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1994-ben – az elődszervezetek összevonásával – a szakképzési törvény alapján a 
szakképesítésért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatainak 
operatív végrehajtó háttérintézményeként hozták létre Agrárszakoktatási 
Intézet (ASZI) néven. 

 

2002-ben az intézet feladatköre a termelési szaktanácsadással bővült, új neve az 
FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM KSZI) lett. 

 

2007-ben az intézet tevékenységéhez kapcsolódott a vidékfejlesztés, FVM 
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet névvel (FVM VKSZI). 

 

2011-től VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) 
néven működik tovább. 

 

2012-től Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
(NAKVI). 

 

Az intézet rövid története 



A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet feladatai 1. 

 Közreműködik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

társfinanszírozásában megvalósuló programok Irányító Hatóságának részeként a 

Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének 

szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. 

 

 Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. 

 

 



A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet feladatai 2. 

 Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára  módszertani központi 

szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar 

Tanyákért Programirodát. 

 Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az 

Elnökség és a Tanács munkáját,   közreműködik a Hálózat kétéves Cselekvési 

Tervének végrehajtásában. 

 A képzés és szakképzés területén: OKJ-s képzéseket szervez, összeállít szakmai 

és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás. 



A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet feladatai 3. 

 Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 

feladatokat: Tanyafejlesztési Program, VM tudományos lapok kiadása, OSZB, 

2007-13 EMVA monitoring.  

 

 És kiemelt feladat az Európai Unió 2014-20 évekre szóló új, agrár- és 

vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koordinációja, menedzselése. 



 

• A vidékfejlesztés fő céljai:  

– a vidéki népesség elvándorlásának megelőzése, 

– vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése az erőforrások 
átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával, 

– a mezőgazdaságból származó jövedelemforrásokon túl alternatív 
megélhetési és foglalkoztatási lehetőségek biztosítása pl. a 
vállalkozásfejlesztési támogatások, 

– vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása és 
megújítása gazdaságfejlesztési célok miatt is (vidéki turizmus), 

– ágazatok és különböző szférák együttműködésének kiépítése és 
erősítése, a térségben megvalósítandó fejlesztések érdekében.  

  

 

jövőképpel rendelkező, aktív vidéki társadalom megvalósulása 

társadalmi-gazdasági értelemben stabil, vagy fejlődésnek induló  

vidéki térségek kialakulása 

A vidékfejlesztés fogalma és célja 



Az EMVA I-IV. tengely jelenleg 

I. tengely:  
 

A mezőgazdasági és 

erdészeti ágazat 

versenyképességének 

javítása 

II. tengely:  
 

A környezet és 

a vidék 

fejlesztése  

III. tengely:  
 

A vidéki élet 

minősége és a 

vidéki gazdaság 

diverzifikálása 

IV. 

tengely: 
 

 LEADER 

Horizontális intézkedések*: 

 Integrált Közösségi és  

    Szolgáltató Tér (IKSZT); 

 Kistérségi közlekedési  

    szolgáltatások fejlesztése  

    (falu-, tanyabusz) 

Nem horizontális intézkedések*: 

 Mikrovállalkozások létrehozásának  

    és fejlesztésének támogatása; 

 Turisztikai tevékenység ösztönzése; 

 A falvak megújítása és fejlesztése; 

 A vidéki örökség megőrzése  

    és korszerűsítése 

Megvalósítás 

HACS-okon 

keresztül* 

* Magyarországi 

szabályozási helyzet 

2007-2013 között 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) 

Magyarországon összesen 

1300 Mrd Ft forrás 

Összes forrás kb. 50%-a 

Összes forrás kb. 26%-a 

Összes forrás kb. 15%-a 

Összes forrás kb. 6%-a 



A LEADER-megközelítés jelenlegi meghatározása 

LEADER 

Alulról felfelé építkezés 
A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és 

megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével 

Területalapú 

megközelítés 
Jól azonosított, szubregionális 

vidéki területekre irányuló 

területalapú, helyi fejlesztési 

stratégiák 

Partnerség 
Helyi köz-és magánszférabeli 

partnerségek,  

vagyis helyi akciócsoportok 

Integrált megközelítés 
A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása, 

a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és 

projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva 

Hálózatépítés 

A helyi akciócsoportok 

közötti hálózatok 

Innovativitás 

Innovatív megközelítések 

végrehajtása 

Együttműködésre 

irányuló projektek 



A LEADER Helyi Akciócsoportok 

• Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek a tagok 

• Az egyes közösségek elemezték társadalmi-gazdasági helyzetüket, ez alapján 

meghatározták szükségleteiket és fejlesztési prioritásaikat  

  → Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) kialakítása 

• 96 LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) alakult 2008. szeptemberéig - 

vidéki térségek teljes lefedése 

• Jelenleg 91 HACS működik 

• A HACS-ok vidékfejlesztési feladatai: a HVS megvalósítása, 

közösségfejlesztés, projektgenerálás, az ügyfelek tájékoztatása, segítése 

• Vidékfejlesztési pályázati lehetőségek tekintetében keressék bizalommal 

a LEADER HACS-okat! 



