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1. Eddigi kezdeményezések rövid áttekintése 

Az elmúlt évtizedekben új jelenségként jelentek meg az Európai Unióban a szociális farmok 

kezdeményezései, mely a fejlett országokban egyrészt a vidék megtartó erejének növelését 

segítik elő az emberléptékű gazdaságok fejlesztése révén, másrészt az agrárium szolidáris 

aspektusát jelenítik meg a mezőgazdasági tevékenységek szociális-rehabilitációs ágazat 

keretébe történő beemelésével. A szociális farmok rendszere a mezőgazdasági szereplők, a 

szociális ellátórendszer, a bevont hátrányos helyzetű emberek és maga a társadalom számára 

is számos pozitív hozadékot jelent.  

2012. december 12-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Szociális mezőgazdaság: 

„zöld gondozás”, szociális és egészségügyi politikák  témakörében hozott NAT/539 véleménye 

szerint: „1.1. A szociális mezőgazdaság innovatív megközelítés, amely két koncepciót kapcsol 

össze: egyrészt a többfunkciós mezőgazdaságot, másrészt a helyi 

szintű szociális szolgáltatásokat, illetve az egészségügyi ellátást. A 

mezőgazdasági termelés keretében hozzájárul a sajátos 

szükségletekkel rendelkező személyek jólétéhez és társadalmi 

integrációjához.”1 

A szociális farmtevékenység társadalmi, gazdasági ismertségét és 

elismertségét megalapozó kutatások, tanulmányok elkészültek. A 

szociális farmtevékenységet folytató szervezetek felszínre kerültek, 

és egy országos szintű egyesületi formába tömörültek, megalakult 

Magyar Szociális Farm Szövetség. (www.szocialisfarm.hu) 

A hazai kezdeményezéseket összefogó Szociális Farm Hálózat 2015-ben publikált 

tanulmánya2 és szakmapolitikai javaslata3 eredményeként az EMMI Fogyatékosságügyi 

Tárcaközi Bizottsága létrehozta a Szociális Farm Munkacsoportot4, mely több tárcát, 

szervezetet is érintő javaslatát 3/2016/FTB határozatával fogadta el.  

2016: a Tárcaközi Bizottság által elfogadott „szociális farm” definíció: „A Szociális Farm, a 

szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás 

érdekében működő szervezet vagy szervezetek kooperatív gazdálkodási együttműködési 

formája, amelynek tagjai mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet 

végeznek hátrányos helyzetű személyek, fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő 

                                                           
1 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-social-
farming 
2 http://szocialisfarm.hu/files/Szocialis%20Farm%20tanulmany%203.2.%20vegleges_nokorr.pdf 
3 http://szocialisfarm.hu/files/SZ.F--Szakmapolitikai-Javaslat.pdf 
4 A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság  2015. december 2-án megtartott ülésén - a Bizottság 2/2015 FTB 
határozatával  -  a Szociális Farmok létrehozásáról és szakmapolitikai javaslat megvitatása céljából bizottsági 
munkacsoport létrehozásáról döntött. 

http://szocialisfarm.hu/files/Szocialis%20Farm%20tanulmany%203.2.%20vegleges_nokorr.pdf
http://szocialisfarm.hu/files/SZ.F--Szakmapolitikai-Javaslat.pdf
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tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára. A szociális farm tehát nem egy 

új gazdálkodó szervezeti forma, hanem egy komplex tevékenység elnevezése, amelynek 

mezőgazdasági elemei önmagukban nem garantálják a gazdasági fenntarthatóságot.” 

2017 márciusában elkészült „Beszámoló a Szociális Farm Munkacsoport javaslatai alapján 

megjelölt feladatok végrehajtásáról és jövőbeni ütemezéséről a Fogyatékosságügyi Tárcaközi 

Bizottság részére” c. dokumentum további finomításokat tartalmaz, de 

sajnos érdemi változás nem történt ebben a témában.  A szociális farm 

védjegy bejegyzése iránti védjegy eljárás lezárult, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala bejegyezte a Szociális Farm Tanúsító Védjegyet5 

(lajstromszám: 223 047).  

Minden nehézség ellenére, az elmúlt évben egyre több kiváló hazai szociális farm típusú 

kezdeményezés indult el, melyek további fejlődésének legfőbb akadályát a tisztázatlan 

jogi helyzetben látjuk.  

A mai Magyarországon a legmodernebb szociális szolgáltatási forma a Támogatott 

Lakhatás, mely a közeljövőben többezres fogyatékos-, pszichiátriai beteg- és 

hajléktalan személy számára nyújt majd kiemelkedő minőségű ellátást, mely ellátási 

forma eddig megoldatlan foglalkoztatási problémájára is kézenfekvő megoldást 

nyújthat a szociális farmok rendszere. (Ez utóbbival a Fogyatékosságügyi Tárcaközi 

Bizottsága javaslata már négy éve kiemelten foglalkozott!6). A végrehajtásról szóló beszámoló 

is ezt erősíti meg: „7. pont a kitagolással érintett célcsoport számára javasolja a szociális 

farm keretein belüli foglalkoztatást, mint új lehetőséget. A Munkacsoport a 7. ponthoz 

kapcsolódóan továbbra is fontosnak tartja a Szociális Farmok létrehozásának és 

működésének kormányzati támogatását.” 

                                                           
5 A tanúsító védjegy egy olyan speciális védjegyfajta, amelyet a védjegybejelentésben ilyenként jelölnek meg, és 

amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja vagy a 
szolgáltatásnyújtás módja, illetve a minőség, pontosság vagy egyéb jellemző tekintetében tanúsított árukat vagy 
szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező más áruktól vagy szolgáltatásoktól. 

