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Szociális földprogramok (2011-2017) 

 

 

Áttekintés- időrendiség 

 

A Szociális földprogram unikum az európai szociálpolitikában, a hazai aktív szociálpolitikai 

eszközök között a legnagyobb hagyománnyal (1992 óta) működik. A program hasznossága, 

elfogadottsága és támogatottsága országszerte kétségbevonhatatlan. 

 

A programok megvalósítása a kezdetektől széles partnerségben, a helyi erők összefogásával 

történik. Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel 

rendelkező társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, 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 a 

megvalósítók. 

 

2008 és 2010 között a programok tartalma gyakorlatilag nem változott. A területi hátrányok 

mérséklését, a kedvezményezettek aktivitását és foglalkoztathatóságuk növelését célzó 

pályázatokra nagy igény mutatkozott. Alapvetően a konyhakertek művelésére fókuszált a 

program. 2008-ban 283 M Ft, 2009-ben 134, 6 M Ft, 2010-ben 136, 585 M Ft állt 

rendelkezésre. 2011-ben 300 M Ft. (hazai); 2012-ben 170,5 M Ft. (hazai), 2013-ban 250 M 

Ft állt rendelkezésre. 2014-ben: 250 M Ft/614 fő közfoglalkoztatott; 2015-ben: 201,6 M 

Ft/509 fő közfoglalkoztatott; 2016-ban: 156 M Ft/140 fő közfoglalkoztatott; (Előző évhez 

képest azért csökkent a forrás, mert a Közfoglalkoztatással egybekötött szociális 

földprogramban résztvevő szervezetek száma lecsökkent.) 

 

2017-ben (terv): 161,7 M Ft. 

 

2014     614 fő közfoglalkoztatott 

2015     509 fő közfoglalkoztatott 

2016     164 fő közfoglalkoztatott (140+24) A 24 fő a két kifogást benyújtó szervezet 

létszáma: (Zákányfalu- 16 fő és Kölesd Község- 8 fő) 

 

 

2012-től fontos eleme a szociális földprogramoknak a közfoglalkoztatáshoz való kapcsolódás, 

a cigány nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, és a szociális szövetkezetek 

felé nyitás mellett a 2007-2011 között legalább két évben szociális földprogramban 

eredményesen részt vett mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutásának 

segítése eszköztámogatással.  

 

2013-ban jelent meg a szervezeteknél a szociális boltok létrehozásának és fenntartásának 

igénye!  2015-től a Szociális agrárgazdálkodási szociális földprogram keretében az 

Eszközbeszerzési és fejlesztési alprojekt tette lehetővé a szociális boltok kialakításához 

szükséges eszközök beszerzését. 

 

2015-től a szociális földprogramot két külön programban jelentettük meg.  

(Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram és Szociális agrárgazdálkodási 

szociális földprogram). A szociális földprogram nem segélyt, hanem hosszútávú befektetést, 

hosszútávon fenntartható beruházást jelent a társadalom jövőjébe. A korábbi évek 3500-4000 

támogatottjával szemben 2015-ben már több mint 7800 család kezdett gazdálkodásba, 32 
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hazai településen. A közfoglalkoztatott létszám 2015-ben 509 fő volt. (Felhasznált forrás: 

59,2 M Ft/32 szervezet) 

 

2016-ban ugyan ebben a formában került meghirdetésre a két program, a forrás 1-nél: 

mintegy 26,1 M Ft-ra csökkent, mert csak 14 szervezet vett részt a programban a 32 közül. 

A közfoglalkoztatott létszám 2016-ban 164 főre csökkent. A szervezetek döntően a 

Belügyminisztérium által működtetett Járási Startminta programban folytatták 

tevékenységüket. A 2.-nál maradt 130 M Ft. 

 

 

A Szociális földprogram célrendszere 

 

A Szociális földprogram hozzájárul: 

 

 a területi hátrányok mérsékléséhez; 

 a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez; 

 a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához; 

 a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének 

javításához; 

 a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések hatására; 

 a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához - a 

roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit 

gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által; 

 valamint ahhoz, hogy a hazai, piacképes, egészséges, tartósító szerektől mentes 

termékek előállítása és felhasználása jelentősebb hangsúlyt kapjon, annak 

következtében, hogy a közösségi célú termelés során a helyi erőforrások 

hasznosulnak. 

 

A szociális földprogram hatása, eredményei 

 

 Kialakul és megerősödik a bevont családok, aktív korú munkavállalók megélhetési 

biztonság érzete, egyidejűleg a támogatott családok szociális gondoskodásra való 

rászorultsági szintje csökken, az öngondoskodási igénye megnövekszik. 

