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Dr. Czafrangó János 

 

Közgazdász, gazdasági szakérő; 1991-től dolgozik a 

bankszektorban, különböző gazdasági beosztásokban.  2011 

márciusa óta az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. good.bee 

programjának a vezetője. A good.bee az ERSTE Alapítvány és 

az Erste Group közös kezdeményezése az emberek 

életminőségének javítására, a nekik, illetve az őket segítő szervezeteknek nyújtott tanácsadás és pénzügyi 

szolgáltatások eszközeivel. A társadalmi vállalkozások ügyének lelkes támogatója. A hazai szociális 

farmok kezdeményezéseit a gyakorlati megvalósítói oldalról ismeri. Fontosnak tartja a szociális farmok 

makrogazdasági hatásainak, valamint a kapcsolódó részterületek vizsgálatát, mely ügyben proaktív 

tevékenységet végez. A „Szociális farmok létrehozása Magyarországon” projekt kutatói teamjének 

házigazdája, és a jelen témához bekapcsolódó CEU nemzetközi kutatási program tanácsadója. 

 

 

Dr. Csák Csilla 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi 

Intézeti Tanszékének vezetője, egyetemi docens. Több mint két évtizede végez 

oktatási tevékenységet és foglalkozik a gyakorlatban is agrárjogi kérdésekkel, 

mint ügyvéd, és mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi tagja, 

választott bírája. A magyar jogi szabályozás elemzése mellett, az uniós és a 

nemzetközi szabályozás összehasonlító elemzését is végzi, mint a CEDR 

Magyar agrárjogi Egyesület elnöke és a C.E.D.R. European Council for Rural 

Law alelnöke. A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi 

Bizottságának Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága, Természeti Erőforrás és 

Vidékfejlesztési Jogi Munkabizottságban töltött be elnöki feladatokat, jelenleg az MTA Miskolci Területi 

Bizottságának tudományos titkára. A természeti erőforrások kutatása során, 2012 évben megjelentetett 

monográfiája a környezetjog területéhez kapcsolódik, a környezetjogi felelősség magánjogi 

dogmatikájának témakörében született. 2013 évben elnyerte a Szentágothai János Tapasztalt Kutatói 

Ösztöndíjat a környezetjogi kutatások folytatására. Az agrárjogi szabályozás vizsgálata során 

tudományos tevékenysége az agrár-üzemrendszerhez kötődik. Az agrárjog oktatási és tudományos 

kutatási tevékenysége elismeréseként 2014 évben a vidékfejlesztési miniszter Nagyváthy János Díjban 

részesítette. 



 

 
 
                                             

Dávid István 

A Gyógypedagógiai Főiskolán és az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai 

Intézetében végezte tanulmányait. Tanárai gondolkodásra késztették, 

kapaszkodókat adtak szemléletének kialakulásához. Talán a 

legmeghatározóbb viszonyulása a világhoz a változások iránti kíváncsiság. 

Éppen ezért több szakterületen és viszonylag sok munkahelyen dolgozott, de 

mindegyiknek köze volt a szociális, oktatási, képzési, nevelési és 

foglalkoztatási területhez. Általában vezetői feladatokat látott el, amit annak 

köszönhetett, hogy mindig voltak a jövőre vonatkozó elképzelései és 

vállalkozott ezek megvalósítására, megszervezésére is. Elsősorban gyakorlati szakembernek tartja  magát. 

Több európai országban is járt szakmai úton és egy-egy szakterület lényegi működésére sikerült rálátnia. 

Nagyon eltérő kulturális háttérből táplálkozó, többféle jó megközelítést látott. A célok eléréséhez vezető 

utak nagyon különbözőek lehetnek, szinte mindig egyediek. Ezt szem elő tartva próbálta minisztériumi 

főosztályvezetőként irányítani a foglalkozási rehabilitáció szabályozását. Miunkájának néhány 

vezérgondolata: nem a folyamatok szabályozása jelenti a garanciát, hanem a mérhető eredmények a 

lényegesek, a tevékenységet minimális bürokrácia, egyértelmű célok, az eredmények mérése, a pozitív 

vagy negatív visszajelzés, együttműködések, hálózatok kialakítása kell, hogy jellemezze. Munkája során 

során fontosnak tartja az intenzív kommunikációt, elsősorban azokkal, akiknek az életére ez hatással van, 

és azokkal is, akik az adott területen dolgoznak. 

