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I. RÉSZ
A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZER 

FELADATAI ÉS SZEREPLŐI



SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG

Önállóan Üzletszerűen Rendszeresen Nyereség Gazdasági 
kockázatvállalás 

Polgári jogi szerződés keretében megvalósuló szolgáltatási tevékenység

Jogszabályban meghatározott tématerületeken belüli szakterülete(ke)n,  
az ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódó 



SZAKIRÁNYÍTÓ

ÉS/VAGY

SZAKTANÁCSADÓ? 

Erdészeti szakszemélyzet és  
szakirányító 

Szaktanácsadó
Szaktanácsadó

+ 
Erdészeti 

szakszemélyzet

• 2009. évi XXXVII. törvény
• 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
• Fokozott felelősséggel
• A szakirányító hozza meg a döntést 

• 16/2019 AM rendelet
• Gazdasági kockázatvállalás
• A szaktanácsadó alternatívákat állít fel
• A gazdálkodó hozza meg a döntést



A MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ RENDSZER -MSZR
EU szabályozás: a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1306/2013/EU rendelet 12–14. cikk

Hazai szabályozás: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

Az MSZR feladata, hogy a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szolgáltatás

keretében pótolja, kiegészítse azokat az ismereteket amelyek szükségesek a termelés minőségi

javításához.

Az MSZR szereplőinek feladata tanácsadás a kedvezményezettek részére a földgazdálkodással és a

mezőgazdasági üzemvezetéssel kapcsolatban.

Az MSZR-nek biztosítania kell, hogy a kedvezményezettek a mezőgazdasági üzemük sajátos

helyzetének megfelelő tanácsadásban részesüljenek.

A KAP keretében támogatásban nem részesülő mezőgazdasági termelők önkéntes alapon igénybe

vehetik a mezőgazdasági tanácsadó rendszert.



A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ RENDSZER

• Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB),

• Országos Szaktanácsadási Központ (OSzK),

• Szaktanácsadók és szaktanácsadó szervezetek



NEMZETI AGRÁR-TANÁCSADÁSI BIZOTTSÁG – NATAB 

Szak-
tanácsadási 
szolgáltatás

Szakmai- és 
érdek

képviselet

Agrárkutatás

Agrár-
felsőoktatás

Döntéshozás



ORSZÁGOS SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONT- OSZK

NAK 

SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI IGAZGATÓSÁG

SZAKTANÁCSADÁSI CSOPORT

Végzettsé-
gek

meghatáro-
zása

Engedélyezés

névjegyzék 
vezetés

Képzés-
szervezés

Értékelés
Nemzetközi 
képviselet

Nemzeti 
Agrár-

tanácsadási 
Bizottság 
titkársága 



SZAKTANÁCSADÓK

ÉS

SZAKTANÁCSADÓ SZERVEZETEK

Szaktanácsadó az a

természetes személy,

aki a Rendeletben szereplő

szakterületen tanácsadói

tevékenységet folytat uniós vagy

hazai támogatásra jogosult részére.

Szaktanácsadó szervezet az a

jogi személy, amely

– gazdálkodó szervezet vagy

– a szaktanácsadót foglalkoztató

egyéni vállalkozó.

A Rendeletben felsorolt tématerületeken

szaktanácsadói tevékenységet folytat

uniós vagy hazai támogatás jogosultjai

részére.



II. RÉSZ
A SZAKTANÁCSADÓI NÉVJEGYZÉK. 

STÁTUSZOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK.



NÉVJEGYZÉKBE KERÜLÉS FELTÉTELEI

SZAKTANÁCSADÓ

• Megjelölt szakterülethez kapcsolódó 
5 éves munkatapasztalat.

• Megjelölt tématerülethez kapcsolódó 
szakirányú felsőfokú végzettség.

Növényvédelem, Állategészségügy, 
Erdőgazdálkodás és Földügyek
tématerület megjelölése esetén további 
dokumentumok is szükségesek.

SZAKTANÁCSADÓ SZERVEZET

• Szaktanácsadói tevékenység 
tevékenységi körében való 
szereplése.

• Szaktanácsadókon keresztül végzett 
tevékenység.

• Szakmai tevékenységet bemutató 
összefoglaló elkészítése.



REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA



BEJELENTKEZÉSI FELÜLET



SZAKTANÁCSADÓI STÁTUSZOK



STÁTUSZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

KÖTELEZETTSÉGEK/ST

ÁTUSZOK
AKTÍV TÁMOGATHATÓ TÁMOGATOTT

ALAPKÉPZÉS √ √ √

ÉVES SZAKTERÜLETI 

KÉPZÉS
√ √ √

KREDITGYŰJTÉS Opcionális √ √

VP KÉPZÉS Opcionális Opcionális √

ÉVES BESZÁMOLÓ √ √ √



SZAKTANÁCSADÓK KÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGE

KÉPZÉSI RENDSZER

I. Alapképzés és 
vizsga

Szaktanácsadási 
tevékenységhez 

kapcsolódó 
módzszertani képzés, 

intézményrsz, 
informatikai 

rendszerek)+1 
digitális alapok a 
mezőgazdaságban 

modul

II. Az IH, vagy a NAK 
által meghatározott 

szakterületi képzések

A szakterülethez 
kapcsolódó szakmai 

képzés  (az IH, vagy a 
NAK határoz a 

kötelezettek köréről)

III. Támogatott 
szaktanácsadáshoz 

kapcsolódó képzések

A VP-ben szereplő 
9+2 tématerületre 

vonatkozó szakmai 
képzés. 

IV. Kredittgyűjtés

NAK-hoz beérkezett 
ajánlások alapján 
szaktanácsadók 

részére kiajánlott 
szakmai 

rendezvényeken való 
részvétel a 

szakterülethez 
kapcsolódóan



III. RÉSZ
A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBÓL TÁMOGATOTT 

SZAKTANÁCSADÁS



v

Megnevezés ÚMVP (2007-2013) VP (2014-2020)

Támogatás

intenzitása,

mértéke

80%,

700 euró/ügyfél/3év;

majd 2013-tól 700 euró/ügyfél/év

Egyéni szaktanácsadás esetén 90%,

maximum 800 euró/ügyfél/év

Csoportos szaktanácsadás esetén 100°%

max. 150 euró/ügyfél/év

Támogatás

igénylése

Az akkreditált TSZK éves keretösszeget

igényelt, erre kötött szerződéseket,

amelyeket lejelentett a kifizető

ügynökségnek.

A gazdálkodó kifizette a szolgáltatás díját, a

kapott számla benyújtásával igényelhette a

támogatás kifizetését.

Pályázat útján kiválasztott szaktanácsadó

szervezet a felmerült költségeit igazoló

tételes elszámolás alapján igényli a

támogatást.

Támogatás

elszámolása

Átalánytámogatás, az ügyfélnek kiállított

számla ellenértéke a maximálisan adható

támogatási összegig.

Tételes költségelszámolás alapú.

AZ ÚMVP ÉS A VP TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA



v

A kiválasztott szolgáltató szervezetek listája megtalálható a támogatott projekt keresőben:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBÓL TÁMOGATOTT SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEK

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso


A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBÓL

TÁMOGATOTT SZAKTANÁCSADÁS

Az érdeklődök pontosabb informálását segíti a 

NAK új kiadványa a 

„Kisokos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

szaktanácsadásról”. 

A kiadvány online formában elérhető és 

letölthető a kamara internetes portálján 

(http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok).

http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok


IV. RÉSZ
KAP. 

AKIS.



AZ ÚJ 2020 UTÁNI KAP CÉLJAI

+ MODERNIZÁCIÓ: 

Szaktanácsadás, innováció, 

digitalizáció.



AKIS 
THE AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEM

Az új KAP-ban a szaktanácsadás

 az Agrár Tudás- és Innovációs Rendszer – AKIS része

 A kutatás és innovációra épülve naprakész technológiai és tudományos

információkat ad át.

A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a mezőgazdasági tanácsadás pártatlan legyen, és

a tanácsadóknál ne merüljön fel összeférhetetlenség.





KAPCSOLAT ÉS INFORMÁCIÓ

Regisztrációval, adatmódosítással kapcsolatban: nevjegyzek@nak.hu

Képzéssel, rendezvényekkel kapcsolatban: szaktan@nak.hu

További információk a szaktanácsadás aloldalon: http://www.nak.hu/szakmai-

infok/szaktanacsadas

mailto:nevjegyzek@nak.hu
mailto:szaktan@nak.hu
http://www.nak.hu/szakmai-infok/szaktanacsadas


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