 A munka alapú helyi együttműködések hatására erősödik a társadalmi befogadás.  

 A közösségi célú termelés során a helyi erőforrások hasznosulnak, amelynek során 

jelentősebb hangsúlyt kapnak a hazai, piacképes, egészséges, tartósító szerektől 

mentes termékek előállítása és felhasználása.  

 A program hatására a település népességmegtartó ereje nő, csökken az elvándorlási 

kényszer.  
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Szociális földprogramok főbb adatai éves bontásban 

 

 

o 2011. évi Szociális földprogram (SZOC-FP-11)  

 

Cél: szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének elősegítése, életminőségének 

javítása, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növelése. 

Forrás: 300 M Ft. (hazai)  

Pályázat kiíró/felelős szerv: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Wekerle Sándor 

Alapkezelő közösen 

Program futamideje: 2011 június-2012 június 30. 

Nyertes pályázatok száma:168 (többnyire települési önkormányzatok és társulásaik nyertek) 

Közfoglalkoztatottak száma: 1388 fő. 

A programba vont személyek száma: 2913 fő. 

 

 

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

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 pályázat 2012. június 28-án kiírásra került. 

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.  

 

o 2013. évi Szociális földprogram  

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

 

Komponensek: 

1. A Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt. (A komponens) 

Forrás: 110 000 000 Ft 

2.  Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt (B komponens) 

Forrás: 80 000 000 Ft 

3. Kertkultúra és kisállattartási alprojekt (C komponens) 

Forrás: 60 000 000 Ft 
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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. 

- 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.  

 

A SZOC-FP-2013 legfontosabb mutatói 

 

„A” Komponens esetében 

- Érintett települések száma: 44 

- Program által bevont családok száma: 1217 

- Bevont földterület: 125 ha 

- Közfoglalkoztatottak száma: 799 fő 

 

„B” Komponens esetében 

- Érintett települések száma: 14 

- Bevont földterület: 170 ha 

- Foglalkoztatottak száma: 84 fő 

 

„C” Komponens esetében 

 

- 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 
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o A 2014. évi Szociális földprogram az EMET honlapján kiírásra került.  

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2014-ben 250 000 000 Ft. 

2014-ben is három alprojektet indítottunk: 

 

A komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt, forrás: 

120 000 000 Ft 

B komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt, forrás: 50 000 000 Ft 

C komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt, forrás: 80 000 000 Ft 

 

- A program épít a 2013. évi Szociális földprogram végrehajtási tapasztalataira. A 

megvalósító szervezetek javaslatára a pályázat mintegy 3 hónappal korábban jelenik 

meg a 2013. évihez képest biztosítva a végrehajtás folytonosságát. 

- Belügyminisztérium támogatja a 10 hónapos közfoglalkoztatási elem megvalósítását. 

(2014. július 1- 2014. december 31; a 2015. január 1-. április 30-ig) 

- „B” komponensben a pályázók, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra 

jutását elősegítő eszköztámogatásra igényelhetnek támogatást. 

- „C” komponensben megemeltük a forrást, 60 M Ft helyett 80 M Ft áll rendelkezésre, 

és továbbra is számítunk a nemzetiségi önkormányzatok aktív szerepére a megvalósítás 

során.  

 

- Beérkezett pályázatok száma: 243 db; forrásigény: 373,1 millió Ft. 

- A program futamideje: 2014. július 1. – 2015. április 30 közötti időszak. 

- Nyertes pályázatok száma: 184 

- Bevont földterület A komponensben: 126, 41ha 

- Közfoglalkoztatott létszám: 509 fő 

 

 

o 2015. évi SZOC-FP 

 

2015-ben az elmúlt évekhez képest a Szociális földprogramot 2 különálló programként 

folytattuk. A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogramban az önkormányzat 

saját földjeinek egy részét, saját elhatározással, közcélra vonja művelés alá. A szociális 

agrárgazdálkodási szociális földprogram keretében a családok saját földjeiket saját belátás 

szerint vonják művelés alá. 

 

 

1. Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának 

támogatására, mely meghívásos formában került kiírásra. Célunk az volt, hogy akik 

2014-ben is megvalósították a programot azok számára folytonosságot biztosítsunk. A 

BM kérése is teljesült ezzel, mely szerint a vegetációs időszakhoz illeszkedjen a 

program.  

Forrás: 71,6 M Ft. 

A tavaly évi 38 nyertes pályázó közül 32 pályázó folytathatta 2015-ben a 

programot. A pályázat az EMET honlapján jelent meg. A pályázók az EPER 

felületen nyújtották be a pályázataikat. A felhasznált összeg mintegy 59,2 M Ft volt. 