(https://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/a-megjelolesek-tipusai/tanusito-vedjegy) 
6 7. Egyéb szakpolitikai szinergia: 
A szociális farm –tevékenység bevezetése (társadalmi, gyógyító, foglalkozási rehabilitációs, és szemléletformáló 
hatásán túl) elősegíti a vidéki mezőgazdasági termelők (elsősorban magánszemély gazdák és kkv-k) gazdasági 
stabilitását (új bevételi forrás), másrészt lehetőséget teremt a szociális intézményekben lakók számára 
értékteremtő tevékenyég végzésére. Magyarországon több mint 16.000 ember él bentlakásos szociális intézményi 
keretek között.  A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) megvalósításának első három éves ciklusa után (hat intézet 697 lakójának 
kitagolása történt meg) még jelenleg is folyamatban van a nagy intézmények kiváltásának újabb szakaszának 
előkészítése. A kitagolás során a legnagyobb kihívás a célcsoport foglalkoztatási problémakörének megoldása. 
Jelenleg a szociális intézmények fenntartói nem végezhetnek gondozottaik bevonásával értékteremtő (a 
megtermelt javakat felhasználó, értékesítő) mezőgazdasági tevékenységet (kivéve, ha mezőgazdasági 
termelőszervezetet, mint önálló jogi gazdasági egységet nem hoztak létre, melynek elindítása sajnos nem vonzó 
az intézmények számára). A szociális farm - tevékenység hazai jogrendszerének kialakítása reális alternatíva 
lehetne számos szociális intézmény megoldatlan foglalkoztatási problémája számára. Mindez a fogyatékos 
személyeket ellátó intézmények mellett a szenvedélybetegeket, hajléktalanokat, idős embereket, egyéb hátrányos 
helyzetű személyeket ellátó szociális- egészségügyi (részben gyermekvédelmi) intézmények számára is 
foglalkozási /rehabilitációs eszközzé válhat. 

https://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/a-megjelolesek-tipusai/tanusito-vedjegy
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2. Probléma felvetése 

 

Magyar Szociális Farmszövetség és szakmai partnerei újragondolva a „szociális farm” 

hazai jogszabályokba történő bevezetésének stratégiáját, elsőként egy szűkebb kört 

érintő, de hatásaiban jelentősnek mondható javaslatot terjeszt elő. Elsődleges célunk, 

hogy a szociális farm fogalma megjelenjen a hazai jogszabályi környezetben, valamint 

megoldódjanak a szociális intézményi (lakhatási szolgáltatási) keretek között a hátrányos 

helyzetű, elsődlegesen a fogyatékos személyek7 által végzett mezőgazdasági termelési és 

értékesítési jogi problémák.8 

Magyarország az ENSZ Egyezmény ratifikálásával9 vállalta, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek számára biztosítja, hogy a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és 

létesítmények azonos alapon hozzáférhetőek a fogyatékossággal élő személyek számára is, 

az ő igényeikhez igazítottak,  támogatja az önfoglalkoztatás, a vállalkozás fejlesztésének 

lehetőségeit. 

A szociális farm modell térnyerése (lehetősége) leginkább a férőhelykiváltás folyamatában, 

illetve az attól függetlenül létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatások működtetése 

vonatkozásában lenne garanciális jelentőségű, tekintve hogy a közösségi alapú 

szolgáltatások kulcselme, hogy erősítse az érintettek önrendelkezését, és biztosítsa a 

megfelelő foglakoztatási lehetőségekhez való hozzáférést másokkal azonos alapon. 

Az Európai Parlament 2017. november 30-i állásfoglalása az európai fogyatékosságügyi 

stratégia végrehajtásáról (2017/2127(INI)10 kifejezetten felhívja a Bizottságot, hogy a pozsonyi 

nyilatkozatban és a szociális gazdaságról szóló madridi nyilatkozatban rögzített elvekkel 

összhangban támogassa a szociális vállalkozásokat, amelyek fontos forrásai a 

fogyatékossággal élő embereknek biztosítható foglalkoztatási lehetőségek. 

Az EU Foglalkoztatási és Szociális Bizottság fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró 

észrevételeire (2015/2258(INI)) felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális és 

szolidaritáson alapuló gazdasági vállalkozásokon keresztül ösztönözzék tovább a 

fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását, segítve ezzel a fogyatékossággal élő 

                                                           
7 A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szociális farmok több mint a fele esetében fogyatékos személyek 
bevonására kerül sor. 
8 Jelen javaslatunk nem tartalmazza a nem bentlakásos szociális intézményekhez kapcsolódó mezőgazdasági 
termelési kezdeményezések problémáinak megoldását, az oktatási-nevelési intézmények iskolakert típusú 
programjai jogi korlátainak megoldását, valamint az egyéb nem mezőgazdasági szervezeti keretek közötti 
agrártevékenységekhez kapcsolódó kérdéskörök megoldását sem. 
9 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről (19. cikk, 27. cikk) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700092.TV 
10 Az Európai Parlament 2017. november 30-i állásfoglalása az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról 

(2017/2127(INI)) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_HU.html 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2127(INI)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700092.TV
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2127(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_HU.html
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személyeknek belépni a munkaerőpiacra. E tekintetben felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a 

„szociális vállalkozás” kezdeményezés részeként létrehozott eszközökön keresztül 

ösztönözze tovább az újonnan kialakult szociális befektetési piacot, és tájékoztassa a 

Parlamentet a kezdeményezés félidős felülvizsgálatának eredményeiről11. 

 

Magyarországon a közösségi alapú szolgáltatásokkal szemben támasztott legfontosabb 

elvárás, hogy fel kell számolni az általános szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy a 

társadalmi részvétel és az igénybe vevők bevonásának akadályait. Ezeket olyan 

jogszabályoknak és szakpolitikáknak kell felváltaniuk, amelyek támogatják a közösségi 

befogadást és részvételt12. 

Ma Magyarországon mintegy 140 TL (támogatott lakhatás13) szolgáltatás működik.14 A 

legfrissebb KSH adatok szerint összesen 1486 fő15 él támogatott lakhatásban (929 fő 

fogyatékos személy, 368 pszichiátriai beteg személy, 189 szenvedélybeteg személy) A 

közeljövőben az intézményi férőhely kiváltási program keretében16 100-nál is több hasonló 

TL ház kerül átadásra, a pályázati források 7500 fő kiváltását tehetik lehetővé. A legtöbb TL 

ház vidéki környezetben épül és rendelkezik kisebb-nagyobb udvarral, kerttel, így számukra a 

foglalkozási rehabilitációs fejlesztés területén a szociális farm típusú megközelítés kézenfekvő 

megoldás lehet. Sajnos ennek jelen pillanatban Magyarországon jogi akadálya van. 

