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A NAKVI feladatai



Helyi közösségekhez kapcsolódó 

feladataink 1.

LEADER
Helyi 

Akciócsoportok
(HACS)

Integrált 
Közösségi és 
Szolgáltató 

Terek (IKSZT)

2014-2020 
alakulás

Módszertani központ 

szerep:

- Országos találkozók

- Helyi Aktivációs 

Műhelyek (HAM)

- Ügyfélszolgálat

Közösségi 
animátor képzés

Közreműködés jogszabályok 

kidolgozásában, 

véleményezésében

MNVH

Szakmai koordináció,

módszertan

Közreműködés
2014-2020 megyei és 

helyi tervezésben

Megyei szintű 

vidékfejlesztési 

kezdeményezések –

megyei referensek

Együttműködések



Falusi- és zöld 
turizmus

Vasfüggöny 
TúraútHetés 

Mintaprogram

Zöldutak

Esélyegyenlőségi
témájú 

programok

Czinka Panna 
program

Rendezvények

Együttműködések 

elősegítése

Pl: IKSZT-
falugondnokok között

Közreműködés 

kutatásokban, 

publikációk

Tanya- és 

falugondnokok 

tevékenységének 

segítése

Helyi közösségekhez kapcsolódó 

feladataink 2.

Tanyafejlesztési 
program,

Hungarikum pályázat



Közösségi fejlesztésekhez 

kapcsolódó 

Programirodáink
Magyar Falusi- és 

Zöldturizmus 

Programiroda

Agrár 

Népfőiskolákért 

Programiroda

Esélyegyenlőségi 

Programiroda

Magyar Tanyákért 

Programiroda

IKSZT 

Programiroda



Település szintű infrastrukturális/intézményi
változások

Forrás: Dr. Csatári Bálint 



Település szintű társadalmi változások 
1980, 1990, 2000, 2011.  

Forrás: Dr. Csatári Bálint 



Az IKSZT modell

Szolgáltatás

Közösségi
tér

Épület

Épület, amely keretet biztosít minden ágazat,
szakterület számára, hogy közszolgáltatásait
elérhetővé tegye a vidéki településeken és
térségekben

Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az
egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához,
szakmai és finanszírozási szinergiájuk
megteremtéséhez

Közösségi tér
a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések,

folyamatok befogadó, támogató (szín)tere,
a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a

közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő,
kisugárzó kultúraközvetítő tér



Fejlesztési célok

A közösségek megerősítése,
megerősödés

feltételeinek megteremtése

Jó színvonalú közszolgáltatások
hozzáférésének

biztosítása a legelmaradottabb
térségekben

A pusztulófélben lévő közösségi
infrastruktúra revitalizálása



Elvárt eredmények

• A működés eredményeként  a közösség 
igényeivel lépést tartó, célszerűen 
megújuló és bővülő közösségi, 
közművelődési infrastruktúra

• Az igényeknek és szükségleteknek 
megfelelően épülő és elérhető jó 
színvonalú közszolgáltatások, közösségi, 
közművelődési szolgáltatások

• Hatékony és eredményes közösségi 
szolgáltatásokat használni és fenntartani 
képes, gazdasági, kulturális és közéleti 
értelemben reproduktív
(„méltóságában teljes”) közösségek



Kötelező feladatok



Választott feladatok



Többfunkciós szolgáltató 

központok kötelező feladatai

A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának 
elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása

Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok 
nyomon követése

Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon 
követése

Könyvtári szolgáltató hely működtetése, vagy fiókkönyvtári ellátás 
működtetése

Opcionális szolgáltatás



Az IKSZT program eredményei

• Működő IKSZT-k száma: 449 db

 Első átadott IKSZT: Úrhida (2010. október 15.)

 Legutóbb átadott IKSZT: Kőröshegy (2014. május 16.)

 100.-ként kezdte meg működését: Hollóháza, 200.-ként Gyomaendrőd, 300.-

ként Zalatárnok…

 400. IKSZT átadás: Kuncsorba (2013. szeptember 6.)

• A programmal érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,2 

millió fő

• Közösségi Animátor Képzés: eddig 4 „forduló” összesen 242 fő 

részvételével

• Helyi Aktivációs Műhely (HAM): eddig 14 helyszínen
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Az IKSZT program eredményei
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Az IKSZT program eredményei
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A NAKVI együttműködései

Együttműködési megállapodások:

 Magyar Posta Zrt. (a VM kötött megállapodást)

 Országos Egészségfejlesztési Intézet 

 Nemzeti Művelődési Intézet

 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

 Informatikai és Könyvtári Szövetség

 Könyvtári Intézet

 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

 Katolikus Karitász
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)

Az MNVH elsődleges feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes

szereplő együttműködési hálózatba szervezése:

• A kormányzati, a szakmai és a civil szféra közötti információáramlás

megszervezése;

• A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos

felvetése, vizsgálata;

• A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás,

állásfoglalás;

• A legjobb gyakorlatok terjesztése;

• Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának,

párbeszédének elősegítése.