 

Dr. Gazsi Adrienn 

2004 óta dolgozik jogi szakértőként a fogyatékossággal élő emberek 

jogvédelmének területén. Iskolai végzettsége: Egységes jogi szakvizsga 

(Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2010), Jogász (Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, 2004), Okleveles 

Igazgatásszervező (Államigazgatási Főiskola, 1999). Jelenleg ügyvéd 

(Musulin Ügyvédi Iroda), a „Szociális farmok létrehozása Magyarországon” 

c. pályázat megvalósításában a Kézenfogva Alapítvány megbízott 

közreműködőjeként vesz részt. Szakmai tapasztalata: szociális és 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, polgárjog (cselekvőképességet érintő 

gondnokság, támogatott döntéshozatal, civil és nonprofit szervezetek, családjog) fogyatékossággal élő 

személyek jogai - A Kézenfogva Alapítvány jogsegélyszolgálatának működtetése, jogi tanácsadó. 

Esélyegyenlőségi szakoktató a szociális szakágazatban, jogosultsága van az esélyegyenlőség a 

joggyakorlatban felsőoktatási tananyag oktatására. 

 



 

 
 
                                             

Horváth Janka 

2012-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humánökológia 

mesterszakán tanul. Az elmúlt években számos vidékfejlesztési 

kutatásban vett részt, melyek elsősorban Magyarország elmaradottabb 

részeire (Balassagyarmati kistérségre, Kadarkút-Nagybajomi kistérségre, 

Ormánságra) fókuszáltak. A kutatások anyagaiból néhány kiadvány, 

tanulmány született, melyek készítésében szerzőként, szerkesztőként vett 

részt. 2014 januárjában egy ökoterápiához kapcsolódó konferencián 

hallott először a social farming módszeréről. Azonnal érezte, hogy megtalálta azt a területet, amivel 

foglalkozni szeretne a jövőben, mivel e kezdeményezés ötvözi a vidékfejlesztés, a közösségfejlesztés és a 

jóléti szolgáltatások célkitűzéseit. Vidékfejlesztési szempontból a szociális farmok magyarországi 

elterjedése enyhítené a kis-és őstermelők reményvesztett helyzetét, továbbá lassítaná vagy megállítaná a 

helyi közösségek felbomlását és a lokális gazdaság hanyatlását. A témában végzett elméleti kutakodást 

követően azt érezte, hogy e terület mélyebb megismeréséhez egy működő szociális farm munkájába 

szükséges bekapcsolódnia. Így jutott el az Erasmus-program keretén belül a Skóciában működő 

Cantraybridge College-ba, mely szervezet a tanulási nehézségekkel élők fejlesztését, önállósodás felé való 

elmozdulását tűzte zászlajára. Itt a social farming módszer nem egy termelő gazdaság profilbővítéseként, 

hanem a fejlesztési tevékenységek egyikeként jelenik meg.  

 

Kajner Péter 

Okleveles közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemen. A Környezetvédelmi Minisztériumban, később kutatóként, 

a Magyar Környezetgazdaságtani Központban környezetvédelmi 

közgazdasági szabályozóeszközök bevezethetőségének vizsgálatával 

foglalkozott. Közreműködött a BOKARTISZ Kht. bodrogközi 

tájrehabilitációs programjának kidolgozásában. 2005-2008-ig az UNDP-

GEF-KvVM által finanszírozott Élő Tiszáért – Tisza Biodiverzitás 

Program projektmenedzsere volt. 2007-től a Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) elnökségi tagja, 2012-től 

elnöke. 2008-2010-ig a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának munkatársaként a „Fenntarthatóság 

előörsei” projekt koordinátora. 2010-2012-ig a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi 

Kapcsolatok Főosztály főosztályvezető-helyettese volt. A 2013-ban a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Tanácsa megbízásából készített A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon című tanulmány 

egyik szerkesztője. Jelenleg a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet részeként működő Nemzeti 

Alkalmazkodási Központ külső munkatársa, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 

megvalósítása EGT Támogatási Alap társfinanszírozású projekt általános projektmenedzsere, illetve 

kommunikációs feladatokat lát el.   



