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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

Natúrparkok



„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


Az IKSZT modell

Szolgáltatás

KözösségiKözösségi
térÉpület

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



Az IKSZT program eredményei
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• LEADER Helyi Akciócsoportok

• Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

• Névjegyzéki szaktanácsadók

• Zöldút mozgalom

• Tanya program

• Falusi turizmus

Hálózatok a vidékfejlesztésben



Munkánk képekben
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MNVH programok gyerekeknek
„A mi vidékünk”

Kisbajcs, 2013.08.16.

Dunakiliti, 2013.08.22.

Börcs, 2013.11.26.

Dunasziget, 2014.06.26.
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IKSZT Európa Hét
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Vidéki építészetről fiataloknak

Győrszemere - Nagyszentpál

Kastély újragondolása 
közösségi, ifjúsági célokra



Országos IKSZT találkozó



Helyi Aktivációs Műhelynap
Tényő, 2013.04.22.



Zöld IKSZT vetélkedő



IKSZT Klub

Lébény, 2013.10.18.

Csikvánd, 2014.02.26.

Levél, 2014.04.28. Börcs, 2014.08.12.
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IKSZT Európa hét díjátadó



„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, 
az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 
kulturális értékek a nemzet közös örökségét 

képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége.” – részlet a Magyarország 

Alaptörvényéből.

„A tradíció nem a hamu őrzése, a tűz továbbadása.”
– Gustav Mahler

Érték - értéktárak:



Köszönöm figyelmüket!

Székely Rita
MNVH GYMS megyei referens

gymsmegye@nakvi.hu
+36-30/204-9824

mailto:gymsmegye@nakvi.hu

