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1. A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti 

munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával 
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 Alapítói tagi kör  

 Ingyenes haszonkölcsön szerződés 

 Állami képviselő kijelölése 

4.  Tagi munkavégzésre irányuló jogviszony 

5. Támogatási konstrukciók 

6. Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály 

 

 

 

 
 

 

 

 

INNOVÁCIÓK –  A KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL 

ÖNFENNTARTÓ RENDSZER 



 

ÖNKORMÁNYZATOK ÚJ SZEREPBEN 

A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek 
 

A Kormány 2016. évre a közfoglalkoztatás céljaként 

… 

m) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek 

alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési 

feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az 

e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését; 

… 

határozza meg. 
1040/2016. (II. 11.) Korm. Határozat 

 

 
 

 

 

 

 

A Startmunka-mintaprogramok 

jellemzői: 

 

- értékteremtő; 

- hasznos; 

- középtávon önfenntartóvá válhat. 

A Startmunka-mintaprogramok 

eredményeként kialakul: 

 

- az infrastruktúra; 

- a humán kompetencia; 

 



 

 

 

  

Mi szükséges a szociális szövetkezet létrehozásához? 

 

 

 ÖTLET       Hosszútávon fizetőképes kereslet, piac.   

        Jövedelmező tevékenység a cél. 

 

 

 VEZETŐ    Képes megtervezni a tevékenységet.    

      Partnerekkel történő együttműködés.  

      A feladat végrehajtásában résztvevőket. 

 

 

 FORRÁS    Beruházás, működési költségek, bérek,   

        járulékok, adók, stb. 

 

 

 

 

 

 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL  

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET KIMENET 



A szociális szövetkezet VÁLLALKOZÁS! 

 

Kettős szerepvállalás 
 

    Gazdasági cél= profittermelés     Társadalmi cél= közösségi /szociális feladat 

 

 

 Miért alapítsak szociális szövetkezetet?  -   képviselőtestület döntése  

 Kik legyenek a tagjai a szövetkezetnek? Szerveződés elve (település, szakértelem, egyéb) 

 Mi legyen a szövetkezet tevékenysége, működésének fő jellemzői?  

 Az alapszabály tartalma - Vagyoni hozzájárulás nagysága 

 A működés forrásait hogyan/miből biztosítják? 

 A szövetkezet jövőképe, merre tart, mit szeretne elérni? 

  

 

 MEGALAPOZOTT ÜZLETI TERV 

 

                 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL  

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET KIMENET 



ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL  

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET KIMENET 

 
A települési önkormányzat szociális szövetkezeti tagsága kihasználható potenciálként 

jelenik meg a szociális szövetkezetekben: 
 

 

 A közfoglalkoztatási programok szervezője  

 Haszonkölcsön szerződés  

 Adminisztrációs háttérszolgáltatás  

 Forrásnövelés (pályázati lehetőségek) 

 Kapcsolatrendszer működtetése 

 Garanciális elem  

 Gazdasági partner (megrendelő - pl.: intézményi  szolgáltatások, önkormányzat által elnyert 

pályázatok szövetkezet általi megvalósítása); 

 Hátrányos helyzetű tagok ismerete 

 



  

A Kormány a 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozatában továbbra is megerősítette 

szándékát, amely szerint a szociális szövetkezetek működését támogatja, 

• többek között az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális 

szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek 

működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani 

támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését határozta 

meg. 
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A közfoglalkoztatás alapjain szerveződött szociális szövetkezetek száma 

A KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAPJAIN 

SZERVEZŐDŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK  



 

JOGSZABÁLYOK 

 

- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. tv. 

- A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 

- Ptk. Harmadik Könyv 3:1 – 3:48.§ A jogi személy általános szabályai 

- Ptk. Harmadik Könyv 3:325 – 3:367 § Szövetkezet 
 

 

 

 

 
valamint: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény, 

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, 

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

- Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, 

- Az egyes adótörvények és azzal összefüggésben egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 

törvény. 

 



Igényelhető támogatás: Az igényelhető bruttó 

támogatástartalom szociális szövetkezetenként 

legfeljebb a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott 200 000 eurónak megfelelő, a 37/2011. (III. 

22.) Kormány rendelet 35. §-a alapján átszámított 

forintösszeg lehet. 
 

A támogatás minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont 

személy (közfoglalkoztatott, illetve álláskereső) után 

igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti 

tagnak kell lennie. A szociális szövetkezet által teremtett 

egy új munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási 

összeg maximuma 7,5 millió Ft. 

 

Szociális szövetkezetek által pályázható keretösszeg: 

6 586 983 600 Ft 

 Támogatás intenzitás:  

Bértámogatás esetén degresszív (max. 3 év 

bértámogatás, a támogatási idő felével megegyező 

továbbfoglalkoztatás) 

• 1-18. hónap: 100% 

• 19-30. hónap: 90% 

• 31-36. hónap: 80% 

A többi támogatható tevékenység esetében 100% 

Pályázók köre 

Önkormányzati tagsággal, továbbá legalább 2 

közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkező szociális 

szövetkezetek 

Pályázati időszak: 2017. március 01. – augusztus 31. 

FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL MEGALAKULT 

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK 



Európai uniós pályázat 
Rendelkezésre álló keretösszeg 

mértéke 
Megjegyzés 

GINOP-5.1.3.-16 
Társadalmi vállalkozások ösztönzése 

6 Mrd. Ft Megjelent 

GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások 
ösztönzése  

15 Mrd. Ft. Társadalmi egyeztetésen 

  
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú 

Hitelprogram 
29,5 Mrd Ft Megjelent 

VP6-16.9.1.-17 Szolidáris gazdálkodás és 
közösség által támogatott mezőgazdaság 

1,3 Mrd Ft. Társadalmi egyeztetésen 

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a 
REL és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért 
3,84 Mrd. Ft. Társadalmi egyeztetésen 

EFOP-1.1.6-17 Megváltozott munkaképességű 
személyek csoportos és egyéni 
foglalkoztatásának elősegítése 

3 Mrd. Társadalmi egyeztetésen 

EFOP-1.1.7-17 Hátrányos helyzetű személyek 
munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi 

eszközökkel 
6 Mrd. Megjelent 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSI 

KONSTRUKCIÓK 
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SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETI KOORDINÁCIÓS 

OSZTÁLY 

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK: 

 

• Részvétel a közfoglalkoztató önkormányzatok lehetőségeinek feltárásában a szociális 

szövetkezetté történő továbblépés érdekében 

• A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek szakmai – MÓDSZERTANI 

támogatása  

• Ágazati és szakmai koordinációs tevékenység a szociális szövetkezetek fenntartható 

működésének elősegítése érdekében 

• Állami képviselői feladatok ellátása 

• Jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése 

• A szociális gazdaság beágyazódását elősegítő szemléletváltás segítése 

• Partnerség, együttműködés erősítése 

• Finanszírozási lehetőségek feltárásának lehetősége 

• Részvétel a szociális gazdaságot érintő komplex, egymásra épülő pályázati rendszerek 

kidolgozásában 

 



TEVÉKENYSÉGEK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság 

 

E-mail: kozfogiprogramiroda@bm.gov.hu 

 

Közfoglalkoztatási Portál 

http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu  
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