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Nemzeti Vidékstratégia 

(NVS)

Fő célkitűzések:

• az agrárium és a vidék hanyatlásának 

megállítása

• a vidéki élet feltételeinek javítása

• a minőségi mezőgazdálkodás megteremtése

• biztonságos élelmiszerellátás

• a természeti értékek megőrzése, 

környezetbiztonság

TÁRSADALOM

TERMELÉS

TERMÉSZET



Stratégiai célkitűzések

1. A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása

2. A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása

3. Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság

megszüntetése

4. Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci

pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi

arányának helyreállítása

5. Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes

élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése

6. Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás,

energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése

7. A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása

8. A város és vidék szoros kapcsolatának helyreállítása



Stratégiai területek
1. Természeti értékek védelme, 

fenntartható természeti erőforrás- és 

tájgazdálkodás

2.   Fenntartható agrárszerkezet-

és termeléspolitika

3.   Föld- és birtokpolitika 

4.   Helyi gazdaságfejlesztés

5.   Hozzáadott értéknövelés, 

biztonságos élelmiszerellátás, 

biztonságos piac

6. Vidéki környezetminőség

7.    Vidéki szellemi és fizikai 

infrastruktúra, életképes 

vidéki települések, 

helyi közösségek

Nemzeti Stratégiai 

Programok 

(48db)



• A termőföld mennyiségi és minőségi védelme (a 

termőföldvédelem törvényi garanciáinak és gazdasági 

eszközrendszerének erősítése)

• A vízkészletek mennyiségi és minőségi megőrzése, a víz 

visszatartása és fenntartható hasznosítása

• A génkészletek megőrzése, a biológiai sokféleség 

(biodiverzitás) fenntartása, továbbá a minőségi agrár-

szerkezetváltás biológiai alapjainak megteremtése 

• A természetvédelem területén hatékonyabb jogszabályi 

környezet létrehozása, az élőhely rekonstrukciók 

elősegítése

1. Természeti értékek védelme, 

fenntartható természeti erőforrás- és 

tájgazdálkodás
Nemzeti Stratégiai 

Programok (7 db)



• Az erős Közös Agrárpolitika fennmaradásának, 

reformjának támogatása

• A tájak eltérő adottságaihoz igazodó földhasználati 

szerkezet kialakítása, az agrár-környezetgazdálkodás 

fejlesztése

• Magasabb hozzáadott értéket és nagyobb foglalkoztatást 

eredményező ágazatokra épülő termelési szerkezetváltás

• A növényi fehérjeprogram új alapokra helyezése

• Az ország GMO-mentességének fenntartása

• Az ökológiai gazdálkodás, kertészeti ágazatok támogatása

• Az állattenyésztés minőségi fejlesztése, 

versenyképességének javítása 

• A szaktanácsadási és szakoktatási rendszerek átalakítása

• Az agrárfoglalkoztatás egyszerűsítése és terheinek 

csökkentése

2. Fenntartható agrárszerkezet- és 

termeléspolitika

Nemzeti Stratégiai 

Programok (12 db)



• A földszerzés szabályrendszerének átalakítása

• A földtörvény módosítása

• A védett természeti területek helyreállítását célzó, 

törvényben előírt földvásárlások 

• A termőföld korlátlan szétaprózódásának 

megakadályozása

• A Nemzeti Földalap (NFA) intézményrendszerének 

átalakítása

• Szervezett birtokrendezés

• Szociális földprogram

3. Föld- és birtokpolitika

Nemzeti Stratégiai 

Programok (5 db)



4. Helyi gazdaságfejlesztés

• Helyi termelés és termékek felkarolása – helyi 

feldolgozás és értékesítés elősegítése

• A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi 

intézmények közétkeztetési rendszereivel

• A vidék gazdaságának „több lábra” állítása

• Helyi energiatermelés megújuló energiára alapozva

• Falusi és tanyasi turizmus és ökoturizmus fejlesztése

• Hagyományos kézműves tevékenységek támogatása

• A közfoglalkoztatás, valamint a szociális földprogram

kiszélesítése, költségvetési és intézményi feltételeinek 

megteremtése

Nemzeti Stratégiai 

Programok (5 db)



Helyi piacok és helyi termékek jelentősége

a települések és térségek fejlesztésében I.

