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Folyamatos munka,
megújult név és struktúra
„Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság
– mi HISZünk benne!”
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézetként (NAKVI) látja el
kibővült feladatait 2012 áprilisa óta a volt VM
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet (VM VKSZI). Az 1994-ben több előd
szervezet összevonásával létrehozott Agrár
szakoktatási Intézet a szakképzéssel összefüg-
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Képzési
és Szaktanácsadási
Igazgatóság
Az agrár-szakképzés felügyelete
és irányítása sok olyan szakigazgatási feladattal jár, amely a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozik, és amelyek operatív
végrehajtója az intézet, azon belül
is a Képzési és Szaktanácsadási
Igazgatóság Szakképzési Osztálya.
Az intézet szakképzésfejlesztéssel
összefüggő szerepét és felelősségét
jól jellemzi, hogy alap- és kiegészítő feladatait mintegy 140 szakképző
intézmény és megközelítően 25 ezer
nappali tagozatos, iskolai rendszerű
képzésben résztvevő tanuló, valamint közel 100 felnőttképző szervezet, évente 15-20 ezer felnőtt számára látja el egyre magasabb színvonalon és szervezettséggel.
Az Intézet egyik legfontosabb
feladata a vidékfejlesztési miniszter
illetékességi körébe tartozó államilag elismert szakképesítésekhez
a különböző szintű és szakirányú

gő feladatok mellé 2002-ben kapta a termelési
szaktanácsadást. Ekkor Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézetté, majd 2007-ben, az
első teljes ciklusú európai uniós vidékfejlesztési
program felelőseként Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézetté keresztelték át az
intézményt.

képzések vizsgatételeinek elkészíttetése, kiadása, a minőségi szintnek
megfelelő „tételbank” működtetése.
Nagy jelentőséggel bír az új szakmai
tankönyvek kéziratainak megíratása, előkészítése, kiadása, régebbi
tankönyvek szakmai felülvizsgálata, érvényességének meghosszabbítására javaslat készítése. Emellett
az Intézet feladata szakmai oktató
videó filmek, digitális és egyéb ismerethordozók forgatókönyvének
kidolgozása, az oktatási anyagok
elkészíttetése, valamint előkészítése
forgalmazásra.
Az Intézet az Országos Képzési
Jegyzékben a vidékfejlesztési miniszter illetékességi körébe tartozó
valamennyi szakképesítés esetében
országos vizsgaközpontként működik, évente 1500-2000 főnek szervez
vizsgát. Az igazgatóság szakterületenként szaktanári továbbképzéseket, a szakmai vizsgaelnökök
részére felkészítőket szervez évente
többszáz fő részvételével. Működteti
a pedagógiai szaktanácsadói hálózatot, amelyen keresztül segíti a szakképző iskolák működését, országos

tanulmányi szintfelméréseket végez
évente 5-800 tanuló bevonásával.
Nemzetközi feladatai közül a legjellemzőbbek a farmgyakornoki programok, a Leonardo Da Vinci Partnerség
és Leonardo Da Vinci Mobilitás pályázatok készítése, lebonyolítása,
az Europea International (Európai
Agrárszakképző Iskolák Szövetsége)
tevékenységében való részvétel.
Az Intézet Kiadói és Dokumen
tációs Osztálya végzi a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
alsó- és középfokú szakmai képzés és továbbképzés kiadványaival
kapcsolatos feladatokat, beleértve
azok szerkesztését és a kiadását is.
Már 360-féle tankönyvet állított elő,
amelyekből évente csaknem hatvanezer példányt értékesít. Ezen felül
2012 januárjától a Vidékfejlesztési
Minisztérium tulajdonában lévő tudományos folyóiratok kiadását is a
NAKVI látja el, így az Intézet a már
meglévő Magyar Vidéki Mozaik és A
falu című kiadványok mellett kilenc
szakmai folyóiratot jelentet meg.
Kiadói tevékenysége mellett az
agrárszakképzés területén megszer-