A Támogatott Lakhatás esetében a lakhatási szolgáltatást biztosító, legfeljebb  12 fő számára 

kialakított lakásnak vagy háznak, „magánházi környezetnek”, a magánházaknál szokásos 

normál, átlagos szabályoknak kell megfelelnie (azaz nem minősülnek szociális 

rendeltetésűnek).17 Ezekben a „lakóközösségekben” azonban dilemma, hogy az ott lakó 

(ezen címre bejelentett, támogatott lakhatás szociális szolgáltatást igénybe vevő  

magánszemélyek) milyen jogosultsággal termelhetnek kisléptékben mezőgazdasági 

alapanyagokat (zöldség, tojás, tej), illetve ezeket milyen jogosultsággal használhatják fel 

önellátási célra, illetve környezetükben ezt hogyan tudnák értékesíteni. Elméletben bizonyos 

                                                           
11 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0203_HU.html 
12 https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/common-european-
guidelines_hungarian-version.pdf 
13 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 75. §. 
14 Szolgáltatói Nyilvántartás (MŰKENG) ; https://idp.nrszh.hu/idp/ 
15 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsi003.html 
16 2017 januárban megjelent az EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése című konstrukció (keretösszeg 25,34 Mrd forint). A projekt célja a fogyatékossággal élő, 
pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb 
intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető 
közösségi alapú ellátási formák kialakítása. 2017 márciusában megjelent a VEKOP-6.3.2 Intézményi ellátásról a 
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című konstrukció pályázati 
felhívása, 730 millió forint keretösszeggel (közép-magyarországi régió). 2019.-ben kerül újra megnyitásra az EFOP-
2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 
kiváltás 2023-ig című konstrukció, amelynek nyomán minden eddiginél nagyobb volumenű forrás állhat 
rendelkezésre a kiváltási folyamat támogatására (51,96 Mrd forint keretösszeg)  
17 dr. Gazsi Adrienn, Jogi Inkonzisztencia vizsgálat szaktanulmány, 38-40.o. (2018, FSZK) http://fszk.hu/wp-

content/uploads/2018/11/FSZK_TARS_Kezenfogva_Jogi_inkonzisztencia_vizsgalat_I_szaktanulmany_honlap.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0203_HU.html
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/common-european-guidelines_hungarian-version.pdf
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/common-european-guidelines_hungarian-version.pdf
https://idp.nrszh.hu/idp/
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsi003.html
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/FSZK_TARS_Kezenfogva_Jogi_inkonzisztencia_vizsgalat_I_szaktanulmany_honlap.pdf
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/11/FSZK_TARS_Kezenfogva_Jogi_inkonzisztencia_vizsgalat_I_szaktanulmany_honlap.pdf
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korlátokkal egy-egy fő lakó lehet őstermelő, ami valójában nem oldja meg a lakóközösség 

többi tagjának foglalkozási rehabilitációs programba történő bevonását (Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara a Szimbiózis Alapítvány megkeresésére 2018. december 12-én 

megküldött véleménye alapján 18). 

A probléma gyökerét a szociális farmszolgáltatások/tevékenységek piacra jutásának, a 

piacképesség elismerésének jogi akadályai képzik. Ez élelmiszerjogba, kistermelői, adózási, 

illetve szociális jogszabályba ütköző, szociális farmtevékenységek végzését 

megakadályozó/kizáró problémákat vet föl.  

 

Alapvető megoldatlan jogi kérdés egy kiscsoportos lakhatási forma esetén, hogy az 

átlag 10 fő lakóból álló teljes vagy részleges csoport  hogyan válhatna mezőgazdasági 

termelői közösséggé, illetve ezen tevékenységet milyen szakszerű támogatás 

igénybevételével tudnák folytatni? A szociális farm típusú közösségi gazdálkodási 

forma erre nyújthatna reális megoldást, mely a gyakorlatban megnyugtatóan tudná 

rendezni az élelmiszerbiztonsági, mezőgazdasági, szociális és foglalkozási 

rehabilitációs elvárásokat egyaránt.  

                                                           
1818 „A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelő: 
az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek 
előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége 
tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik,… 
a) saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni a 
termelési eszközei (ideértve a bérelt földterületet, eszközöket is), a termelés szervezése és - a vetőmag-
bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés 
eredményének felhasználása felett; 
 Őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő állattenyésztés, kiemelt kritérium a saját 
gazdaság megléte, illetve az őstermelő rendelkezési joga a termelési eszközök és a termelés eredményének 
felhasználása felett. 
A fentiek esetén a termelésbe bevont terültnek, a mobil tyúk-kenneleknek, a baromfiknak és a takarmánynak a 
magánszemély tulajdonába vagy bérleményébe kellene kerülnie, valamint a megtermelt termékek az őstermelő 
tulajdonát fogja képezni. Az eszközök bérbe adását polgári jogi szerződés (bérleti szerződés) keretében, írásos 
formában szükséges megkötni. 
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) V. cím 2:19. § (5) bekezdése alapján a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes 
jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta. 
A Ptk. V. cím 2.20. § (3) bekezdése alapján a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a bíróság 
ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében a gondnoka hozzájárulása nélkül 
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja; 
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű 
szerződéseket; 
c) rendelkezhet jövedelme bíróság által meghatározott hányadával; annak erejéig kötelezettséget is vállalhat; 
d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és 
e) ajándékozhat a szokásos mértékben. 
 A megkeresés alapján fogyatékkal elő magánszemélyek kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni, emiatt 
személyüknél vizsgálni szükséges, hogy milyen jognyilatkozat tételre jogosultak, illetve cselekvőképességük 
tekintetében került-e őstermelői tevékenységet kizáró korlátozás megállapításra. Amennyiben nyilatkozatot csak a 
gondnoka hozzájárulásával tehet, a kérelmezésnél együtt járhatnak el és a nyilatkozat másolata a kérelem 
mellékletét képezi.  A cselekvőképességében teljes korlátozott személy önállóan nem képes őstermelői 
tevékenységet végezni, emiatt nem válthatnak ki őstermelői igazolványt. 
 Az állattartás és az állati eredetű alaptermék kapcsán szükséges a gazdaság helye szerint illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal felkeresése is a kistermelői engedély kiváltása 
végett.” 
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3. Javaslatok 

