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A Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet olyan innovatív foglalkoztatási lehetőséget biztosít 
amellyel mindenki nyer. Azok a nyugdíjasok, akik tudnak és szeretnének is dolgozni, munkalehetőséget 
kapnak, Önök pedig tapasztalt és lojális kollégákkal gazdagodnak.

2017. július 1-től hatályba lépett törvénynek köszönhetően a Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 
is megkezdte működését. Azóta már a szektorban piacvezető szövetkezet kedvező feltételek mellett nyújt 
rugalmas, változatos munkalehetőségeket a nyugdíjasoknak. Ennek köszönhetően azt a több évtizedes tudást 
és tapasztalatot, amelyet a nyugdíjasok a korábbi években megszereztek, most a Szomszédok szövetkezetek 
segítségével minden vállalkozás hasznosíthatja. Megfelelő támogatással és a megfelelő pozícióban rengeteg 
értéket teremthetnek az Önök számára is. A foglalkoztatás rendkívül kedvező adóterhekkel történik, mindössze  
15% SZJA kerül levonásra a bruttó bérből. A szövetkezet tagjaként a nyugdíjasok csatlakoznak egy olyan kö-
zösséghez, ahol a munkalehetőségek mellett folyamatos, aktív, a korosztály számára hasznos programokon 
is részt vehetnek.

„ ... kedvező feltételek mellett nyújt rugalmas,  
változatos munkalehetőségeket a  
nyugdíjasoknak”

 Több mint 700 partner |   3,9 milliárd Ft kiutalt bér évente |   Több mint 10 ezer szövetkezeti tag

NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS  
ELSŐ KÉZBŐL A PIACVEZETŐTŐL



PROFESSZIONÁLIS SEGÍTSÉG  
AZ ÖNÖK VÁLLALKOZÁSÁNAK

KÉNYELMES MEGOLDÁS  
PLUSZ MUNKAERŐ BEVONÁSÁRA
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Az így megspórolt időt és energiát Önök  
a vállalkozás tevékenységére fordíthatják

MEGSZABADÍTJUK AZ  
ADMINISZTRATÍV TERHEKTŐL
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Önök csak a létszámigényüket jelzik felénk, mi pedig 
megkeressük Önöknek a megfelelő kollégákat

Így a pályázatokon előnyösebb pozícióba kerülhet, 
könnyebben tudja tartani a kitűzött létszámot,  
ezáltal a vállalkozások mutatói tovább javulhatnak

LEVESSZÜK A VÁLLÁRÓL A TOBORZÁSI,  
KIVÁLASZTÁSI TERHEKET 

TAGJAINK NEM NÖVELIK A 
STATISZTIKAI LÉTSZÁMOT
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A teljesített órákról amelyet Önök visszaigazolnak, 
költségszámlát állítunk ki.

KÖLTSÉGKÉNT ELSZÁMOLHATÓ  
A SZOLGÁLTATÁS

RUGALMAS  
TELJESÍTÉS? 

Szövetkezeteink az üzleti  
igényeinek megfelelően  
biztosítják az új kollégákat

SZAKTUDÁS?  
BETANÍTOTT MUNKA?

Munkatársaink minden eset-
ben megtalálják Önnek a 
legjobb megoldást a lehető 
legrövidebb idő alatt

MIÉRT FIZETNE  
FELESLEGESEN? 
 
Megbízási szerződésünk 
megléte nem jelent költséget 
az Önök számára, kizárólag a 
teljesített órák után fizet.

HOL ÉRHETI EL  
SZOLGÁLTATÁSUNKAT? 
 
Minden megyeszékhelyen, 
valamint a nagyobb városok-
ban egyaránt rendelkezünk 
ügyfélszolgálati irodával

ÖNNEK FONTOS  
A MINŐSÉG? 
 
Az atipikus foglalkoztatás 
lehetővé teszi, hogy egy adott 
feladatkörre több kollégát is 
kipróbáljon
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MINDIG VAN KITŐL  
SEGÍTSÉGET KÉRNI? 

Dedikált projektvezetőt  
biztosítunk minden partnerünk 
számára
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Öregedő európai társadalom, fenntarthatatlan nyugdíjrendszerek, munkaerőhiány. Csak néhány azon kihí-
vások közül, melyekkel  az elkövetkezendő években meg kell küzdenünk. Az egyes országok válaszai ezen 
kihívásokra eltérőek. Bizonyos helyeken emelik a nyugdíjkorhatárt. Van olyan európai ország, ahol ez már 
megközelíti a 70. betöltött  életévet. Idehaza más utat választottunk. A nyugdíjkorhatár nem emelkedik, cse-
rébe Magyarországon a nyugdíjasok számára elérhető egy foglalkoztatási forma, ami maximálisan kielégíti, 
a munkával kapcsolatos elvárásaikat. Beszéljünk akár a rugalmas időbeosztásról, vagy a kompetenciáknak 
megfelelő lehetőségek megtalálásáról. 