Közfoglalkoztatottak létszáma: 509 fő.  

 

2.  Szociális agrárgazdálkodási szociális program, mely nevében új program, de a 

2014-ben a B, C komponensként szerepelt a Szociális földprogramban.  
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Indoklás: Azért volt szükséges külön meghirdetni a két csomagot, mert ennél a 2 

komponensnél nyílt pályázat keretében nyújthatnak be pályázatot a szervezetek. Így a 

pályázatok bírálati folyamatai hosszabban elhúzódnak.  Lebonyolító szerv e pályázati 

csomagnál az NRSZH.  

 

 

A pályázaton belül 2 alprogramban lehet pályázni:  

 

1. komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt 

 

Az alprojekt célja a 2010-2014. között, legalább 2 évben szociális földprogramban 

résztvevő, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő 

eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac 

útján történő értékesítésével járulnak hozzá 

Forrás: 50 M Ft 

 

2. komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt 

 

Az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk 

művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése. A tevékenység 

irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi 

állattartás, -tenyésztés beindítására. Itt évek óta többnyire konyhakerti 

egységcsomagok, kisállatok, takarmány, kézi szerszámok kerülnek a kedvezményezett 

családokhoz. 

Forrás: 80 M Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2016-ban is 2 szociális földprogramot hirdettünk meg. 

 

o 2016. évi Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram- 14 szervezet 

vesz részt a meghívásos programban. Szakmai beszámolót 2017 júniusában várunk az 

EMET-től. A szervezetek továbbra is közfoglalkoztatottak bevonásával közkonyhára 

termelnek. Felhasznált összeg: 26,1 M Ft volt. 

Közfoglalkoztatottak száma: 164 fő,  

 

Közfoglalkoztatással egybekötött szociális 

földprogram/év 
2015 

Meghirdetett keretösszeg (Ft) 71 645 972 

Beérkezett támogatási igények (Ft) 59 228 658  

Beérkezett pályázat (db) 32 

Támogatást nyert pályázat (db) 32 

Szociális agrárgazdálkodási szociális 

földprogram/év 
2015 

Meghirdetett keretösszeg (Ft) 130 000 000 

Beérkezett támogatási igények (Ft) 264 954 993 

Beérkezett pályázat (db) 226 

Támogatást nyert pályázat (db) 7+143 
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o 2016. évi Szociális Agrárgazdálkodási Szociális földprogram/NRSZH 

 

A Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram keretében két alkomponensre lehet 

pályázni 2016-ban is.  

 

 Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt: 50M Ft. 

 Kertkultúra és kisállattartási alprojekt: 80 M Ft. 

 

A Szociális Agrárgazdasági- Szociális Földprogram két alprojektjében:  

 

- bevont földterület nagysága összesen: 217 hektár 

- bevont családok száma: komponensenként: 567+ 7250, összesen: 7817 család 

- nyertes szervezetek száma: 6+146 

 

 

Főbb beszerzések: 

 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Egységcsomagok 

száma 
                    8 326     

Kiosztott palánták 

száma                   50 672     

Vetőmag csomag                   20 814     

Csirke, Tyúk (db)                   92 716     

Kacsa (db)                     2 253     

Liba (db)                          84     

Juh (db)                            5     

Sertés (db)                        639     

Beszerzett kertművelő 

eszközök száma 
                       745     

 

 

2017-ben ismét 2 szociális földprogramot hirdetünk meg. A Szociális agrárgazdálkodási 

szociális földprogram nevét Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogramra változtattuk. 

 

- 1. Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram: 24,1 M Ft;  

- 2. Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogram: 137, 6 M Ft;  

 

A Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogramban új elemet építettünk be. 
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Azok a szervezetek, melyek a 2010 és 2016 közötti időszakban legalább 4 alkalommal 

valósítottak meg szociális földprogramot, az új programjukban külön 200 000 Ft többlet 

támogatás igénybevételével 1 rászoruló család portáján családi mintakert létrehozását kell 

vállalniuk. A családi mintakertben a gazda legalább 5 féle konyhakerti növényt termeszt, 

legalább 2 féle haszonállatot tart, a gyümölcsös kertjében legalább 3 féle gyümölcsfát ápol, és 

virágos kertrészt is művel. (1 szervezettől 1 családi mintakert kialakítása az elvárt) 

 

A mintakert olyan példaértékű családvezetést és gazdálkodást folytató család portáján kerül 

kialakításra, mely család az elmúlt évek során igazolhatóan együttműködött a szervezettel, a 

programokban a saját felelősségét és vállalását teljesítette, a család élvezi a település 

bizalmát, szorgalmukkal kivívták a település tiszteletét. A családnak vállalnia kell, hogy 

irányított keretek között portáját bemutatja, tapasztalatait megosztja az érdeklődőkkel.  