„A Nagyapám Háza” mesterinas képző 

program

(MNVH és a Falufejlesztési Társaság kezdeményezése)

Célja: Népi építészeti örökségünk megóvása, 

továbbörökítése.

Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma 

Fiatalok Ösztöndíjprogram

(NAKVI Esélyegyenlőségi Programiroda 

kezdeményezése)

Célja: vidék- és közösségfejlesztés területén 

elméleti és gyakorlati ismeretek, tapasztalat 

átadása

http://www.mnvh.eu/sites/default/files/images/hir/Kd_tajhaz.JPG
http://www.mnvh.eu/sites/default/files/images/hir/Kd_tajhaz.JPG


A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 
Vidékfejlesztési Program kerete

6 prioritás

18 fókuszterület

19 intézkedés

48 alintézkedés

80 művelet

+ 2 Tematikus 

alprogram

Kiemelt szempontok:

 erőforrás koncentráció

 mozgástér növelése

 rugalmas keretek meghatározása



Vidékfejlesztés tartalma

2007-2013

Támogatási tengelyek

I. tengely - A mezőgazdasági és
erdészeti ágazatok
versenyképességének javítása

II. tengely - A környezet és a vidék
fejlesztése

III. tengely - A vidéki élet minősége
és a vidéki gazdaság diverzifikálása

IV. tengely – LEADER

2014-2020
Prioritások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás

2. Az agrárgazdaság életképességének és

versenyképességének fokozása

3. Élelmiszerláncok szervezése, termékfeldolgozás

4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai

sokféleség, tájak állapotának megőrzése

5. Erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló

energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése

6. Társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység

csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki területeken



Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020

6. prioritás keretében tervezett legfontosabb intézkedések

- Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki 

térségekben 

- Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben

- Alapvető szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében:
A helyi társadalom számára a közösségi, kulturális és egyéb jóléti 
szükségletek kielégítését szolgáló többfunkciós közösségi terek, 
szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése működtetése

- Kis gazdasági szereplők közötti, illetve turisztikai 

együttműködések támogatása

- Közösségvezérelt helyi fejlesztések - CLLD



LEADER helyi akciócsoportok 
(CLLD - közösségvezérelt helyi fejlesztés) 

• Alulról építkező, helyi közösségre épülő rendszer, mely a vidéki problémák
feltárását és a helyi erőforrások széles körű mobilizálását teszi lehetővé.
Egyúttal területi integrációs eszközként is funkcionál.

• 4 kötelező fókuszterület:

1. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak
enyhítése

2. Helyi gazdaság megerősítése

3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a
klímarezíliencia fejlesztése

4. A Helyi Akciócsoportok együttműködéseinek előkészítése és megvalósítása



Innovatív aprófalu kísérleti program

• Célja: a települések fennmaradását szolgáló, a megélhetés és
az életkörülményeket javító szolgáltatások új formáinak
kialakítása és megerősödése, fiatalok aprófalvakban történő
letelepedésének elősegítése.

• Aprófalvas településekkel érintett HACS-ok
– Komplex fejlesztések támogathatóak

– A helyi lakosok érdekeit szolgálják

– Humán és fizikai fejlesztések támogatása

– Ellátóképesség és eltartóképesség javítása

– Innovatív megoldások ösztönzése



• LEADER Helyi Akciócsoportok

• Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

• Névjegyzéki szaktanácsadók

• Zöldút mozgalom

• Tanya program

• Falusi turizmus

Hálózatok a vidékfejlesztésben



IKSZT Európa Hét 
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IKSZT Európa Hét 
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IKSZT Európa Hét 
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IKSZT Európa Hét 
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IKSZT Európa Hét 
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Hajrá magyar termék!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z

PXqas4Paeo
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zPXqas4Paeo


Kérem, látogasson el alábbi honlapjainkra

• www.umvp.eu

kormányzati vidékfejlesztési portál

• www.nakvi.hu

a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja

• www.ikszt.hu

az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja

• www.epir.hu

az Esélyegyenlőségi Programiroda honlapja

• www.mnvh.eu

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapja

http://www.umvp.eu/
http://www.nakvi.hu/
http://www.ikszt.hu/
http://www.epir.hu/
http://www.mnvh.eu/


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