• A termék előállítása, árusítása a térségben történik, erősödik a helyi 

gazdaság

• Cél: a pénz a lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon, de 

szoros ellátási kapcsolat legyen a közeli város lakosságával

• Erősödnek a termelő-vevő, város-vidék kapcsolatok

• Az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felöli tájékoztatás 

biztosított

• Csökken a szállítási, tárolási, hűtési költség -> csökken a környezetterhelés

• Nő az élelmiszer- és ellátásbiztonság

• Friss, kiváló minőségű, szezonális helyi termék (környezetkímélő)



• Nagyobb élőmunkával, odafigyeléssel előállított, egyedi termék

• A „kiskerti”, háztáji termesztés támogatása

• Őshonos fajták fennmaradásának és a hagyományos, házi elkészítési 

módok támogatása a termékek vásárlása által

• A helyi termelői piac közösségi élmény színtere is, erősödhet a 

közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom 

• Programokkal kiegészítve növelhető a turisztikai vonzerő, 

továbbörökíthetőek a népi hagyományok 

Helyi piacok és helyi termékek jelentősége

a települések és térségek fejlesztésében II.



• A kiváló minőségű, biztonságos magyar élelmiszerekhez való 

fogyasztói kötődés növelése (marketing eszközök)

• Az élelmiszer-előállítás és kereskedelem irányának 

megváltoztatása 

helyi ellátás  regionális ellátás  országos ellátás  export

• A magasabb hozzáadott értékre irányuló fejlesztési 

támogatások

• Hungarikumokról szóló törvény kidolgozása

• Közétkeztetési program

5. Hozzáadott értéknövelés, biztonságos 

élelmiszerellátás, biztonságos piac

Nemzeti Stratégiai 

Programok (7 db)



• A környezet fenntarthatóságát figyelembe vevő 

termelési módok alkalmazása

• Egységes környezeti megfigyelő és monitoring 

rendszer kialakítása

• Az energiatakarékos építési technológiák és a 

környezetbarát fűtési rendszerek támogatása

• A közösségi közlekedés és a vasúti szállítás 

arányának növelése, a helyi élelmiszer- és egyéb 

árutermelés megvalósítása

• A szelektív hulladékgyűjtés országos bevezetése

• A hulladékszegény technológiák támogatása 

• A határokon átnyúló szennyezések elleni fellépés

6. Vidéki környezetminőség

Nemzeti Stratégiai 

Programok (6 db)



7. Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, 

életképes vidéki települések, helyi 

közösségek

• kis- és közepes gazdaságok, családi gazdálkodás 

hangsúlyosabb 

támogatása

• Hátrányos helyzetű (aprófalvas, tanyás) vidéki térségek 

felzárkóztatása

• Helyi közösségi együttlét intézményeinek megerősítése, 

• Falu- és tanyagondnoki szolgálatok megerősítése

• A vidék, a köz és a termelés biztonságának növelése

Nemzeti Stratégiai 

Programok (5 db)



A Közös Agrárpolitika 2014-2020

3 fő cél:

• Életképes élelmiszertermelés: mezőgazdaság versenyképességének 

előmozdítása - TERMELÉS

• A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és 

az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés biztosítása - TERMÉSZET

• Kiegyensúlyozott területi fejlődés, a vidéki közösségek és munkahelyek 

fenntartása - TÁRSADALOM

Az Európa 2020 keretében megfogalmazva: 

Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés 



ZÖLDÍTÉS = az éghajlat és környezet 

szempontjából előnyös mezőgazdaság intézkedései

• Terménydiverzifikáció - a növénytermesztés változatosabbá tétele

• Állandó gyepterületek, legelők fenntartása

• Ökológiai jelentőségű területek

(A mezőgazdasági üzemek biológiai sokféleségének megőrzése és javítása, így az ökológiai 

célok teljesülése érdekében területeket kell elkülöníteni. 

Típusai például: parlagon hagyott földterület, tájelemek: fasor, facsoport, gémeskút, kunhalom, 

kis tó, vizes árok, erdősített terület, vízvédelmi sáv stb.)