 

 
 
                                             

 

Jakubinyi László 

A fogyatékossággal élőkkel való tevékenységét fiatalon, a ’80-as 

években még a kommunizmus alatti Romániában kezdte. Közel 30 

éve azon tevékenykedik, hogy értékteremtő tevékenységet 

biztosító környezetet hozzon létre sérült emberek számára. 15 éve 

hozta létre Miskolcon a Szimbiózis Alapítványt, melynek szociális, 

foglalkoztatási és rehabilitációs tevékenységei több 100 ember 

számára jelentenek pozitív jövőképet. Végzettségeit tekintve gyógypedagógus, foglalkozási rehabilitációs 

szakértő, diplomás ápoló, Waldorf tanár, tréner, bussines coach. Elismerései: Khight of St’ Columba (UK), 

Találd Fel Magad –Díj (EU), Pro Familiis Díj (ICSSZEM), Ashoka Díj (USA).  A Szimbiózis Alapítvány 

több mint 200 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 mellett ághulladékból - többek között- tüzelőanyagot (brikett) gyártanak az asztalos 

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

farmos konyha az ebédfutár tevékenységét saját belvárosi étteremmel gazdagította, míg a turisztikai 

ágazat évi 2.000 feletti vendégnapot számlál. A bentlakó- és a naponta bejáró fogyatékossággal élő 

személyek mellett, a programokba bekapcsolódnak még börtönviseltek és más hátrányos helyzetűek is. A 

hazai és a nemzetközi hálózatok munkájába bekapcsolódva, az alapítvány tapasztalatai mások számára is 

elérhetőek. 

Matthew Hayes 

1984 óta dolgozik a biogazdálkodásban, mindig is érezte, hogy a 

biogazdálkodás egy tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy 

összehangoljuk a társadalmi munkát, célt a környezettudatos, 

hosszú távú természeti munkával. Angliában kertész-oktatóként 

dolgozott egy projekten, amely összehozta a felnőtt 

munkanélkülieket és a speciális szükségletű felnőtteket. Itt igazán 

meg tudta tapasztalni, hogy a biogazdálkodás milyen jó szociális 

környezetet teremt, összehozva ezzel a sokféle embert egy pozitív 

közösséget kialakítva. 1995 óta él és dolgozik Magyarországon, a 

gödöllői egyetem kollégáival elindította a Nyitott Kert projektet Gödöllőn. A szociális gazdálkodás 

legfontosabb célja, hogy a különböző szükségletű emberek egymáshoz és a természethez közel 

kerüljenek, egészséges és fenntartható terményeket lehessen megtermelni, illetve biztosítani lehessen  a 

kistermelők biztos megélhetést.  



 

 
 
                                             

Dr. Rácz József 

Pszichiáter, pszichoterapeuta végzettségű orvos, egyetemi tanár. A 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán az Addiktológiai 

Tanszék vezetője, 1997 óta az addiktológiai konzultáns-képzés felelőse. Az 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Tanácsadás 

Pszichológiája Tanszék vezetője. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 

Drogambulancia Alapítvány egyik alapítója és 1997 óta szakmai vezetője. 

A Kék Pont célja az addikciós problémákkal küzdők holisztikus szemléletű 

kezelése, a felépülésük segítése. Az alapítvány egészségügyi (pszichiátriai, 

addiktológiai és pszichológiai), valamint szociális (alacsony-küszöbű és a 

szenvedélybetegek közösségi ellátásával kapcsolatos) programokat 

működtet. 1997-ben lett az Ashoka Magyarország tagja. Kutatási területe az addikciós problémák 

megjelenése és kezelése, valamint a kvalitatív pszichológiai módszerek alkalmazási területének bővítése. 

