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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. 



Eredmények 

• IKSZT címet elnyert szervezetek száma: 972 db 

• Összes támogatásban részesült IKSZT címbirtokos 

száma: 635 db 

• Jelenleg működő IKSZT-k száma: 462 db 
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Forrás: Ramháb Mária 
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IKSZT - Intézmény? 

• IKSZT: szolgáltatásokat integráló hely 

• IKSZT: közösségi tér - meghatározó a hely kialakítása 

• Több szakterület is érintett (közösségfejlesztés, közösségi művelődés, 

könyvtár, ifjúságügy, térségfejlesztés stb.) 

Forrás: Ramháb 

Mária 

NEM tekinthetjük  

egyszerűen intézménynek! 



Az IKSZT-k és a példakövetés 

Mitől jó egy példa, amelyet az IKSZT-knek mutatunk? 

• Működik, fenntartható  

• A példa „gazdája” ért az adott tevékenységhez 

• A példa irreális mértékű eszköz- és forrásigény nélkül átvehető 

• Lehetőség van a szereplők közötti párbeszédre 

• A megvalósítással kapcsolatos tudás átadható 

Egy példa – a jó példák átadására: könyvtári működés 

Kistelepülési könyvtár: KSZR része, IKSZT-ként is működik 

Megyei könyvtár: integrált, a megye kistelepüléseire is kiterjedő szolgáltatások, 

folyamatos kapcsolat és képzések 

Tudásátadás módja: képzett szakemberekkel,  

alkalmas eszközökkel és helyszínen 
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Funkciót vesztett falvak 



Szegénységi kockázati kódok
2011.

1 - nagyon alacsony  (108)

2 - nagyon alacsony  (272)

3 - alacsony   (481)

4 - alacsony   (365)

5 - átlagos   (351)

6 - átlagos   (454)

7 - magas   (324)

8 - magas   (399)

9 - nagyon magas   (190)

10 - nagyon magas   (207)

Települési egyenlőtlenségek  –  

fejlettségi térszerkezet 

Forrás: Németh Nándor 



Település szintű infrastrukturális / 

intézményi változások 

Forrás: Dr. Csatári Bálint  



Település szintű társadalmi változások 

1980, 1990, 2000, 2011 

Forrás: Dr. Csatári Bálint  



Kikre lehet számítani? 

Kik lehetnek a helyi hősök? 



LEADER Helyi Akciócsoportok 

• Vidékfejlesztési helyi közösségek kialakítása 2007-ben kezdődött  

• Önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások bevonásával 

• Az egyes közösségek elemezték társadalmi-gazdasági helyzetüket, meghatározták 

szükségleteiket és fejlesztési prioritásaikat  

 → Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák kialakítása 

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

• A HACS-ok feladatai a HVS megvalósításában két részre bonthatóak: 

  vidékfejlesztési típusú feladatok: közösségfejlesztés, projektgenerálás,  az 

ügyfelek tájékoztatása, segítése 

  a kérelmek kezelésével kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

 Hivatal (MVH) által delegált feladatok. 





Helyi Aktivációs Műhelynap 
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Egyházi szereplők felkészítése 





Római Katolikus Plébánia Murakeresztúr 

Polgár Róbert plébános 

Az Év Vidékfejlesztője 2013-ban 



Abaújvári Református Egyházközösség 
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Kérem látogasson el honlapjainkra 

 

www.umvp.eu 

kormányzati vidékfejlesztési portál 

 

www.nakvi.hu 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja 

 

www.ikszt.hu 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja 

 

www.epir.hu 

Esélyegyenlőségi Programiroda honlapja 

http://www.umvp.eu/
http://www.umvp.eu/
http://www.nakvi.hu/
http://www.ikszt.hu/
http://www.epir.hu/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


