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TÁRSADALMI HATÁS –„SOCIAL IMPACT” 2016- KÜLÖNSZÁM 

SZOCIÁLIS FARMOK LÉTREHOZÁSA 
MAGYARORSZÁGON - HÍRLEVÉL  

 

 
RÖVIDEN A PROJEKTRŐL 

2014. augusztus 1-jén indult és 21 

hónapon át tart a „Szociális farmok 

létrehozása Magyarországon” c. 

projekt, közvetlen célcsoportjai a 

társadalmilag kirekesztett és 

hátrányos helyzetű emberek, 

valamint a velük foglalkozó 

szervezetek. A projekt keretében sor 

kerül nemzetközi szakmai, jogi és 

gyakorlati tevékenységek 

adaptációjára, valamint ezek 

alapján szakmai anyagok 

kidolgozására, jogszabály módosító 

indítvány elkészítésére. 

www.szocialisfarm.hu 

EURÓPAI HATÁS:  

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) anyaga a 

Szociális gazdálkodásról: 

http://enrd.ec.europa.eu/hu/themes/social-

aspects/social-farming 

„A szociális gazdálkodás az elmúlt évek során egyre több 

vidéki érdekelt érdeklődését keltette fel és a szociális 

gazdálkodási tevékenységek számos példája figyelhető 

meg a 27 EU-tagállamban. Ez az érdeklődés annak 

köszönhető, hogy az emberek társadalmi, fizikai és mentális 

jólétének növeléséhez egyre jobban megértik a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési források lehetséges 

szerepét. 

Ugyanakkor a szociális gazdálkodás az alternatív 

szolgáltatások révén új lehetőséget is kínál a gazdálkodók 

számára, hogy ezáltal kiszélesítsék és diverzifikálják 

tevékenységi körüket, valamint többfunkciós szerepet 

töltsenek be a társadalomban. A mezőgazdasági és 

társadalmi tevékenységek integrációja újfajta 

jövedelemforrást nyújthat a gazdálkodók részére és 

javíthatja a nagyközönség mezőgazdaságról kialakított 

képét. 

A nemzeti vidéki hálózat (NVH) közös tematikus, szociális 

gazdálkodásra irányuló kezdeményezését 2009. 

decemberében indították el, konkrét célja az volt, hogy 

„…javítsa a szociális gazdálkodást támogató vidékfejlesztési 

programok megvalósítását és hatást gyakoroljon a 

következő programidőszak alakulására országos és európai 

szinten”. 

 

 

 

  

A Szociális Farm társadalmi hatásai 

azok a változások, amelyek az 

emberléptékű mezőgazdasági színterekbe 

bevont hátrányos helyzetű emberek 

életminőségében következnek be a 

mezőgazdasági szektor fejlődése és az 

érintettek jelenléte következtében. Az új, 

kiegészítő tevékenységgel a vidéki 

megtartó ereje nő,az össztársadalmi 

jövőkép pozitív irányba mozdul el. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/hu/themes/social-aspects/social-farming
http://enrd.ec.europa.eu/hu/themes/social-aspects/social-farming
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EGY INN PÅ TUNETBŐL JELENTKEZÜNK

Horváth Janka (kutatói csoportunk egyik tagja) és 

Siklósi Rozália "Legyél te is on the spot" tanulmányútja 

a Norvég Civil Alap és az Agri Kulti támogatásával 

valósult meg.  

Blogjuk igazi csemege: életteli fotókkal és kiváló 

élménybeszámolókkal tarkított leírások. Ízelítőnek: 

„Kristofer Lie amolyan „abban kell gondolkodnunk, 

amink van” elv szerint élő ember. Gazda, óvoda-, 

étterem-, kis, lokális vágóhíd-tulajdonos és nem 

mellesleg egy 20 éve sikeres szociális farm 

működtetője. Ritkán találkozik az ember olyan 

gazdával, aki ilyen ösztönösen érez rá a kiaknázandó 

piaci résekre.” 

 

  
 

 

Az általuk összeállított fogalomtár: 

Green care = a Természet bevonásával szociális, 

lelki, fizikális jóllét fokozását célzó tevékenységek. 

Irányzatai például: ökoterápia, állatterápia, care 

farming. 

Care farm = az eltérő képességekkel rendelkező 

emberek hagyományos gazdaságoknál, zöld 

környezetben, értelmes munkát végezve fejlődhetnek, 

erősödhetnek lelki, szellemi és fizikális értelemben. 

