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Stratégiai megállapodások

Stratégiai megállapodás 
a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetségével
2014. január 31-én stratégiai 

együttműködést kötött a Nemzeti 
Művelődési Intézet és a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége. 
A  kétoldalú dokumentumot Závo-
gyán Magdolna, a  Nemzeti Művelő-
dési Intézet főigazgatója és Dr. Szűcs 
Lajos, a  Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetsége elnöke látta el 
kézjegyével.

Az együttműködés fókuszában a 
helyi társadalmak és kisközösségek 
fejlődését elősegítő közösségi kezde-
ményezések és művelődési folyama-
tok állnak. A két szervezet célul tűzte 
ki ezek közös támogatását elsősorban 
módszertani segítségnyújtás, vala-
mint hálózatépítés révén.

Dr. Szűcs Lajos, a  Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövetségé-
nek elnöke és Závogyán Magdolna, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet fő-
igazgatója megegyezett abban, hogy 
a megyei fejlesztéspolitika széles körű 
tartalom-kínálata biztosításának el-
engedhetetlen része a kulturális-köz-
művelődési tartalmak megjelenítése a 
fejlesztéspolitikai dokumentumokban 
a támogatható tevékenységek között, 

mind az infrastrukturális, mind a tar-
talomfejlesztés területein.

Ezért a szerződő felek kölcsönö-
sen együttműködnek annak érdekében, 
hogy a megyei területfejlesztési kon-
cepciókba a közösségi művelődést érin-
tő javaslatok beépüljenek, a  tervezett 
fejlesztések számára társadalmi fontos-
ságuknak megfelelő helyet biztosítsa-
nak a tervezési dokumentumban.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
megyei irodahálózatának tagjai alap-
feladatként látják el a megyei közmű-
velődési módszertani programok ki-
dolgozását és indítását, melyek meg-
valósulását a MÖOSZ saját szerveze-
tén keresztül, kapcsolatrendszerével 
és eszközeivel támogatja.

Az együttműködési megállapodás 
kiemelt területként tekint a nemzeti 
jellegzetességek és értékek felfedezé-
sére és továbbörökítésére. A  magyar 
nemzeti értékekről és a hungariku-
mokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
értelmében a megyei önkormányza-
toknak lehetőségük van megyei érték-
tárak létrehozására – a Nemzeti Mű-
velődési Intézet megyei irodái ehhez 
az értékfeltáró munkához és a megyei 
Hungarikum Klubok működtetéséhez 
szakszerű segítséget nyújtanak.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
stratégiájában meghatározó sze-
repe van a hosszú távú partneri 
együttműködéseknek. A  társada-
lom-, vidék- és közösségfejlesz-
tésben érdekelt szervezetek és 
intézmények között megkötött 
partnerségek nagymértékben hoz-
zájárulnak a közösségi művelődés 
társadalmi programjának megva-
lósulásához. A népművészeti, kéz-
műves, oktatási, közösségfejlesztő, 
közművelődési és helyi értékek 
feltárásában érdekelt szervezetek-
kel kötött együttműködéseknek 
köszönhetően a Nemzeti Műve-
lődési Intézet egyre több terüle-
ten tud hozzájárulni a vidéki Ma-
gyarország felzárkózásához. Az 
idei év újabb együttműködéssel 
indult. A  Megyei Önkormányza-
tok Országos Szövetségével kötött 
hosszú távú stratégiai megállapo-
dás a vidék lakosságát megtartó 
kulturális, közösségi fejlesztésekre 
irányuló együttműködéseket tűzte 
ki céljául.

Závogyán Magdolna és Dr. Szűcs Lajos 
megkötik a megállapodást

Az NMI főigazgatója és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke 
aláírja a dokumentumot