Fő cél egy olyan keretrendszer meghatározása, amely közjogi és magánjogi szempontból, 

mind a kormányzat, mind a szociális farmtevékenységet végző személyek és szervezetek 

részére megnyugtató megoldást körvonalaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Javaslatok a szociális joganyag módosítására: 

 

 

Jelenlegi joghely Relevancia/ indoklás Módosítási javaslat 

 

- Jelenleg nem létezik 

szabályozási keret erre az új 

közösségi alapú 

szolgáltatásra, amely 

magába foglal rehabilitációs 

és terápiás tevékenységeket, 

munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációt szolgáló elemeket, 

gondozási és képzési 

elemeket. 

„Közösségi gazdálkodás”, mint új 

közösségi alapú szolgáltatás 

bevezetése a szociális törvénybe. 

A közösségi gazdálkodás 

létrehozásának, nyilvántartásba 

vételének, működtetésének, 

valamint támogatásának 

részletszabályainak kidolgozása. 
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Jelenlegi joghely Relevancia/ indoklás Módosítási javaslat 

 

Szoctv/ Támogatott lakhatás 

75. § *  (1) A támogatott 

lakhatás a fogyatékos 

személyek, a pszichiátriai 

betegek - ide nem értve a 

demens személyeket - és a 

szenvedélybetegek részére 

biztosított ellátás, amely az 

életkornak, egészségi 

állapotnak és önellátási 

képességnek megfelelően, 

az ellátott önálló 

életvitelének fenntartása, 

illetve elősegítése érdekében 

biztosítja 

a) a lakhatási 

szolgáltatást, 

b) az önálló életvitel 

fenntartása, segítése 

érdekében a mentálhigiénés, 

szociális munka körébe 

tartozó és egyéb támogató 

technikák alkalmazásával 

végzett esetvitelt, 

c) a közszolgáltatások 

és a társadalmi életben 

való részvételt segítő más 

szolgáltatások 

igénybevételében való 

segítségnyújtást, 

d) az ellátott komplex 

szükségletfelmérése alapján, 

erre vonatkozó igény esetén 

da) a felügyeletet, 

db) az étkeztetést, 

dc) a gondozást, 

dd) a készségfejlesztést, 

de) a tanácsadást, 

df) a pedagógiai 

segítségnyújtást, 

dg) a gyógypedagógiai 

segítségnyújtást, 

dh) a szállítást, 

di) a háztartási vagy 

háztartást pótló 

segítségnyújtást. 

 

 

 

 

 

Jelenleg a Szoctv. támogatott 

lakhatás szabályozása a 

foglalkoztatásra nézve 

semmilyen szabályozást nem 

tartalmaz, pedig a vonatkozó 

stratégiai dokumentumok igen 

erőteljesen tartalmazzák, hogy 

a férőhelykiváltás 

eredményeként létrejövő 

támogatott lakhatás sikeres 

megvalósulásának a 

kulcseleme a foglalkoztatás. 

A fogyatékos emberek jogairól 

szóló ENSZ Egyezmény 

(2007. évi XCII. törvény) 

Magyarországra, mint részes 

államra azt a kötelezettséget 

rója, hogy megtegye a 

szükséges lépéseket a 

közösségi alapú 

szolgáltatások 

megteremtése érdekében. 

A támogatott lakhatás, mint 

közösségi alapú ellátás 

esetében garanciális 

jelentősége van annak, hogy a 

hagyományos intézeti 

foglalkoztatási lehetőségeken 

túl a jogszabály deklaráltan 

biztosítsa a támogatást a 

foglalkoztatási 

lehetőségekhez történő 

hozzáférésben, ide értve a 

közösségi gazdálkodásban 

való részvétel támogatását. 

 

Támogatott lakhatás 

75. § *  (1) A támogatott 

lakhatás a fogyatékos személyek, 

a pszichiátriai betegek - ide nem 

értve a demens személyeket - és a 

szenvedélybetegek részére 

biztosított ellátás, amely az 

életkornak, egészségi állapotnak 

és önellátási képességnek 

megfelelően, az ellátott önálló 

életvitelének fenntartása, illetve 

elősegítése érdekében biztosítja 

a) a lakhatási szolgáltatást, 

b) az önálló életvitel 

fenntartása, segítése érdekében a 

mentálhigiénés, szociális munka 

körébe tartozó és egyéb támogató 

technikák alkalmazásával végzett 

esetvitelt, 

c) a közszolgáltatások és a 

társadalmi életben való 

részvételt segítő más 

szolgáltatások 

igénybevételében való 

segítségnyújtást, támogatást a 

foglalkoztatási lehetőségekhez 

történő hozzáférésben, ide 

értve a közösségi 

gazdálkodásban való részvétel 

támogatását. 

d) az ellátott komplex 

szükségletfelmérése alapján, erre 

vonatkozó igény esetén 

da) a felügyeletet, 

db) az étkeztetést, 

dc) a gondozást, 

dd) a készségfejlesztést, 

de) a tanácsadást, 

df) a pedagógiai 

segítségnyújtást, 

dg) a gyógypedagógiai 

segítségnyújtást, 

dh) a szállítást, 

di) a háztartási vagy háztartást 

pótló segítségnyújtást. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj616idc77d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj616idc77d
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Jelenlegi joghely Relevancia/ indoklás Módosítási javaslat 

1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet  

A támogatott lakhatás 

szakmai feladatai *  

110/D. § (1) A szolgáltatás 

során biztosítani kell 

a) a lakóhelyi és - a 

távmunka kivételével - a 

munkahelyi feladatok, 

valamint a szabadidő 

eltöltésének szétválasztását, 

b) a foglalkoztatást, 

abban az esetben, ha a 

komplex 

szükségletfelmérés 

eredményének megfelelő 

foglalkoztatási lehetőség 

rendelkezésre áll, 

(…) 

A rendelet jelenleg hatályos 

szabályozása is 

egyértelműen lehetővé teszi, 

hogy a támogatott lakhatásban 

az ellátottak saját otthonukban 

(azaz a lakhatás céljául 

szolgáló ingatlanban) otthon 

végezhető munkát, illetve 

távmunkát végezzenek. 