                                              Dr. Regényi Enikő Mária 

Gyógypedagógus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának 

adjunktusa. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakmódszertani és 

általános gyógypedagógiai tárgyakat oktat és a kari tehetséggondozásban 

(Tudományos Diákköri Műhelyek), valamint a Gyógypedagógia-történeti 

Gyűjteményben tevékenykedik. Önkéntese egy alapítványnak, ahol értelmi 

fogyatékossággal élő felnőttek és családjaik számára szerveznek és 

nyújtanak szolgáltatásokat (nyári tábor, klub, ÉNO, lakóotthonok, szociális 

foglalkoztatás). 

                                                Dr. Pataki György 

Pataki György, közgazdász jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Karának docense és kutatási igazgatója. Az 

Environmental Social Science Research Group (ESSRG Kft.) 

kutatócsoport tagja. Kutatási területei a biológiai sokféleség és a 

természetvédelem, a társadalmi innovációk és társadalmi 

vállalkozások. Oktatási tevékenysége jelenleg a kvalitatív kutatási 

módszertanok, az ökológiai közgazdaságtan, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság 

tárgyköreit érinti. Több mint 20 évre visszanyúló kutatói pályája elejétől foglalkozik az alternatív és 

szolidáris gazdaság kezdeményezéseivel, köztük a közösség által támogatott mezőgazdálkodással, a 

társadalmi vállalkozásokkal, valamint a közösségi alapú vidékfejlesztési kísérletekkel. Kutatói 

értékválasztásában elkötelezett a részvételi, kooperatív és akciókutatások iránt. 



 

 
 
                                             

 

Szabadkai Andrea 

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos 

Érdekképviseletének Egyesületének elnöke, a Szövetség az Élő 

Tiszáért Egyesület elnökségi tagja. 2009-től a kistermelők 

érdekképviseletének civil összefogását koordinálja. 2012-től 2014-ig a 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, azon belül a vidéki örökség 

szakosztályának elnökségi tagja volt. Főbb eredményei: 2010-ben 

kistermelői rendeletmódosítás, a magánlakóházi, kistermelői Jó 

Higiéniai Gyakorlat elkészítésében való közreműködés és benyújtás. 2012-ben a helyi termelői piac jogi 

környezetének kialakításában való aktív részvétel; az egyesület szakembereivel közös munka a jogalkotói 

műhelymunkán a közös értékesítési pont, az átfutó bizonylatolás bevezetésének céljából. Részt vesz a 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével a falusi vendégasztal Jó Higiénia Gyakorlatának 

kidolgozásában és benyújtásában, ugyanebben a témában részt vesz a Nemzetgazdasági Minisztérium 

szervezésében egy jogharmonizációs műhelymunkán, országosan előadásokat tart közérthetően a jogi 

megfelelésről. 

 

Üveges Gábor 

 

Hernádszentandrás polgármestere. Politológus, EU-szakértő. Közéleti 

életútja 2002 októberében kezdődött. 2004-től elnöke a település első 

civil szervezetének, az Összefogás Hernádszentandrásért 

Alapítványnak. 2006 októberétől – immár harmadik ciklusát 

megkezdve – Hernádszentandrás polgármestere, 2010-től az Encsi 

Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke. Számos hazai és nemzetközi 

konferencia előadója, az önkormányzati és a vidékfejlesztési tervezés 

szakmai tanácsadója. A BioSzentandrás projekt ötletgazdája és 

vezetője, mely 2013-ban Párizsban elnyerte az Európai Territoria Innovációs Díjat. 

„Magyarországnak a VIDÉK az egyetlen tartaléka,  

az egyetlen hátországa, az újrakezdés földje. 

Az a hely, ahol a csend tapintható, a természet egysége – melyet az emberi civilizáció szétzilált – még 

megteremthető, az illatok és az ízek harmóniája napi valóság, ahová az Ember ösztönösen vágyódik,  

ahol az Embernek jó létezni…” 

/Üveges Gábor – Hernádszentandrás Monográfiája 2012/ 