Care farmer = szociálisan érzékeny gazdálkodó, aki 

a farmján  green care szolgáltatásokat kínál. 

 

Inn på tunet = jelentése "into the courtyard", azaz 

"ki az udvarra". A norvég gazdálkodók számára 

kialakiított márkanév, mely azon green care 

szolgáltatásokat nyújtó farmokat jelöli, melyek 

megfeleltek e tanúsítvány megszerzéséhez szükséges 

előírásoknak. 

Farm helper, segítő = a farm munkájába 

bekapcsolódó páciens/kliens számunkra 

szimpatikusabb megnevezése. 

http://carefarm.blog.hu/

Kiket érinthet a Szociális Farm kezdeményezés: 

 

 

http://carefarm.blog.hu/skins/changing_seasons/#gallery-1447499348_1
http://carefarm.blog.hu/skins/changing_seasons/#gallery-1447499348_4
http://carefarm.blog.hu/skins/changing_seasons/#gallery-1447499348_6
http://carefarm.blog.hu/skins/changing_seasons/#gallery-1447499348_7
http://carefarm.blog.hu/skins/changing_seasons/#gallery-1447499348_8
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JOGI – FINANSZÍROZÁSI KÖRNYEZET VÁLTOZTATÁSA 

 

Magyarországon a Szociális Farmok 

létrehozásához és működtetéséhez a jogi- és 

finanszírozási feltételek nem biztosítottak, így igazi 

áttörés csak akkor érhető el, ha az alapvető 

feltételeket sikerül megteremtenünk. Projektünkkel 

erre tettünk kísérletet.  

Az igazi áttörést a Fogyatékosságügyi 

Tárcaközi Bizottság általi ügybefogadás jelentette, 

valamint a Szociális Farm Munkacsoport 

létrehozása. A gesztori szerepet vállaló 

Földművelésügyi Minisztérium mellet a munkában 

részt vett a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium, és 

a Belügyminisztérium. A munkacsoport javaslatait 

2016 májusában terjeszti elő a Tárcaközi Bizottság 

elé. A projekt megvalósítójaként, a Szimbiózis 

Alapítvány külső szakértőként vett részt a 

munkában. 

Ami már most körvonalazódik: 

 Definíció: a szociális farmot (pl. a kiegészítő 

tevékenységek felsorolásához történő illesztése), 

mint a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységi 

körben nevesíteni szükséges. 

 Földhasználat: a földbérleti jogosultak 

kivételeknél a szociális farm, mint tevékenységi 

formát ötvöző szervezet beemelése szükséges, mint 

egy negyedik szereplő a kivételek között. 

 Jogállás: szociális farmok, mint „kistermelő 

közösségek” csoportja jelenhet meg a kistermelői 

rendeletben. 

 Minősítés: országos mentori hálózat létrehozása, 

védjegy, regisztráció bevezetése szükséges 

 Források: VP – Szolidáris gazdálkodás 

együttműködései, Ginop – Társadalmi vállalkozások 

ösztönzése 

 

 

 

1

•Nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata 
(szakmai anyagok, tanulmányutak, 
konzuiltációk)  

2
•Rangos hazai kutatói - szakértői csoport 
felkérése, workshopok szervezése

3
•Magas színvonaló tanulmány - szakpolitikai 
javaslat elkészítése

4

•Policiy Paper és egyéb kapcsolód szakmai 
anyagok elkészítése 

5

•Anyagok eljuttatása minisztériumokhoz, 
háttérintézményekhez, kapcsolati tőke 
működtetése

6
•Személyes meghallgatások, konzultációk, 
különböző fórumokon prezentációk

7

•Döntéshozók és veleményformálók 
személyes látogatása a Baráthegyi 
Bajorságban

8
•Országos szakmai konferencia tartása, széles 
érintetti kör bevonása

9

•Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottásg 
napirendre tűzi a Szociális Farmok Ügyét 
(2016 december) 

10

•Az VM gesztorálásával öt tárca 
munkacsoportja készíti elő a Szociális Farmok 
jogi-finanszírozási javaslatcsomagot -
szakértői részvétel

Kapcsolat:  

Jakubinyi László 

jakubinyi@szimbiozis.net 

www.szocialisfarm.hu 