* A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, Závogyán Magdolna és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatója Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid együttműködési szerződést írtak alá 2012. november 21-én, az MMIKL Változások a közművelődésben
című konferenciáját követően.
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vezi a különböző oktatástechnikai
anyagok prototípusainak elkészítését, az elfogadott taneszközök
gyártását, forgalmazását. Ezzel
összefüggésben
oktatástechnikai
szaktanácsadást és a minisztérium
Tankönyvbíráló Bizottságának titkársági feladatait is ellátja.
A Kiadói és Dokumentációs
Osztály végzi el a mezőgazdasági és
erdészeti gépkezelői jogosítványok kiállításával kapcsolatos adminisztratív,
hatósági jellegű feladatokat, továbbá
– igény esetén – vállalkozási jelleggel
szolgáltatási feladatot is elláthat intézeten kívüli személyek részére.
A Szaktanácsadási és Felnőttkép
zési Osztály az agrár-tudástranszfer
és az ágazati innovációs folyamatokhoz szükséges szakmai ismereteket szolgáltató hálózatok, szervezetek tevékenységét hangolja ös�sze. Az intézet látja el az Országos
Szaktanácsadási Központ feladatait
és vezeti az agrár-szaktanácsadói
engedéllyel rendelkező személyek
hatósági nyilvántartását. Az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) társfinanszírozásában támogatott szaktanácsadási rendszerben a hét Regionális
Szaktanácsadási Központ, valamint a mintegy 80 jelenleg akkreditált Területi Szaktanácsadási
Központ tevékenységét segíti. Az
Intézet összehangolja a Szakmai
Szaktanácsadási Központok munkáját, valamint ellátja a 15 fős
Országos Szaktanácsadási Bizottság
titkársági feladatait. Az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési
szakértői engedéllyel rendelkezők
nyilvántartását is vezeti.
Az intézet szakmai profiljába
tartozik az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program végrehajtása is. Ennek
részeként az Igazgatóság képzéssel
és szakképzéssel segíti elő a jogosult gazdák esély-egyenlőségének
biztosítását. Ennek formái a mezőgazdasághoz és erdészethez kötődő
kötelező, vagy választható, szakképesítést nem adó, valamint államilag elismert és hatósági képzések.
A rövid ciklusú, gyakorlatorientált
képzések a szakterületi követelményeknek való megfelelésre felkészülést szolgálják. A program részeként
központi koordináló szerepet lát el
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az Intézet 37 akkreditált képző szervezet bevonásával és közreműködésével. A különböző szakmai továbbképzések a tudomány és technika
fejlődésének eredményeit, valamint
a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokat ismertetik meg
az ágazat szereplőivel.

Vidékfejlesztési
Igazgatóság
A Vidékfejlesztési Igazgatóság
munkája során részt vesz egyes, kiemelt fontosságú vidékfejlesztési
intézkedések kidolgozásában, végrehajtásában, szakmai értékelésében
és módszertani fejlesztésében. Az
Igazgatóság a terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó tudományos
és kutatási munkákat hangol össze,
közvetít a szakterület központi, területi és helyi szereplői között. Szakmai
rendezvények, fórumok szervezésével, rendszeres tájékoztatással segíti
a vidékfejlesztéshez kapcsolódó információk, tapasztalatok és eredmények átadását, hasznosulását.
Az Igazgatóság részt vesz a vidékfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában, illetve a jogszabály-tervezetek véleményezési folyamatában, szakmai háttéranyagok
kidolgozásában, az EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési program
Monitoring Bizottságának és albizottságainak munkájában, valamint
az EU szervei által kezdeményezett,
a vidékfejlesztést érintő európai uniós szintű konzultatív folyamatokban.
Állandó szakmai kapcsolatot tart
fenn a Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Főosztályával és Jogi
Főosztályával, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatallal, valamint
a Monitoring Bizottsággal.
A
Közösségi
Fejlesztések
Osztályán belül négy programiroda működik: az Esélyegyenlőségi
Programiroda, a Magyar Tanyákért

