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Termőföld,  Munkahelyteremtés,  
Földművelésügyi Minisztérium

Az előadás során érintett témák

Szociális földprogram 

Közmunkaprogram

Kormányzati célok

FM érintettsége
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Szociális Földprogram  - általános bevezető

• A program több tárcát (minisztériumot), azon belül több főosztály

feladatkörét érinti, (komplex, kormányzati programból beszélünk)

• Történelmi áttekintés

• a Szociális Földprogram egyedi az európai szociálpolitikában

• a hazai aktív szociálpolitikai eszközök között a legnagyobb

hagyománnyal − 1992 óta − működik

• Résztvevők: Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok

társulásai, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok,

önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően

közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek,

alapítványok, nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok, egyházak,

karitatív szervezetek, szociális szövetkezetek

Szociális Földprogram  - általános bevezető

• Cél:

• a területi hátrányok mérséklése,

• helyi erők összefogása

• a kedvezményezettek aktivitásának és 

foglalkoztathatóságának növelése

• a hazai, piacképes, egészséges, növényvédőszer-mentes termékek 

előállítása és felhasználása jelentősebb hangsúlyt kapjon

• a program hatására az adott település népességmegtartó ereje nő, 

csökken az elvándorlási kényszer.

• Alapvető tevékenység: konyhakertek művelése
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Szociális Földprogram pénzügyi keretei

Év Összeg

2008. 283,0 MFt

2009. 134,6 MFt

2010. 136,6 MFt

2011. 300,0 MFt

2012. 170,5 MFt

2013. 250,0 MFt

2014. 250,0 MFt

2015. 201,5 MFt

2016. 156,0 MFt

2017. 161,7 MFt

2014 614 fő
közfoglalkoztatott
2015 509 fő
közfoglalkoztatott
2016 164 fő
közfoglalkoztatott

2012. évi Szociális földprogram (SZOC-FP-12) I.

• Cél: szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének elősegítése,
életminőségének javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése.

• Forrás: 170,5 M Ft. (hazai)

• Pályázat kiíró/felelős szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Wekerle Sándor
Alapkezelő közösen.

• Program futamideje: 2012 június-2013 június 30.

• A nyertes pályázatok száma: 101

• A pályázók vállalták, hogy mintegy 259 hektár területet megművelnek; a projekt
keretében 213 074 db palánta kerül elültetésre; közel 110 ezer vetőmag csomag kerül
felhasználásra; a családok a program keretén belül közel 17 000 háztáji kisállatot
kapnak; 2 657 családnak megélhetését segíti a program; 1401 fő részesülhet
foglalkoztatásban. A célcsoportot alkotó családok közel fele roma származású,
egytizedük aktív korú megváltozott munkaképességű. A célcsoport jellemző összetétele:
tartósan munkanélküliek, alacsony jövedelmű háztartások, sokgyermekes családok,
idősek, megváltozott munkaképességűek, romák.
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2013. évi Szociális földprogram (SZOC-FP-13) I.

Forrás: 250 M Ft. (hazai), kiosztásra került: 215, 6 M FT.

Komponensek:

A Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt. (A komponens)

Forrás: 110 000 000 Ft

Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt (B komponens)

Forrás: 80 000 000 Ft

Kertkultúra és kisállattartási alprojekt (C komponens)

Forrás: 60 000 000 Ft

Új elemek és hangsúlyok a 2012. évi Szociális földprogramhoz képest:

A pályázat épít a 2012. évi szociális földprogram végrehajtási tapasztalataira. A megvalósító

szervezetek javaslatára a pályázat mintegy 3 hónappal korábban jelenik meg, biztosítva a végrehajtás

folytonosságát.

A pályázati összeget a nagy várakozásra tekintettel 170,5 M Ft-ról 250 M Ft-ra növeltük, amelyhez a

Belügyminisztérium minimum 500 M Ft-al járul hozzá a közfoglalkoztatási elem megvalósításához.

2013. évi Szociális földprogram (SZOC-FP-12) II.

A 2013. évi szociális földprogram a szociális boltok kialakítását, a helyben
megtermelt javak értékesítését preferálja.

3 alprojektet tartalmaz (A, B, C komponensek)

B komponensben a pályázók, mezőgazdasági termelést is folytató
szervezetek piacra jutását elősegítő eszköztámogatásra igényelhetnek
támogatást.