A tagállamoknak az éves pénzügyi keretük 30%-át kell erre fordítaniuk! 



• LEADER Helyi Akciócsoportok

• Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

• Névjegyzéki szaktanácsadók

• Zöldút mozgalom

• Tanya program

• Falusi turizmus

• Natúrparkok

• Magyar Református Szeretetszolgálat

• Magyar Katolikus Karitász

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat

• Könyvtári és Informatikai Szövetség

Hálózatok a vidékfejlesztésben



1994

2002

2007

2011

2012

2015

A NAKVI rövid története

az elődszervezetek összevonásával – a szakképzési törvény alapján a 

szakképesítésért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatainak 

operatív végrehajtó háttérintézményeként hozták létre Agrárszakoktatási 

Intézet (ASZI) néven.

az intézet feladatköre a termelési szaktanácsadással bővült, új neve az FVM 

Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM KSZI) lett.

az intézet tevékenységéhez kapcsolódott a vidékfejlesztés, FVM 

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet névvel (FVM 

VKSZI).

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI)

néven működik tovább.

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI).

Folytatása következik…



Helyi közösségekhez 

kapcsolódó feladataink

Integrált 

Közösségi és 

Szolgáltató 

Terek 

(IKSZT)

IKSZT módszertani 

központ szerep:

- Országos találkozók

- Helyi Aktivációs 

Műhelyek (HAM)

- Ügyfélszolgálat

Közösségi animátor 

képzés

Együttműködések

Publikációk

Falusi- és zöld 

turizmus

Hetés 

MintaprogramVasfüggöny 

Túraút

Zöldutak
Közreműködés 

egyedi tájértékek 

felmérésében

Tanyafejlesztés

Értéktárak

Nemzeti Tanyafejlesztési 

Program kezelése (pályázati 

rendszer)

Hungarikum 

pályázati rendszer 

működtetése

Magyar Tanyákért 

Programiroda



A NAKVI szerepe a tanyák fejlesztésében

Infrastrukturális 

fejlesztések

Szolgáltatások, 

életminőség

Közösség

Tudásátadás

Megismertetés

Tanyafejlesztési program

IKSZT program

Falugondnoki szolgálatok fejlesztése

IKSZT program

Szakmai programok, előadások, 

publikációk

IKSZT program

Szakmai programok, előadások, 

publikációk

Táji és kulturális 

örökség

Hungarikum pályázat

Tájértékek felmérése



Tanyafejlesztési Program

• Nemzeti költségvetési forrás

• A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó 

települési és térségi fejlesztésekre és a tanyagazdaságok fejlesztésére ad 

lehetőséget 2011 óta

• A legnépszerűbb fejlesztési célok az alábbiak voltak

o külterületi föld- és dűlőutak karbantartása

o villany nélküli tanyák villamos energia ellátásának javítása

o tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

o tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése

o tanyai lakó- és gazdálkodási célú épületek felújítása

o állatállomány kialakítása

• Összes támogatás mértéke: 2011-ben 902 millió Ft, 

2012-ben 1454 millió Ft, 2013-ban 3487 millió Ft, 2014-

ben 297 millió Ft



Az IKSZT program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program a 

2007-2013 közötti EU-s programozási időszak egyik 

legösszetettebb, legsikeresebb, számos ágazati és vidéki szereplőt, 

közösséget és szolgáltatót érintő, a vidéki térségekben élőket 

szolgáló fejlesztési programjának tekinthető.

2015. év elejére közel 470 kistelepülésen létesültek korszerű, 

digitális infrastruktúrával felszerelt közösségi terek,

amelyekben a címbirtokos szervezetek a NAKVI által nyújtott 

szakmai módszertani segítséggel valósítják meg 

a helyi közösséget megszólító programokat, melyek révén a 

vidéki települések életminőséget javító szolgáltatásai is közelebb 

kerültek az ott élő lakossághoz.



