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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 

- 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 
Túraút Hetés 

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 



Munkánk képekben 



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. 
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Megyei referensi hálózat 2013. évi 

tevékenysége 

Megközelítőleg…  
 

• 250 előadás (többnyire IKSZT-kben) – beleértve a VP társadalmasítása 

kapcsán, júliusban megtartott fórumokat is 

• 400 megjelenés megyei, helyi médiában (újságok, honlapok) 

• 1900 személy, szervezet tájékoztatása az MNVH regisztrációval kapcsolatban  

• 700 személy, szervezet részére segítségnyújtás, tájékoztatás az MNVH előzetes 

nyilvántartásba vétellel és a projektötleti felhívásokkal kapcsolatban 

• 1000 alkalommal részvétel a NAKVI, valamint a referens által szervezett egyéb 

szakmai eseményen 

• 400 személy, szervezete megkeresése a NAKVI / MNVH vezetősége által 

meghatározott térségi adatgyűjtések kapcsán (pl. tájékoztatás falumegújítási díj 

lehetőségéről, működésüket még meg nem kezdett IKSZT-k megkeresése, megyénként 3 

kiemelkedő tevékenységgel bíró településre javaslat összeállítása) 



A LEADER Helyi Akciócsoportok 

(HACS-ok) 

• Háromoldalú partnerség: önkormányzatok, civil szervezetek, 

vállalkozások (és magánszemélyek) – a helyi közösség megtestesítője az 

európai uniós forrásokból megvalósuló vidékfejlesztési kezdeményezések 

tekintetében 

• A HACS-ok vidékfejlesztési feladatai: a helyi fejlesztési stratégia 

megalkotása és megvalósítása, közösségfejlesztés, projektgenerálás, 

ügyfelek tájékoztatása, segítése 

• 95 HACS működik a 2007-2013 programozási időszakban: vidéki térségek 

teljes lefedése 

• Jelenleg folyamatban van a 2014-2020 programozási időszakra 

vonatkozóan a HACS-ok szerveződése, stratégiáik előkészítése 
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LEADER 

• Falumegújítás és fejlesztés  

 

• vidéki örökség megőrzése 



LEADER alapelvek 

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 



Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) 

alakulása 2014-2020 időszakra 
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2007-2013 

2014-2020 

(előzetes szándékok 

alapján) 

95 működő HACS 120 tervezési területre adtak be kérelmet 

3028 jogosult 

település 

• 2996 települést fednek le teljes területtel  

• további 32 települést csak külterülettel 

5/2014 (II. 6.) IH közlemény 

Területi átfedések 

• 379 települést egynél több tervezési területnél kívánnak 

figyelembe venni 

• Összesen 54 szervezet érintett 

• További egyeztetések szükségesek 



Az IKSZT program eredményei 

• Működő IKSZT-k száma: 427 db 

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

 Legutóbb átadott IKSZT: Orgovány (2014. március 7.) 

 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 3 „forduló”, összesen 150 fő 

vizsgázott. Jelenleg folyamatban: Gersekarát és Hajdúnánás-Tedej 

helyszínnel, 56 fő résztvevővel 

• Helyi Aktivációs Műhely (HAM): eddig 11 helyszínen, szervezés alatt: 

Bugyi (Pest megye) 



Az IKSZT program eredményei 

Együttműködési megállapodások: 

 

 Magyar Posta Zrt. (a VM kötött megállapodást) 

 Országos Egészségfejlesztési Intézet  

 Nemzeti Művelődési Intézet 

 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 

 Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 

 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

 

 Könyvtári Intézet 

 Informatikai és Könyvtári Szövetség 

 



Az IKSZT program eredményei 
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Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 

A VP helye és szerepe a tervezési folyamatban 

Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* 

Szakpolitikai 

Stratégiák 

Megyei 

fejlesztési 

Igények 

OFTK 
Partnerségi 

Megállapodás 

EU Prioritások 

EU 2020 Stratégia 

Nemzeti Reform Program 

CSF (Közös Stratégiai Keret) 

Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs OP 

Versenyképes Közép-

Magyarország OP 

Terület- és  

Településfejlesztési OP 

Emberi  Erőforrás  

Fejlesztési OP 

Intelligens 

Közlekedésfejlesztési OP 

Vidékfejlesztési Program 

Magyar Halgazdálkodási OP 

* 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források 

felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális 

feladatok alapján  

Környezet és Energetikai 

Hatékonysági OP 

KAP célkitűzések 

EMVA vidékfejlesztési prioritások 

Közös Agrárpolitika 

NVS 

Növekedési 

Terv 



1. A tudásátadás és az innováció 
előmozdítása a mezőgazdáságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 

2. A versenyképesség fokozása a 
mezőgazdasági termelés valamennyi 
típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek 
életképességének javítása 

3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a 
kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása 

4. A mezőgazdaságtól és  az erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 
valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és 
az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni 
képes gazdaság irányába történő elmozdulás 
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-
ipari és az erdészeti ágazatban 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, 
a szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 

A VP prioritástengelyei 



Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 

6. prioritás keretében tervezett legfontosabb intézkedések I. 

- Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki 

térségekben  

- Tanulmányok, tervek: megújuló energia közösségi célú 

hasznosítására, Natura 2000 fenntartási tervek 

 

- Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben: 

biomassza energia közösségi célú hasznosítása, külterületi 

utak fejlesztése 

 

- Alapvető szolgáltatások fejlesztése (ennek keretében 

többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok 

létrehozása, fejlesztése) 



Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 

6. prioritás keretében tervezett legfontosabb intézkedések II. 

- Induló vállalkozások támogatása, mezőgazdasági 

vállalkozások diverzifikációjának támogatása 

 

- Vidéki kulturális és természeti örökség hasznosítása, 

funkcionális megújítása 

 

- Kis gazdasági szereplők közötti, illetve turisztikai 

együttműködések támogatása 

 

- Közösségvezérelt helyi fejlesztések - CLLD 



A Vidékfejlesztési Program keretében 

megvalósuló speciális fejlesztési modulok 

CLLD, EIP, tematikus alprogramok 

   I. Közösség vezérelt helyi fejlesztések        

 (CLLD) 
 

Helyi közösség részvételével megvalósuló, a 

LEADER alapelvekre épülő fejlesztési 

programok. 
 

 

II. EIP 

 

Hálózati tevékenység - operatív 
csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak 
és kutatóknak a hálózatba szervezése, 
amelyek, illetve akik részt vesznek a 
mezőgazdasági innovációt célzó 
tevékenységek végrehajtásában 

 

   III. Tematikus alprogramok 

– Fiatal gazda tematikus alprogram 

Induló támogatás + 

 dedikált támogatások a beruházások 

esetében, 

 kockázatkezelési és pénzügyi eszközök 

kialakítása; 

 mentorálás/képzés/pályázat kezelési 

együttműködések; 

 gyakornoki program. 

 

– Rövid ellátási lánc tematikus alprogram 

 a REL-t szervezők szintjének fejlesztése; 

 a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése, 

 a REL rendszer átlátható és fenntartható 

működését támogató országos hatáskörű 

szerveztek fejlesztése. 



• LEADER Helyi Akciócsoportok 

 

• Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek 

 

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

 

• Névjegyzéki szaktanácsadók 

  

• Zöldút mozgalom 

 

• Tanya program  

 

• Falusi turizmus 

 Hálózatok a vidékfejlesztésben 



 

 

- a természetes lakóhelyi 

közösség 

- a helyi társadalom 

- a megtartó erő 

- egyházak szerepe 

 

Mi a közösség? 



Miért közösségi alapon? 

• alulról építkező 

• vidéki problémák 

jobb feltárása 

• szubszidiaritás 

• decentralizált 

• társadalmilag 

elfogadottabb 

intézkedések 

 



„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


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! 