Iránymutatásként szolgáló EU-s alapelvek  
2013 után: vidékfejlesztési prioritások 

 

Tudástranszfer  

és innováció a  

mezőgazdaságban,  

erdészetben  

és vidéken 
 

Versenyképesség,  

gazdaságok  

életképességének  
növelése 

 

Élelmiszer-láncok  

szerveződésének és a 

kockázatkezelés  
(nem piaci!!!) 

ösztönzése 

 

Mezőgazdasági és  

erdészeti  

ökoszisztémák  

helyreállítása,  

megőrzése 

 és erősítése 

 

Erőforrás-hatékony,  

alacsony CO2  

kibocsátású,  

környezeti kihívásokra  

rugalmasan reagáló  
mezőgazdaság, élelmiszerip.  

és erdő 
 

Társadalmi  

kirekesztés,  

szegénység elleni  

küzdelem és  

gazdasági fejlődés 
vidéken 



Paradigmaváltás EU szinten a helyi fejlesztések 
tekintetében 

EU 2020 „going local” → fenntarthatóság, lokalizáció 
 

 

 

 Helyi fejlesztési stratégiák: CLLD, multi-funding 

 CLLD = Community-led Local Development = Közösségi irányítású 

helyi fejlesztés 

 „Helyi fejlesztés: az EU 2014-2020 integrált területfejlesztési politikájának 

kulcspillére” 

 Multi-funding = több alapos tervezés (lásd Közös Stratégiai Keret)  

 hatékonyság növelése, egyszerűsítés 

 LEADER koncepció kiterjesztése – nyitás a strukturális alapok felé 

 Különböző alapok forrásainak felhasználása a helyi akciócsoportok által 

 Integrált szemléletű, szektorokon átnyúló fejlesztési elképzelések megjelenése 

a helyi fejlesztési stratégiákban 



A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) szerepe 
a vidékfejlesztésben 

• Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat 

• Célja: a vidékfejlesztésben érintett intézmények, társadalmi szervezetek, 

szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési 

hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-

gazdasági fejlődése, felzárkóztatása, valamint a vidékre érkező források 

hatékony felhasználása érdekében. 

• Szabad tagság – térítésmentes regisztráció 

• 4 szakosztály – EMVA tengelyek mentén 

• III. szakosztály: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása; 

IV. szakosztály: LEADER 

• Projektötleti felhívások megjelentetése 





Az IKSZT program 

A kulturális kínálat, a helyi kulturális-közszolgáltatások és infrastruktúra  

új szemléletű szervezése  IKSZT modell 
 

 

 

Épület: keretet biztosít minden szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye 

a vidéki térségekben 
 

Szolgáltatásszervezési modell: 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 

 

Támogatás formái: 

• Infrastrukturális fejlesztés támogatása; 

• A szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére; 

• Működési támogatás személyi kiadásokra. 

+ Szakmai-módszertani támogatás 

 

Szolgáltatás 

Közösségi 
 tér 

Épület 

Legfeljebb 200 000 

euró EMVA 

támogatás 



Az IKSZT program eredményei 

 

 

• Támogatásban részesült IKSZT címbirtokos szervezetek száma: 635 db 

• Jelenleg működő IKSZT-k száma: 276 db 

• Érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,16 millió fő 



              



 

Helvécia 

Imrehegy 



A kulturális művelődés szerepe a 
vidékfejlesztésben 

• gazdaságfejlesztésben: tudástranszfer, versenyképesség, ökológiai fejlesztések - egész életen át 

tartó tanulás, kreatív probléma-megoldás, innováció;  

• helyi társadalom fejlesztésében: életminőség javítása, falu-város különbség csökkentése 

szolgáltatásokkal; jövőjéért felelős, problémák megoldásában aktív települési közösség, 

társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 

• IKSZT program – folyatatás??? 

• „Tudástranszfer és innováció…” vidékfejlesztési prioritás 2014-2020 

• Közművelődés, kultúra kérdésköre az EU-s dokumentumokban nem 

rajzolódik ki élesen (EMVA és vidékfejlesztés tekintetében) – más jellegű 

társadalmi-szociális problémák megoldása mutatkozik elsődlegesnek 

• Life long learning; értelmiség és képzett munkaerő vidéken tartása; fiatalok 

megtartása - közvetett kapcsolat 

• MNVH projektötleti kiírások, hálózati tagság 



Hasznos honlapok 

• www.umvp.eu    

 kormányzati vidékfejlesztési portál 
 

• http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium  

 a Vidékfejlesztési Minisztérium kormányzati honlapja  
 

• www.mvh.gov.hu   

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a vidékfejlesztési program kifizető 
ügynökségének) honlapja 

 

• www.nakvi.hu    

 a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja 
 

• www.ikszt.hu    

 az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja 
 

• www.mnvh.eu   

 a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapja 

http://www.umvp.eu/
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.nakvi.hu/
http://www.ikszt.hu/
http://www.mnvh.eu/


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