Programiroda, a Magyar Falusi
Turizmus Programiroda, valamint
az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Terekért IKSZT felelős programiroda.
A közösségi térként működő
többfunkciós vidéki intézmények
megteremtését, illetve újjáélesztését szolgáló IKSZT programmal
kapcsolatos alapvető feladat a címbirtokos szervezetek szakmai munkájának módszertani támogatása,
ügyfélszolgálat és információs honlap (www.ikszt.hu) működtetése. A
programiroda elemzi az IKSZT-k
létrehozásának és működtetésének
eredményeit, javaslatokat fogalmaz
meg továbbfejlesztésükre. Nyomon
követi, segíti az IKSZT beruházási
pályázattal kapcsolatos jogszabály
végrehajtási folyamatot, ellenőrzi és
jóváhagyja az IKSZT szolgáltatási és
programterveket.
Az osztály részt vesz az esélyegyenlőség érvényesülését, különösen a vidéki térségekben élő romák
integrációját és a hátrányos helyzetűek támogatását elősegítő vidékfejlesztési projektek és együttműködések kidolgozásában, megvalósításában, szakmai segítséget nyújt az
esélyegyenlőség területén működő
szervezeteknek, elősegítve azok
eredményes bekapcsolódását a vidékfejlesztés komplex folyamatába.
Fenti tevékenységéhez kapcsolódóan külön honlapot működtet (www.
epir.hu). Szakmai javaslatokkal segíti az esélyegyenlőségi szempontok, valamint a falusi turizmus adta
lehetőségek érvényesítését szakmai
dokumentumokban, jogszabályokban. Közreműködik továbbá a tanyák fejlesztésére irányuló programok kidolgozásában, megvalósításában és nyomon követésében is.
A Monitoring és Tervezési
Osztály részt vesz a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program
értékelésében, kötelező monitoring
feladatainak közvetlen és közvetett
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ellátásában. Az osztály másik, az
értékelésre szorosan épülő, kiemelkedő feladatát a vidéki térségek fejlődése, az ott élők életminőségének
javítása érdekében készülő középés hosszú távú stratégiai tervezési
dokumentumok, a 2014-2020-as
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program kidolgozásában való
szerves közreműködés jelenti. A
fenti feladatokat a terület- és vidékfejlesztésben érintett kormányzati
és nem kormányzati szereplőkkel
szoros együttműködésben, továbbá
a teljes programalkotási folyamat
koordinációs szerepének betöltésével látja el.
A Vidékfejlesztési Koordinációs
és Dokumentációs Osztály a vidékfejlesztéshez kapcsolódó jogszabálytervezetek véleményezése, rendezvények megszervezése és lebonyolítása,
vidékfejlesztéssel kapcsolatos adatok
és információk gyűjtése és feldolgozása által támogatja a LEADER Helyi
Akciócsoportok (HACS-ok) munkáját. Részt vesz a HACS-ok szakmai
beszámolóinak ellenőrzésében és értékelésében, amely nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy elszámolhassák működési költségeiket. Folyamatosan tájékoztatja a vidékfejlesztésben érintett
szereplőket a különböző programokkal, pályázatokkal, rendezvényekkel,
jogszabályokkal kapcsolatos aktuális
információkról. Önálló projektekkel,
fotó- video- és szöveges dokumentációs anyagok és felmérések készítése
által részt vesz a hazai vidéki térségek megismertetésében, valamint az
ott megvalósuló projektek nyomon
követésében. Munkája során kiemelt
figyelmet fordít a vidéki kulturális
örökség, különösen a népi építészeti
értékek és hagyományok megőrzésének támogatására, az ezzel kapcsolatos információk közzétételére.
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MNVH Hálózati és
Projektkoordinációs
Igazgatóság
A vidékfejlesztés érintettjeit összefogó Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Állandó Titkársága
is a NAKVI-n belül működik.
Hazánkban a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) feladata,
hogy a vidékfejlesztésben érintett