Ma hazánkban közel 3 millió nyugdíjas él, akiknek mindössze 4,5-5 %-a van jelen valamilyen formában a 
munkaerőpiacon. Felméréseinkre és az elmúlt időszak tapasztalataira alapozva mondhatjuk, hogy a korosz-
tály jelentős része vállalna időszakosan vagy állandó jelleggel munkát. A fokozatos nyugdíjba vonulás mind a 
társadalom, mind pedig az egyének számára előnyös.

MEGOLDÁS ÉGETŐ TÁRSADALMI PROBLÉMÁKRA

EZÉRT SZERETNEK VELÜNK DOLGOZNI  
A NYUGDÍJASOK

Több éves tapasztalat bizonyítja, hogy az idősebb korosztályt 

kiemelkedően erős munkamorál jellemzi, a lojalitás pedig ennél 

a korcsoportnál messze a legmagasabb. A nyugdíjas kollégák 

szakértelme és hozzáállása motiváló hatással van a fiatalabb, 

még kevésbé tapasztalt generációra is.

MOTIVÁCIÓ 
TAPASZTALAT  
MEGBÍZHATÓSÁG

Rugalmas feltételek 

idejüknek és teherbírásuknak 
megfelelő munkarend

Aktív mindennapok
egy közösség részeként

Személyes törődés
tapasztalt mentoraink támogatják

őket a mindennapokban

„A nyugdíjas kollégák szakértelme és hozzáállása 

motiváló hatással van a fiatalabb, még kevésbé tapasztalt 

generációra is.”



ORSZÁGOS HÁLÓZAT A FOGLALKOZTATÁS FELÉPÍTÉSE
A Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek megalapításakor nem titkolt célunk volt a piacvezetővé 
válás, ennek az egyik alappillére az országos lefedettség. Hálózatunkat az alábbi tagok alkotják: 
Keleti Szomszédok, Déli Szomszédok, Északi Szomszédok, Pesti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezetek.

ÉSZAKI SZOMSZÉDOK

DÉLI SZOMSZÉDOK

PESTI SZOMSZÉDOK

KELETI SZOMSZÉDOK SZOMSZÉDOK NONPROFIT KFT.

Budapest, Gödöllő,
Salgótarján, Vác, Debrecen

Budapest, Esztergom, Győr, Mosonmagyaróvár, 
Pápa, Sopron, Székesfehérvár,

Szombathely, Tatabánya, Veszprém

Budapest, Baja, Dunaújváros,  
Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Marcali, 

Nagykanizsa, Pécs, Siófok,  
Szekszárd, Zalaegerszeg

Budapest, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, 
Eger, Gyöngyös, Jászberény, Miskolc, 

Nyíregyháza, Szarvas, Szeged, Szentes, 
Szolnok 

Országos projektkoordinátor  nyugdíjas egyetem  

 oktatási lehetőségek

 ingyenes orvosi vizsgálatok 

 vízosztás

 közösségi terek biztosítása

 szakértő segítségnyújtás

Kornya József 
Területi vezető

kornya.jozsef@pestiszomszedok.hu
+36 70 571 2502

Dolgos Attila
Területi vezető

dolgos.attila@eszakiszomszedok.hu
+36 20 339 6242

Kovács Miklós
Területi vezető

kovacs.miklos@deliszomszedok.hu
+36 70 708 1305

Nagy Gábor 
Területi vezető

nagy.gabor@keletiszomszedok.hu
+36 30 260 1001

Kéringer Szilvia 
Ügyvezető 

keringer.szilvia@szomszedok.eu 
+36 20 280 9377

TÖREKVÉSEINK EGY AKTÍV KÖZÖSSÉGÉRT

NYUGDÍJAS PARTNER

NINCS SZERZŐDÉS

SZÖVETKEZETI  
TAGSÁGI JOGVISZONY

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS



KIEMELT PARTNEREINK

„Én már csatlakoztam a  
Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezethez,  
így nyugdíj mellett is kamatoztathatom 
szaktudásomat”



www.szomszedok.eu

Baja | Békéscsaba | Budapest | Cegléd | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Esztergom | Gödöllő | Gyöngyös 

Győr | Jászberény | Kaposvár | Kecskemét | Keszthely | Marcali | Miskolc | Mosonmagyaróvár | Nagykanizsa 

Nyíregyháza | Pápa | Pécs | Salgótarján | Siófok | Sopron | Szarvas | Szeged | Székesfehérvár | Szekszárd 

Szentes | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Vác | Veszprém | Zalaegerszeg 