Indokolt a szakmai feladatokat 

differenciálni, bővíteni annak 

érdekében, hogy a közösségi 

gazdálkodásban végzett 

mezőgazdasági tevékenység 

lehetősége is egyértelműen 

nyitva álljon az igénybevevők 

számára. 

 

2000. (I. 7.) SzCsM rendelet  

A támogatott lakhatás szakmai 

feladatai *  

110/D. § (1) A szolgáltatás során 

biztosítani kell 

a) a lakóhelyi, a távmunka, 

és a közösségi gazdálkodásban 

végzett tevékenység kivételével 

- a munkahelyi feladatok, valamint 

a szabadidő eltöltésének 

szétválasztását, 

b) a foglalkoztatást, abban az 

esetben, ha a komplex 

szükségletfelmérés 

eredményének megfelelő 

foglalkoztatási lehetőség 

rendelkezésre áll, 

(…) 

110/C. § (1) A komplex 

szükségletfelmérés kiterjed 

a) az egyén igényeire és 

elvárásaira a mindennapi 

életvezetésének 

támogatásával kapcsolatban, 

b) az egyén által 

megfogalmazott rövid- és 

hosszú távú célokra, 

c) az életkor- és 

fogyatékosság-specifikus 

igényekre, 

d) a családi állapotra, a 

természetes és 

professzionális támogató 

környezetre, 

e) a képzettségre, 

munkatapasztalatra, 

f) az életvitel 

önállóságának 

meghatározásához 

szükséges mértékben a 

jövedelmi, vagyoni helyzetre, 

g) a lakhatás fizikai 

környezetének speciális 

szükségletére, a 

kommunikációs 

szükségletekre, 

h) annak felmérésére, 

hogy az élet mely területén 

szükséges a támogatás és 

milyen mértékben, 

Indokolt, hogy a komplex 

szükségletfelmérés terjedjen ki 

az igénybevevő vállalkozóvá, 

önfoglalkoztatóvá 

válásának, a közösségi 

gazdálkodásban való 

részvétel lehetőségének 

felmérésére. 

 

Terjedjen ki az vállalkozóvá, 

önfoglalkoztatóvá válás 

vállalkozóvá, a közösségi 

gazdálkodásban való részvét 

lehetőségéhez való hozzájutás 

megszervezésének igényére. 

 

110/C. § (1) A komplex 

szükségletfelmérés kiterjed 

a) az egyén igényeire és 

elvárásaira a mindennapi 

életvezetésének támogatásával 

kapcsolatban, 

b) az egyén által 

megfogalmazott rövid- és hosszú 

távú célokra, 

c) az életkor- és 

fogyatékosság-specifikus 

igényekre, 

d) a családi állapotra, a 

természetes és professzionális 

támogató környezetre, 

e) a képzettségre, 

munkatapasztalatra, 

vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá 

válásának, a közösségi 

gazdálkodásban való részvétel 

lehetőségének felmérésére 

f) az életvitel önállóságának 

meghatározásához szükséges 

mértékben a jövedelmi, vagyoni 

helyzetre, 

g) a lakhatás fizikai 

környezetének speciális 

szükségletére, a kommunikációs 

szükségletekre, 

h) annak felmérésére, hogy az 

élet mely területén szükséges a 

támogatás és milyen mértékben, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000001.SCM#lbj354id5930
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000001.SCM#lbj354id5930
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i) a speciális csoportoknak 

nyújtott egyéb támogatás 

bevonására vonatkozó 

szükségletre és annak 

mértékére, 

j) a támogatási szükséglet 

időszakosságára vagy 

folyamatosságára, 

k) folyamatosan nyújtott 

- általános és speciális - 

szociális munka esetében 

annak intenzitására, 

gyakoriságára, valamint az 

egészségügyi ellátáshoz, 

oktatáshoz és a 

foglalkoztatáshoz való 

hozzájutás 

megszervezésének 

igényére, 

l) az egyén 

együttműködési 

szándékának felmérésére. 

(2) *  A komplex 

szükségletfelmérést 

célcsoport-specifikus, 

fogyatékosság esetén 

fogyatékosság-specifikus 

módszerekkel, felmérő 

eszközökkel kell elvégezni. 

 

i) a speciális csoportoknak 

nyújtott egyéb támogatás 

bevonására vonatkozó 

szükségletre és annak mértékére, 

j) a támogatási szükséglet 

időszakosságára vagy 

folyamatosságára, 

k) folyamatosan nyújtott - 

általános és speciális - 

szociális munka esetében 

annak intenzitására, 

gyakoriságára, valamint az 

egészségügyi ellátáshoz, 

oktatáshoz és a 

foglalkoztatáshoz való 

hozzájutás megszervezésének 

igényére, vállalkozóvá, 

önfoglalkoztatóvá válás 

vállalkozóvá, a közösségi 

gazdálkodásban való részvét 

megszervezésének igényére 

l) az egyén együttműködési 

szándékának felmérésére. 

(2) A komplex 

szükségletfelmérést célcsoport-

specifikus, fogyatékosság esetén 

fogyatékosság-specifikus 

módszerekkel, felmérő 

eszközökkel kell elvégezni. 

 

 

 

3.2 Megoldási javaslat az élelmiszer-előállítás és értékesítés szempontjainak mentén 

A keretrendszerhez kapcsolódó szociális farmtevékenységek ágazati szabályozáson (adójogi, 

foglalkoztatási jogi, szociális jogi, stb.) keresztül történő, meglévő szabályozási konstrukcióhoz 

való igazítására, illetve a meglévő szabályok módosítására is szükség van.   