30

intézmények, szervezetek együttműködését segítse. Az Európai Unió
rendelete értelmében 2008-ban kötelezően létrehozott hálózat feladata, hogy támogassa a kormányzat
vidékfejlesztési programjának végrehajtását az érintett szereplők hálózatba szervezésével. Tevékenysége
nyomán az Európai Vidékfejlesztési
Hálózatban (EVH) együttműködő
27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, sikeres és hasznos gyakorlatokat, és a
hálózaton keresztül a hazai közösségek is tanulhatnak a külföldi mintákból. A hálózat lényeges feladata a
térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete is.
Az MNVH elnöke Dr. Csatári
Bálint geográfus, egyetemi oktató.
Az MNVH elnökeként a magyar vidéki tájak fenntarthatóságának ügye,
a vidékgazdaság sokoldalú fejlesztése
éppolyan lényegi kérdések számára,
mint segíteni a vidék népességmegtartó képességének fejlesztését. A
döntések előkészítésében erős jogosítványokat kapott az MNVH 13
tagú Elnöksége. A testületet támogató Tanács szintén a civil ellenőrzést
erősíti, amelynek 200 tagját a vidékfejlesztési miniszter kéri fel.
Az MNVH főtitkári pozícióját
2011 júliusa óta a NAKVI főigazgatója, Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
tölti be, aki az MNVH működését
és az Állandó Titkárságot irányítja,
a Hálózat Elnöksége elé terjeszti a
Vidékfejlesztési Minisztérium javaslatait, szakmai anyagait, és képviseli
az MNVH-t a nemzetközi kapcsolatokban. Az Állandó Titkárság többek között ellátja az MNVH és négy
szakosztályának adminisztrációs és
szervezési feladatait, valamint biztosítja a hálózat összehangolt működését, tájékoztató és koordinációs
feladatokat végez.
Az
új
Szervezeti
és
Működési Szabályzat elfogadásával külön szervezeti egység,
a Projektkoordinációs Osztály
feladata lett az MNVH projektjeinek, illetve a Vidékfejlesztési
Minisztérium kiemelt projektjeinek és a Nemzeti Tanyafejlesztési
Program kezelése, lebonyolítása.
Az intézet munkatársai már második éve végzik a Vidékfejlesztési

Minisztérium kizárólag hazai forrásból finanszírozott Nemzeti
Tanyafejlesztési
Programjának
pályázati kiírásaira benyújtott pályázatok formai és jogosultsági
szempontból történő bírálatát, a
befogadott pályázatok tartalmi értékelését. A 2011-ben elindított és
széles társadalmi népszerűségnek
örvendő program során lehetett
támogatást igénybe venni a tanyák,
valamint alföldi tanyás térségek
megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre.
Az osztály ellátja a vidékfejlesztési projektek megvalósítására
közzétett felhívásokkal kapcsolatos feladatokat, pályázati rendszert
működtet, ellenőrzi a megvalósítás
végrehajtását, és a kezelésében lévő
forrásoknak a hatékony és szabályszerű felhasználását.

Gazdasági
Igazgatóság
A Gazdasági Igazgatóság legfontosabb feladata az elemi költségvetésből, valamint az EMVA társfinanszírozású vidékfejlesztési programból
származó bevételekkel történő hatékony és ésszerű gazdálkodás. Itt zajlik
az Intézet költségvetésének tervezése,
továbbá a végrehajtásáról szóló éves
beszámoló és kötelező mellékleteinek
elkészítése. Emellett folyamatosan, év
közben több alkalommal nyújtunk
felvilágosítást a NAKVI gazdálkodásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium
részére, és folyamatosan rendelkezésre áll az Intézetben zajló ellenőrzések
számára A Számviteli Osztály tesz
eleget a NAKVI könyvvezetési feladatainak, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő folyamatos jelentési
kötelezettségeknek. A kötelezettségvállalások ellenőrzése, megrendelők
és szerződések előkészítése által a
Jogi és Igazgatási Osztály biztosítja
a NAKVI szakmai tevékenységének
jogi hátterét, az esetleges jogviták során képviseli az Intézetet, továbbá a
kollégák végzik a NAKVI működését
befolyásoló legfontosabb szabályozó
dokumentumok aktualizálást, főigazgatói utasítások megfogalmazását.
Emellett ez az osztály látja el az irattárazással kapcsolatos feladatokat is.
Forrás: NAKVI
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