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



Kötelező feladatok



Választott feladatok



Az IKSZT program eredményei

25



26



Az IKSZT szerepe

• Közösségi tér, szolgáltatások jobb elérhetősége

• A térség stratégiájához illeszkedő kezdeményezések és 

projektek

• Hálózati (pl. MNVH) végpont, helyi és térségi szakmai 

egyeztetések helyszíne, programok

• Tudásátadás tere a helyi szereplők számára

• Értékfelmérési munkák aktív szereplője



3 alappillér

• ágazati elv szerint azonosított –

településhez, régióhoz kevésbé 

köthető értékek

• területi elv szerint azonosított –

helyi értékek

• határon túl fellelhető, külhoni 

értékek

Különös szabályok – átmeneti

• tv. által nemzeti értékek 

• tv. által hungarikumok

Hungarikum

Gyűjtemény

Magyar Értéktár

Külhoni 

Értéktár
Ágazati 

Értéktárak

nemzeti érték

kiemelkedő nemzeti 

érték

hungarikum

Értékpiramis

Helyi 
(Tájegységi, 

Megyei, 

Települési) 

Értéktárak



Célja:
• azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket;

• a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni;

• gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről;

• kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a kiemelkedő nemzeti értékeket és 
hungarikumokat;

• minél szélesebb körben megismertetni ezeket belföldön és külföldön – nemzeti 
tudat és országimázs erősítése;

• gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről;

• fejleszteni és a mindennapi életünk részévé tenni értékeinket.

Nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény



• 2015 januárig összesen 42 Hungarikum: pl. Pálinka, Csabai kolbász, Tokaji 

aszú, Szikvíz, Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, Herendi porcelán, Mohácsi 

busójárás,  Solymászat, Kassai-féle lovasíjász módszer, Halasi csipke stb. 

• A Hungarikum Bizottság 2015. januári döntése alapján a Gyűjtemények 

bővültek:

o Hungarikumok: Vizsolyi Biblia; IX. és a XI. század között használt 

Magyar íj; Szegedi fűszerpaprika-őrlemény

o Kiemelt nemzeti értékek: Unicum keserűlikőr; Piros Arany; Erős Pista; 

Szatmári szilvalekvár; Hévízi-tó; Neumann János életműve; Bocskai 

viselet; Bajai halászlé

Hungarikumok



Hungarikum - pályázati lehetőségek

• Nemzeti költségvetési forrás

• 2013 óta

• NAKVI – FM együttműködésben

• Vissza nem térítendő támogatás

• 2013-2014-es pályázatokon a keretösszeghez képest 10-szeres igény jelentkezett

• 2015-ben meghirdetett új pályázat 250 M Ft keretösszeggel, 3 célterületre:

– Helyi értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és 

dokumentálása útján;

– Meglévő helyi értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése 

kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, 

a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával;

– Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, 

megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére 

közoktatási intézményekben.



Települési értékeink felmérése

Egyedi tájérték

• az adott tájra jellemző olyan 

természeti érték, képződmény és az 

emberi tevékenységgel létrehozott 

tájalkotó elem, amelynek természeti, 

történelmi, kultúrtörténeti, vagy 

esztétikai szempontból a társadalom

számára jelentősége van, a közösség 

értéknek tart

• 1996. évi LIII. Törvény

• TájÉrték KAtaszter (TÉKA) program

• Földművelésügyi Minisztérium

Települési értéktár (értékpiramis 

alsó „lába”

• Nemzeti érték: a magyar 

alkotótevékenységhez, termelési 

kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és 

élővilághoz kapcsolódó, szellemi és 

anyagi, természeti, közösségi érték, 

vagy termék.

• 2012. évi XXX. Törvény

• Földművelésügyi Minisztérium

két rendszer egymást erősítő összehangolása, tájértékek szakmai 

szempontból eredményes és költséghatékony felmérési rendszerének 

kialakítása

tájértékek településenkénti és egyes tájérték-fajták szerint történő 

felmérése a helyi közösségek hatékony bevonásával



egyeditájérték-

kataszterek 

települési értéktárak

Természeti egyedi 

tájértékek

Kultúrtörténeti egyedi 

tájértékek

Tájképi egyedi tájértékek

Kézművesek, népművészek, 

hagyományőrzők, különleges hobbik, 

legendák stb.