 

 

 

 

1. Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram-2017  

 

2017-ben a 2016-ban nyertes szervezetek kaptak meghívást, szám szerint 13 szervezet 

nyújthatta be a pályázatát. Az EMET által készített táblázatos kimutatás alapján 11 

szervezetet terjeszthetünk miniszteri döntésre. Az ÉB által megítélt összeg 20 492 170 Ft. 

 

A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram pályázat 2017. április 8-án került 

kiírásra az EMET honlapján. A pályázatok benyújtási határideje 2017. május 8-a volt. 

Az ÉB május 26-án ülésezett.  

 

2017-ben a pályázati kiírásban nevesített összeg: 24 141 630 Ft volt. Az ÉB által megítélt 

összeg 20 492 170 Ft, így az idén 3 649 460 Ft maradvány összeg keletkezett. 

 

2. Konyhakerti és Kisállattartásos szociális földprogram- 2017 

 

 

Pályázati kiírás: 2017. április 7. 

Pályázat benyújtási határidő: május 10+ 1 héttel meghosszabbítva 

Pályázatok formai ellenőrzése, hiánypótoltatás, előbírálat előkészítése: május 21- május 26. 

Pályázatok előértékelése: május 27-től… itt tartunk most. 

Miniszteri felterjesztésre várhatóan: júliusában kerül sor 

 

Beérkezett pályázatok száma: 173 db, 

Rendelkezésre álló forrás: 137,6 M Ft. 

Pályázat igény: 189 954 569 Ft 

 

A rendelkezésre álló forrás terhére várhatóan 162 pályázatot tudunk támogatni. 
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Összefoglalóan: 

 

- A fentebb említett két eltérő tartalmú és célrendszerű szociális földprogram fő 

célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű településeken élők számára a mindennapi 

megélhetést könnyebbé tegye.  

- Mindkét program számít a bevont személyek aktivitására, a személyes felelősséggel 

való jelenlétre, együttműködésre. A közösségi termelés során számos felmerülő 

problémát kell közösen megoldaniuk, a programot közösen kell sikerre vinniük. 

- A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogramba bekerült aktív korúak 

közfoglalkoztatási bérhez, így egy éven keresztül munkajövedelemhez jutnak. A 

közfoglalkoztatás, mint értékteremtő munkavégzés további származékos lehetőségeket 

biztosít új ismeretek, gyakorlatok, készségek elsajátítása által. A mezőgazdasági 

termesztés során megszerzett gyakorlatát a saját földjén is kamatoztathatja az érintett 

személy. Az ily módon foglalkoztatott személy nagyobb eséllyel kerülhet ki az 

elsődleges munkaerőpiacra. 

- A piaci szempontokat figyelembe vevő és alkalmazó gazdasági szervezetekben 

dolgozók szintén elsajátíthatják a 8 órás munkaidőben történő minőségi 

munkavégzésben való helytállás fontosságát, a teljesítmény tiszteletét. 

- A kertgazdálkodásra és kisállattartásra fókuszáló alprogramban a bevont családok is 

20 órás képzésben részesülnek, tájékoztató előadásokon vesznek részt. A program 

maradéktalan végrehajtásáért személyesen is felelnek. 

- A szociális földprogramok mozgósító és aktiváló ereje példaértékű, a bevont 

személyek, családok értik és ismerik a velük szemben támasztott követelményeket, 

abban eredményt és sikert érhetnek el. Ezek a programok főbb eredményei. 

- A szociális földprogram nem csak átmeneti foglalkoztatást biztosít a programban 

résztvevőknek, hiszen egyidejűleg a foglalkoztatottak megtanulnak szervezett keretek 

között termelni, helyi közösségi célok megvalósulása érdekében eredményesen 

együttműködni.  

- A program résztvevői a megtermelt kertészeti és konyhakerti piacképes termékeikkel a 

köz javát szolgálják azzal, hogy ellátják a település közkonyháját, intézményeit friss 

zöldségekkel, egészséges élelmiszer alapanyagokkal. Mindez mellett a bevont 

munkavállalók olyan tudásra és tapasztalatra tehetnek szert, ami által pl. őstermelőkké 

válhatnak, s ez által biztosíthatják a család megélhetését.  

 

- A programrésztvevők a saját konyhakertjeik megművelésével és beültetésével 

biztosíthatják a saját családjuk alapanyag szükségletét is, kisállatok tartásával pedig a 

család hússzükségletének kielégítéséhez járulhatnak hozzá.  