Elsődlegesen – a fentiek szerint - egy olyan központi kategóriát kell megjeleníteni, amely 

kifejezi a szociális szolgáltatók közreműködésével, az ellátottak (célcsoport) 

bevonásával kiegészítő tevékenységként végzett mezőgazdasági tevékenységeket. Ennek 

javasolt elnevezése: KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS.  

A jogszabályok egymásra épülése érdekében célszerű lenne- az egységes jogértelmezésre 

tekintettel- valamennyi érintett jogszabályba speciális rendelkezéseket beépíteni és a 

közösségi gazdálkodás fogalma köré csoportosítva megjeleníteni.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000001.SCM#lbj353id5930
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3.2.1. Az első javaslat a keretszabályhoz tartozó lényeges kérdés a közösségi gazdálkodás 

definiálása (alanya, tárgya, tartalma tekintetében): 

 alanyai és célcsoportja: a szociális tevékenységet végző intézmények és szervezetek 

 tárgya: mezőgazdasági tevékenységek végzése a szociális ellátásban részesülő 

személyek bevonása által 

 tartalma: a szociális ellátásban részesülő személyek által megtermelt mezőgazdasági 

termékek piacra jutási feltételei. 

 

3.2.2. A második javaslat pedig garanciális szabályok meghatározása a közösségi 

gazdálkodás állami elismerése érdekében.  

 

Meg kell határozni, melyik igazgatási szerv és milyen feltételek mellett jogosult az elismerési 

eljárás lefolytatására.  

 Ennek egyik markáns eleme a szociális farm védjeggyel rendelkező szervezetek 

elismerése, tekintettel arra, hogy a védjegy használatának szabályai lefektetésre kerültek.  

 Az állami elismerés szabályozási szempontjából javasoljuk  

a) egyrészt a közösségi gazdálkodást végző szervezet gazdálkodásának helyszínéül 

szolgáló intézmény, mint személyegyesülés (szociális foglalkoztatottakat tömörítő 

gazdálkodási forma) elismerését;  

b) másrészt a közösségi gazdálkodás által végzett szociális farm tevékenység ágazati 

szabályokban való preferálását.  

 

A közösségi gazdálkodást végző szociális ellátottak képviseletét a munkakoordinációjukat 

végző és irányító szociális szervezet vezetője/telephely vezetője látja el (esetleg az általa 

kijelölt mezőgazdasági végzettségű munkavállaló). Azaz a közösségi gazdálkodás 

tekintetében, az arra vonatkozó jogosító és kötelező jogszabályi előírásokat a szociális 

intézmény/telephely vezetőjére kell telepíteni, nem pedig a szociális intézményben 

ténylegesen mezőgazdasági tevékenységet végző és folytató hátrányos helyzetű/fogyatékos 

személyekre. A szociális intézmény (illetve szociális szolgáltató) köré kell a közösségi 

gazdálkodás feltételeit szervezni. 

3.2.3. Javasoljuk továbbá, hogy a közösségi gazdálkodást végző személyek belső viszonyait 

POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSSEL, a Ptk. 6:498-513. §§ alapján rendezzék.  

Így a közösségi gazdálkodás polgári jogi társasági formában való állami elismeréséről 

beszélhetünk, ami a közösségi gazdálkodás végzésére jogosít. A KÖZÖSSÉGI 
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GAZDÁLKODÁST VÉGZŐ POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGOT a családi gazdaságra vonatkozó 

jogi szabályozás analógiájára célszerű építeni. 

Egy önálló, közösségi gazdálkodást végző polgári jogi társaságról szóló rendelet 

megalkotását tartjuk célszerűnek. Erre a rendeletre visszautalással, azt értelmezve, az ágazati 

szabályokba speciális kivételt engedő szabályok megalkotása szükséges. Így pl. a közös 

őstermelői (javasolt közösségi gazdálkodói igazolvány szóhasználat) igazolvány kiváltásának 

lehetősége a közösségi gazdálkodást végző polgári jogi társaság esetén.  

A közös őstermelői igazolvány analógiájára lehetővé kell tenni, hogy a bevont célcsoport 

önálló jövedelemmel rendelkezzen, ha szükséges adózhasson a jövedelem után.  

Aktuális jogszabály  Módosításra vonatkozó megjegyzés 

 

1995. évi CXVII. törvény a 

személyi 

jövedelemadóról 

  

Közösségi gazdálkodói igazolvány és annak kiváltásának 

szabályozása szükséges  

Nyilatkozni az ellátó Intézmény tud (fogyatékkal élő nem, 

vagy csak korlátozásokkal).  

Nem családtagi minőség, hanem bentlakásos, ellátotti 

közösség alkotja a kiindulási alapot.  

Az Intézmény tulajdonában lévő föld (sokszor belterületi 

majorság, kert, és állatok közös „használatán” alapul.  

A mezőgazdasági 

őstermelői 

igazolványról szóló 

436/2015. (XII. 28.) 

Korm. rendelet. 

Közösségi gazdálkodói igazolvány és annak kiváltásának 

szabályozása szükséges. 

A társkártya lehetősége (általánosan is) javasolt a tagok egy 

időben külön helyszínen árusításához (dömping időszak) 

Az egységes adózás kérdéskörét is érdemes megvizsgálni. 

Egyéb mezőgazdasági és 

szakjogi szabályok  

A fogalom átvezetése 

Későbbi jogalkotási 

folyamatban 

Kistermelői vagy kisüzemi 

higiéniai rendelet 

A fogalom átvezetése pl. nem üzem, hanem marginális, kis 

termelői vagy kisüzemi egység, könnyített higiéniai 

szabályokkal 
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4. Külföldi jó gyakorlatok  
 

Ma Európában több ezer elismert szociális farm működik.  