Közvetlen kapcsolódás a tájvédelem területén

Egyeditájérték-kataszterek – (települési) 

értéktárak



Értékfelmérés 

IKSZT Helyi Aktivációs Műhelynapokon (HAM) 

• 2014. november és decemberében 4 helyszínen került sor 

értékfelmérése HAM keretében

Kardos – Orfű – Bak – Tolmács

• Értékfelmérők: Corvinus Egyetem tájépítész hallgatói, helyi 

szakemberek, közösség tagjai

• Település értékeinek felmérése, dokumentálása és bemutatása a 

rendezvényen megjelent közönségnek

• Segítség a települési értékárak létrehozásában



Közösség, az értékek őrzője

Érték a közösség nélkül Közösség értékek nélkül

A helyi közösség számára fontos helyi értékek

Értékfelmérés 

fontossága

Szülőföldhöz 

ragaszkodás
Identitástudat 

Közösségfejlesztés Értékek ismerete, 

megőrzése

Aktív helyi 

társadalmi 

részvétel

Környezeti nevelés

Hagyományok

Tájhoz való kötődés

Tudás, 

helyismeret



Mozgalom értékeink felmérésére 

és megőrzésére

Útmutató
tájértékek, nemzeti értékek 

felmérésére

Mintaprogramok

tájértékek, nemzeti értékek 

komplex felmérésére

Helyi közösség 

aktív bevonása

Egyetemek, Iskolák,

bevonása

Ifjúság

Idősek

Hagyományőrző 

csoportok

Önkormányzat

Helyi iskola



Egy jó gyakorlat az értékmegőrzésben

Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat

• Veszprém megye több mint 40 településén értékfelmérő munka 

helyi fiatalok aktív részvételével

• Értékek felkutatása, dokumentálása (fénykép, videó, leírás), 

bemutatása (kiállítások), megőrzése 

• Hálózatosodás: Bács-Kiskun és Fejér megyében, határon túl: 

Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság
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Zöldút, mint aktív közösségfejlesztő módszer

„természeti folyosó, amely lakott területeket kapcsol össze”

Tanyakör Zöldút
Kiskunmajsa

központi eleme a személyes, barátságos invitáló tanyasi hangulat 

keresése és bemutatása

Helyi 
közösség

Zöldút 
létrehozása, 
működtetése

Örökség-
védelem

Szelíd 
turizmus

Fenntartható 
fejlődés

Értékek 
bemutatása



Natúrparkok Magyarországon

Természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény (Tvt.) szerint a 

natúrpark

természeti terület, védett természeti terület, valamint 

ezen területek meghatározott része tekintetében, ha 

annak nemzetközi gyakorlatban kialakult és 

elfogadott feltételei fennállnak

Natúrpark névhasználat

- Szakmai háttértanulmány elkészítése, 

egyeztetés az FM illetékes főosztályával,

fejlesztési dokumentáció beküldése, 

natúrpark cím kérvényezése

- Természetvédelemért felelős miniszter 

(jelenleg Földművelésügyi Miniszter) 

adományozza a natúrpark címet



További kezdeményezések

a NAKVI közreműködésével
• Közreműködés a hazai natúrparkok fejlesztési koncepciójának kidolgozásában

• Közreműködés a tájértékek felmérésében – Helyi aktivációs műhelynapok Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Terekben

• MNVH támogatással megvalósult, tájértékekhez és helyi értékekhez, 

hungarikumokhoz kapcsolódó helyi rendezvények, kiadványok

• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program / Darányi Ignác Terv (ÚMVP/DIT) 321-

es intézkedés keretein belül: falubuszok beszerzésére irányuló pályázati lehetőség 

(2013-ban került legutóbb kiírásra) – elsősorban falugondnokok, polgárőr szervezetek 

számára

• Egyházak, egyházi szervezetek (pl. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar 

Református Szeretetszolgálat) vidéki közösségekhez kapcsolódó programjainak 

segítése, közös rendezvények, tudásátadás 

• Esélyegyenlőségi Programiroda működtetése

• Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram;

Czinka Panna Népfőiskola Egyesület létrehozása



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


