dolgozik, akik kertészeti növénytermesztésben, az állatok 

gondozásában és a falusi turizmus keretében érkező vendégek ellátásában, programok 

szolgáltatásában vesznek részt. A Barka Falusi vendégház 10 fő befogadására alkalmas. Vendégeink fő 

célcsoportja a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok, akiknek speciális programokat is 

tudunk biztosítani. 

Motiváció, szociális farmok iránti elkötelezettség: 

Agrármérnökként végeztem, 8 éve dolgozok fogyatékos személyek ellátásával, foglalkoztatásával 

foglalkozó alapítványnál. 2019-ben megszereztem a falusi vendéglátó OKJ-s bizonyítványt. Munkám 

során tapasztalatot szereztem fogyatékossággal élő munkavállalók bevonásával, szociális farmon 

működtetett, erdei iskola, panzió, majd jelenleg falusi vendégház üzemeltetésében.  

Fontosnak tartom, hogy a vendégek élményalapú, terápiás jellegű és hagyományőrző 

foglalkozásokon vehessenek részt kikapcsolódásuk során. Folyamatban van habilitációs kutyakiképző 

oktatásom, hogy kutyás foglalkozásokkal színesítsem a vendégeknek nyújtott program kínálatot. Az 

íjászattal, hagyományos kemencés ételek készítésével, kézműves foglalkozásokkal, gyógynövényes 

kert üzemeltetésével terveim szerint tovább bővítjük a speciális foglalkozások palettáját, melyet a 

Miskolci Autista Alapítvány vendégháza, illetve az ott dolgozó fogyatékossággal élő munkavállalók 

tudnak nyújtani. A Barka farmon kisállatok tartását, házi sajtok, aszalványok, lekvárok, szörpök 

készítését tervezzük, amely folyamatokba vendégeinket is szívesen bevonjuk.  

Felügyelő bizottsági tagként célom, hogy népszerűsítsem a szociális farmokat, a farmon folyó 

munkákat. Előadások és kapcsolatok révén bemutassam, hogy milyen nagy fontosságú az ilyen 

jellegű farmok létrejötte a fogyatékossággal élő, illetve a hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztatásában, rehabilitációjában, valamint az integráció, a szemléletformálás érdekében. 

Gyakorlati módszerek bemutatásával más szervezetek számára példát, ötleteket, jó gyakorlatokat 

szolgáltatunk. Agrármérnökként gyakorlati tanácsadással is tudom segíteni a szervezet munkáját. 

 

 