Nagy-Britanniában a care farming (gondoskodó farmművelés) mozgalom alulról építkezik 

https://www.carefarminguk.org/, a közel kétezer szereplő társadalmi hatása jelentős. Több 

SROI kutatással bizonyították, hogy minden befektetett angol font a szociális farmokba több 

mint másfélszeresét „hozza vissza” a társadalom számára. A care farmok többsége 

növénytermesztéssel és állattartással egyaránt foglalkozó 

kisgazdaság. A következő (cél)csoportoknak kínálnak 

szolgáltatásokat: tanulási nehézségekkel küzdők, mentális 

problémákkal küzdők, autizmussal élők, iskolakerülő és 

motiválatlan fiatalok, alkohol és drogproblémákkal küzdők – jellemzően nemcsak egy 

célcsoport felé nyitnak. A finanszírozás többszintű, ahol pl. a helyi önkormányzati szolgáltatási 

struktúra megrendelőként jelenik meg. Széleskörű 

ágazatközi együttműködés jellemzi az angol szociális 

farm működtetési modellt. 

Írországban kb. 150 elismert szociális farm van, a számuk folyamatosan fejlődik. Kiemelt 

figyelmet fordítanak a gazdák képzésére, és a hálózati munkára, valamint a nemzetközi 

kapcsolatokra. Az Ír Szociális Farm Szövetség tagjainak működését, fejlesztését többek között 

az agrártárca (Department of Agriculture Food and the Marine-

DAFM) négy éves keretszerződéssel ((2017-2020) 

finanszírozza19, mely létrehozta szakosított intézményét: Social 

Farming Office.   

Norvégiában a Mezőgazdasági Minisztérium felismerte a green care (zöld gondoskodás) 

szolgáltatások gazdasági potenciálját, ők játsszák a főszerepet a folyamatok 

előremozdításában. Az országban a zöld gondoskodás kifejezés egyet jelent a farmokon 

nyújtott, személyre szabott, minőségbiztosított jólléti szolgáltatásokkal, melyek magukban 

hordozzák a fejlődés és az életminőség-javítás lehetőségét. A zöld gondoskodás 

szolgáltatások helyszíne lehet egy gazdaság, egy erdőgazdaság vagy egy kertészet. A 

fejlesztő tevékenységek minden esetben az adott helyszínen folyó munkákhoz kötődnek. E 

szolgáltatások az alábbi területeken alkalmazhatók: oktatás (gyermek és ifjúsági 

alapprogramok); munka (munkanélküliek visszakapcsolása a munka világába); egészségügyi 

és szociális szolgáltatások; integrációs tevékenységek (menekültek; bevándorlók 

beilleszkedésének elősegítése); bűnmegelőzés. 2011-ben 1100 norvég gazdaság kínált 

fejlődési/gyógyulási lehetőséget. 2012-ben a Mezőgazdasági Minisztérium és a Regionális 

                                                           
19 CEDRA Innovation and Development Fund for the development and progression of Social Farming at national 
level. 

https://www.carefarminguk.org/
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Fejlesztési Minisztérium, a zöld gondoskodás „mozgalom” képviselői bevonásával – 

megalkotta a Nemzeti Zöld Gondoskodás Stratégiát. A zöld gondoskodás kezdeményezés 

tudományos megalapozását kiemelt feladatként kezelik. A kutatások eredményei szerint a 

szociális farm szolgáltatásokat igénybe vevő embereknek fokozódott az önbecsülése, az 

önmagukba vetett hite és a problémamegoldó képessége, valamint könnyedebben 

kommunikáltak, alakítottak ki kapcsolatokat embertársaikkal, ezzel párhuzamosan pedig 

csökkent a kilátástalanság érzése és a szorongás mértéke. Az elmúlt években számos zöld 

gondoskodás tevékenységre fókuszáló képzés indult azon  gazdák számára, akik ilyen jellegű 

szolgáltatást kívánnak nyújtani farmjukon. 2010-ben 

minőségbiztosítási rendszert, 2012-ben egy minősítő/jóváhagyó 

rendszert („Inn På Tunet” – „Ki az udvarba”) hoztak létre, ami 

kötelező azon gazdák számára, akik zöld gondoskodás 

szolgáltatásokat kívánnak nyújtani. 20 

Hollandiában az egészségügyi/szociális szektor és az agrárszektor egyaránt megértette a 

szociális farmművelés előnyeit, a döntéshozók sem zárkóznak el a témától. A holland kutatói 

közösség a kezdeményezés mellé állt, itt készül a legtöbb kutatás a témában. A szociális 

farmművelés a mezőgazdasági termelés és a szociális, egészségügyi szolgáltatások 

kombinációját jelenti itt. A farmok száma évről évre gyorsabban nő : 1998 és 2009 között 75-

ről több mint 1000-re emelkedett. 2005-ben összesen 10 000 kliens részesült szociális 

farmokon nyújtott szolgáltatásokban, ez farmonként átlagosan évi 73 000 euró bevételt 

jelentett. A szociális farmok jellemzően nappali foglalkoztatóként, támogatott munkahelyként 

vagy lakóhelyként funkcionálnak a megváltozott munkaképességű emberek számára. 

Hollandiában a szociális farmművelés a következő célcsoportok számára kínál 

gyógyulási/fejlődési lehetőséget: mentális problémákkal küzdők, drog- vagy 

alkoholfüggőségben szenvedők, tanulási nehézségekkel küzdők, idős emberek, gyerekek, 

motiválatlan, magatartási problémával küzdő fiatalok, tartósan munkanélküliek. A kutatások 

eredményei szerint, a szociális farmon töltött időszak során fokozódik a farmsegítők 

önbecsülése, önbizalma, önállóbbakká, nyugodtabbakká válnak, és könnyedebben alakítanak 

ki kapcsolatot társaikkal. Életminőségük és közérzetük javul, miközben egyre inkább a 

társadalom hasznos tagjaiként tekintenek önmagukra. A szociális farmművelők számára 

jelentős kihívás a farmokon nyújtott szolgáltatások finanszírozásának biztosítása. 1995-től a 

szociális farmok „terápiás” tevékenységei az AWBZ-ből, a hosszú távú gondozást igénylők 

számára kialakított egészségügyi biztosítási programból származó pénzzel is 

megvásárolhatók. 2003-ban a Personal Budgets of Clients (’Kliensek Személyes 

Költségkerete) program széles körben vált elérhetővé. Az újítás lényege, hogy a program 

résztvevői kézhez kapnak egy bizonyos pénzösszeget, melyet saját igényeik, szükségleteik 

                                                           
20 Kiváló beszámolók a témában: https://carefarm.blog.hu/ 
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szerint költhetnek el. Így vált lehetővé, hogy a kliensek közvetlenül is köthessenek szerződést 

egy szociális farmmal, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokra van 

szükségük. A holland szociális farmművelés szektor számára a következő események 

jelentettek előrelépést: a Mezőgazdasági Gyógyítás Nemzeti Támogató Központja (National 

Support Center for Agriculture and Care) nevű intézet felállítása, a régiók szociális 

farmművelői szervezeteinek létrehozása. 