- Nem elég csak termelni, terméket előállítani, a folyamatban elengedhetetlen szerep jut 

a piacnak is. Azon pályázók, akik sikeresen végiggondolták a termék előállítás, piacra 

jutás, értékesítés folyamatát és ráébredtek a hálózatban történő együttműködés 

fontosságára, ők pl. dönthettek szociális boltok létrehozásáról. 

- A szociális boltok létrejötte e folyamat végiggondolásának egyik eredménye és 

következménye. A szociális boltok a saját maguk és közösségeik által megtermelt 

termékek értékesítésének intézményesült megjelenítési formája.  
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A Szociális földprogram több mint két évtizedes termesztési tapasztalatát, kipróbált 

gyakorlatát és módszertanát a Belügyminisztérium ma már több mint 1600 hazai 

településen Járási Startmunkaprogram keretében hasznosítja. Önkormányzati 

fenntartású intézmények konyháinak alapanyag szükségletét közfoglalkoztatás 

keretében biztosítják. Ugyan így a közel 150 szociális termelő és értékesítési szövetkezet 

is a Járási Startminta program keretében működik hálózatos formában. 

 

 

A szociális földprogramok tapasztalatán megvalósított szociális boltok 

 

Az elmúlt években országszerte jónéhány szociális földprogramra épülő szociális bolt jött 

létre. Pl: Bácsalmás, Túrricse, Katymár, Komló, Szilvásszentmárton, Zsáka, Csákány, Homrogd, 
Méhtelek, Tetétlen településeken működik szociális bolt. 
 

Az egyik legsikeresebb, jól kiépített, és ma is működő szociális bolt Szécsény Városban 

működik.  

 

Szociális bolthálózat listával a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 

Szövetsége (MAGOSZ) is rendelkezik. A Kertbarátok Szövetsége is számon tart szociális 

bolthálózatot a saját hálózatában, ugyanúgy a Belügyminisztérium Járási 

Startmunkaprogramja mentén is van hasonló szociális bolthálózat, ahol is a megtermelt javak 

szervezett formában kerülnek feldolgozásra és értékesítésre, többnyire a helyi és hálózatos 

piacokon. 

 

 

Házi bolt/ Helyi termékek boltja- Szécsény 

 

- 2014 májusában nyílt 

- Önkormányzati tulajdonú gazdasági Kft. működteti 

 

Szécsény város 2005 óta sikeresen hajt végre szociális földprogram pályázatot. A városban és 

környezetében laknak mg-i, konyhakerti növények termesztéséhez és feldolgozásához értő 

lakosok. Ez a termesztési- feldolgozási tudás és tapasztalat termelte ki azt az értékesítési 

akaratot, mely Házi bolt nyitásában öltött testet.  

 

A Házi bolt a lakók teljes szükségletének ellátását nem vállalhatja, de annyi bizonyos, hogy 

ebben a boltban java részt a helyi termelők termékei jelennek meg, kerülnek a polcokra, az 

eladó pultra. Az ide betérő vásárló, biztos lehet benne, hogy hazai, helyi, egészséges 

élelmiszer alapanyagot, feldolgozott terméket kap, ráadásul jó áron.  

 

 

 

A szociális bolt Szécsényben helyi érdekeket és helyi értékeket jelenít meg, azaz nem 

országos szintű beruházás. Az elnyert pályázati összeg (2x3 M Ft 2014-2015-ben) elég volt 

ahhoz, hogy a bolt megnyíljék. Az alapvető eszközöket, tárgyakat, berendezéseket sikerült 

biztosítani a kapott pénzből.  
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Az értékesítésre kerülő termékskála rendkívül széles: házi méz, tökmagolaj, házi sör, 

lekvárok, savanyúságok mellett megjelennek a kézműves termékek, kötött, szőtt áruk is. A 

bolt induláskor 20 beszállítóval volt kapcsolatban, ma már több mint 50 helyi és környéki 

beszállítóval van kapcsolatuk. 

 

A bolt fenntartása, folyamatos fejlesztése a továbbiakban már a város vezetésének, vagy a 

boltot működtető nonprofit kft-nek a dolga. Az EMMI, mint támogató, hozzájárult az 

életképes ötlet megvalósításához, a gyakorlatba történő átültetéséhez.  

 

 

A többi feltétel, mint helyben hozzáadott érték (termesztési, feldolgozási és értékesítési 

tapasztalat, a helyi piac szervezésének tapasztalata) életben tarthatja a kezdeményezést. 

 

 

Budapest, 2017. július 12. 

 

Szirmai István 

 