A 2013. évi pályázati kiírás keretében azok a szervezetek pályázhatnak,
amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2012.
évi átlagos „relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők részaránya a
munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja a
7%-ot. (A 2012. évi országos átlag (8,5 %)

Mintegy 151 pályázat jutott támogatáshoz.
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2013. évi Szociális földprogram (SZOC-FP-13) III.

„A” Komponens esetében

Szociális földprogram

Érintett települések száma: 44

Program által bevont családok száma: 1217

Bevont földterület: 125 ha

Közfoglalkoztatottak száma: 799 fő

„B” Komponens esetében

Eszközbeszerzés- fejlesztés

Érintett települések száma: 14

Bevont földterület: 170 ha

Foglalkoztatottak száma: 84 fő

„C” Komponens esetében

Kertkultúra és kisállattartás

Érintett települések száma: 93

Program által bevont családok száma: 3123

Bevont földterület: 212 ha

Kiosztott vetőcsomagok száma:8436

Kiosztott baromfi: 62229 db, malac:209 db, nyúl: 218 db

Kiosztott palánta: 17585 db

Közfoglalkoztatás - általános bevezető

2007 – 2008: gazdasági válság magas munkanélküliség

2010: létrejön a közfoglalkoztatás rendszere (az NGM kezelésében)

2011. július: a közfoglalkoztatási rendszer a Belügyminisztérium kezelésébe

kerül 

Közfoglalkoztatási bér meghatározása:

Alapelv: a szociális ellátásnál magasabb, a munkabérnél alacsonyabb legyen
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Mit jelent a közfoglalkoztatás?

• A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti

munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával

• Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon

egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak

• A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén,

mind a társadalom számára

• A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony

Miben tér el - többek között - a munkaviszonytól?

o csak határozott időre létesíthető,

o a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

időtartama, nem hosszabbítható,

o nem köthető ki próbaidő,

o közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér

minimálbér > közfoglalkoztatási bér < foglalkoztatást helyettesítő támogatás

A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” kiadási

előirányzatának mértéke:

Év Összeg

2011. 64,0 Mrd Ft

2012. 137,5 Mrd Ft

2013. 179,8 Mrd Ft

2014. 231,1 Mrd Ft

2015. 270,0 Mrd Ft

2016. 340,0 Mrd Ft

2017. 325,0 Mrd Ft
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A közfoglalkoztatási jogviszony

• a munkaviszony speciális formája

• feladata: a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása, a munka világától történő

elszakadás megakadályozása

• határozott idejű (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban legfeljebb

12 hónap, amely egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható);

• közfoglalkoztatási szerződés tartalmi elemei

(közfoglalkoztatási bér/közfoglalkoztatási garantált bér, munkakör megnevezése);

• rendes munkaidő

(hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban napi 6-8 óra,

rehabilitációs ellátásban részesülők, elismerést kérők esetében napi 4-8 óra);

• bér mértéke jogszabályban meghatározott

(függ az iskolai végzettségtől, szakképzettségtől, munkavezetői beosztástól).

A közfoglalkoztatók köre

• helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulásai,

• költségvetési szervek,

• egyházi jogi személyek,

• közhasznú jogállású szervezetek,

• civil szervezetek,

• állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek,

• vízgazdálkodási társulatok,

• erdőgazdálkodók, 

• szociális szövetkezetek,

• vasúti pályahálózat-működtető szervezetek, 

• kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt 

közérdekű szolgáltatók
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Támogatási formák

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)

Korm. Rendelet szerint:

• rövid időtartamú közfoglalkoztatás,

• hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,

• közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás,

• vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs

ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás,

• speciális közfoglalkoztatási program támogatása,

• országos közfoglalkoztatási program támogatása,

• hosszabb időtartamú vagy országos közfoglalkoztatási mintaprogram

támogatása,

• mintaprogramra ráépülő közfoglalkoztatási program támogatása

Kormányzati célok

1. Segély helyett munkát! – a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők 

számának csökkentése, illetve a segélyezési rendszer teljes kivezetése

2. Teljes foglalkoztatottság felé haladás

3. Elsődleges munkaerőpiacra történő kivezetés

• szociális szövetkezetek számának bővítése

• továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása

• munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások nyújtása

• nyílt munkaerőpiac álláshelyeire történő közvetítés
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A Földművelésügyi Minisztérium  
érintettsége

• Két főosztály érintett a témában

- Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai 
Főosztály

- Földvagyon-gazdálkodási Főosztály (NFA) 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