Néhány évvel ezelőtt a német kezdeményezésű MAIE projekt (’Multifunctional 

Agriculture in Europe – Social and Ecological Impacts on Organic Farms’,) az 

európai kezdeményezéseket fejlettségi osztályokba sorolta:  

 Úttörő (Pioneer) státus – Szlovénia, Csehország, Bulgária – ahol elindultak már szociális 

farm kezdeményezések. 

 Közepesen fejlett (Moderately developed) státus – Franciaország, Portugália, 

Finnország, Németország – ahol a szociális farmok száma és sokszínűsége fejlődik, 

felhasználói hálózatok alakulnak, de a politikai és finanszírozási háttér még nem biztosított. 

 Jól fejlett (Well developed) státus – Olaszország21, Hollandia – ahol az egészségügyi és 

szociális szektor felfedezte a szociális farmok terápiás, rehabilitációs, foglalkoztatási előnyeit, 

a gazdák számára a szolgáltatások nyújtása bevételt jelent, az együttműködési rendszerek 

fejlettek és vannak elérhető támogatási források egyaránt. 

 Hivatalosan elismert (Officially recognized) státus – Norvégia – ahol a kutatók, az érintettek 

és az egészségügyi, mezőgazdasági és foglalkozatási minisztériumok képviselői 

együttműködnek, valamint a szociális farmok elismertsége és finanszírozása biztosított. 

 

A Social Sercives in Multifunctional Farms (SoFar, azaz ’Társadalmi 

szolgáltatások többfunkciós gazdaságokban’) projekt összegzése 

szerint öt évvel ezelőtt Belgiumban 308, Franciaországban 2100, Németországban 220, 

Írországban 106, Olaszországban 675, Hollandiában 839, Szlovéniában 15 szociális farm 

működött. 22 

 

Ausztria 650 farmját az osztrák Agrárkamara koordinálja, a bécsi Környezetgazdálkodási 

tanszéken pedig „Green care” gazdaképzés is van. 

A szociális farmok, mint az inkluzív szemlélet megvalósulásának színhelye színtere öt éve 

nemzetközilg elismert szakmapolitikai tény.23 

Reméljük, hogy a közeljövőben Magyarország is felkerül az európai szociális farmok 

térképére! 

                                                           
21 Olaszországban szociális farm jogszabály magalkotásra került! 
22 http://sofar.unipi.it/ 
23 http://orgprints.org/24071/1/24071%20paper_ISOFAR_final_new_MM.pdf 
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5. Hazai és Eu-s szakmapolitikai szinergiák: 

< Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, szociális és 

egészségügyi politikák  > NAT/539 Szociális mezőgazdaság.24 

3.3. A szociális mezőgazdaságot (a tudomány és a technológia területére 

vonatkozó európai együttműködés COST Action 866 jelű, Green Care [Zöld 

gondozás] című kezdeményezésében foglalt definíciónak megfelelően) első lépésben tehát olyan 

tevékenységek összességeként lehetne meghatározni, amelyek – növényi és állati – 

mezőgazdasági forrásokat használnak fel, vidéki vagy városkörnyéki övezetekben olyan szociális 

szolgáltatások létrehozására, mint a rehabilitáció, a terápia, a védett munkahelyek, az egész 

életen át tartó tanulás és a társadalmi integrációhoz hozzájáruló más tevékenységek. 

4.1 A szociális mezőgazdaság az azon belüli terápiás tevékenységek, valamint a munkaerő-piaci, 

társadalmi és képzésbeli integráció révén tagadhatatlanul magas értéket képviselő 

közszolgáltatásokat nyújt, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. 

4.3. A szociális mezőgazdaságban rejlő lehetőségek felismerése egyre fontosabbá válik minden 

szinten, valamint az agrárszervezetek, a helyi közösségek éppúgy, mint a szociális és 

egészségügyi intézmények friss szemmel tekintenek a szociális mezőgazdaságra. 

2013. évi CXXII. törvénya mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról bevezetője/ Az Országgyűlés célja:  

- a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság 

városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség 

korösszetétele javuljon, 

- a mezőgazdálkodás és az agrárszolgáltatások feltételeinek kedvezőbbé válása a korábbinál 

érzékelhetőbben járuljon hozzá a falvak jövedelemtermelő képességének erősödéséhez, 

- a mezőgazdaságban termelt jövedelmeknek a vidékfejlesztési célok szolgálatában történő 

felhasználása lehetőleg a keletkezésük helyén segíthesse elő a foglalkoztatás bővülését, 

- az agrártársadalom a vidéki családi közösségek termelési közösségként történő 

megszerveződése és a helyi vállalkozások gyarapodása révén tovább erősödjön, 

- a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis 

gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen, 

- a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló 

agrárgazdálkodás bővüljön, 

- a földművesek részére az önfoglalkoztatás a korábbinál tágabb keretekben kínáljon valódi 

alternatívát - többek között - a helyi élelmiszer-kereskedelem lehetőségeinek bővülésével, 

valamint a saját munkavégzésen alapuló és azt kiegészítő tevékenységek folytatásához, mint 

például a falusi vendéglátás, a kedvezőbb feltételek megteremtésével. 

                                                           
24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12. 

 

 


