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A szaktanácsadás elmélete és gyakorlata

Készítette:
Dr. Ágoston Tamás

mezőgazdasági szaktanácsadó
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Jogszabályi háttér

 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

 VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási
és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és
csoportos szaktanácsadás
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Fogalmak I. 

 szaktanácsadó: az e rendeletben meghatározottak szerinti
engedéllyel rendelkező és a szaktanácsadói névjegyzékben szereplő
természetes személy

 ESzNR: a szaktanácsadói névjegyzék vezetésére, kezelésére,
valamint a szaktanácsadói engedélyezési eljárások lefolytatására, a
szaktanácsadói státusz nyomon követésére szolgáló Elektronikus
Szaktanácsadói Névjegyzékkezelő Rendszer

 szaktanácsadói névjegyzék: a szaktanácsadók, az erdőgazdálkodási
technikusok, valamint az EGT-szaktanácsadók Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban:
NAK) által nyilvántartott adatait tartalmazó elektronikus
nyilvántartás

73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Fogalmak II. 

 szaktanácsadói tevékenység: a legalább részben az
államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy
nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból
finanszírozott, az 1. mellékletben felsorolt szakterületeken
folytatott tanácsadási szolgáltatás

 szakterületen belüli tevékenységi terület: a szaktanácsadó
számára engedélyezett egy vagy több szakterületen belül a 2.
melléklet alapján választott támogatható szolgáltatási
tevékenység
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet
A szaktanácsadás szakterületei

1. Elsődleges mezőgazdasági termelés

1.1. Szántóföldi növénytermesztés

1.2. Állattenyésztés

1.3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény-
és faiskolai termesztés)

2. Élelmiszer-előállítás, feldolgozás

3. Erdőgazdálkodás

4. Vadgazdálkodás

5. Környezet- és természetvédelem

6. Növényvédelem

7. Állategészségügy

8. Földügyek

9. Vidékfejlesztés

10. Farm menedzsment, ökonómia

73/2015. (XI.6.) FM rendelet 
Szakterületen belüli tevékenységi területek I.

1. Állati termékek előállítása, feldolgozása

2. Alternatív energiatermelés és hasznosítás

3. Borászat

4. Élelmiszer-higiénia és biztonság

5. Élelmiszerjelölés, minőség

6. Erdősítés

7. Elsődleges fafeldolgozás

8. Erdőnevelés és fakitermelés

9. Erdővédelem

10. Falusi- és agroturizmus

11. Fehérjenövények termesztése

12. Földmérés, területmérés

13. Földvédelem és földminősítés

14. Gabonatermesztés

15. Gyümölcstermesztés
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet 
Szakterületen belüli tevékenységi területek II.

16. Halgazdálkodás

17. Integrált növényvédelem

18. Juh- és kecsketenyésztés

19. Kertészeti zöldségtermesztés

20. Kisállattenyésztés

21. Kistermelői értékesítés

22. Kölcsönös megfeleltetés

23. Lovas turizmushoz kapcsolódó lótenyésztés

24. Marketing és értékesítés

25. Melléktermék- és hulladékhasznosítás

26. Munkabiztonság

27. Növényi termékek előállítása, feldolgozása

28. Olajos növények termesztése

29. Ökológiai gazdálkodás

30. Pályázatírás, projektmenedzsment

73/2015. (XI.6.) FM rendelet 
Szakterületen belüli tevékenységi területek III.

31. Sertéstenyésztés

32. Szántóföldi zöldségtermesztés

33. Szárnyasfélék tenyésztése

34. Szarvasmarha tenyésztése

35. Szőlőtermesztés

36. Takarmányozás, takarmány-előállítás

37. Támogató adminisztráció

38. Tápanyag gazdálkodás, talajvédelem

39. Tervkészítés

40. Tevékenységdiverzifikáció

41. Vadkár megelőzés, felmérés

42. Vállalkozásszervezés

43. Vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Engedélyezés, névjegyzék 

 a szaktanácsadói tevékenység folytatására az jogosult,
aki rendelkezik NAK által kibocsátott engedéllyel

 a szaktanácsadói engedélyezési eljárás a NAK által kezelt
ESzNR-en keresztül kezdeményezhető

 a szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a
szaktanácsadók adatait, a szakterületen belüli
tevékenységi területét, továbbá egyéb személyes adatokat
és dokumentumokat

 a NAK a honlapján közzéteszi a szaktanácsadók
alapadatait (név, szaktanácsadói regisztrációs szám,
engedélyezett szakterület, szakterületen belüli
tevékenység, elérhetőség) tartalmazó névjegyzéket

73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Szaktanácsadói engedély kiváltásának folyamata

ALAPKÖVETELMÉNY, HOGY A KÉRELEMBEN MEGJELÖLT
SZAKTERÜLET TEKINTETÉBEN 5 ÉVES SZAKMAI
GYAKORLATOT SZERZETT!!!

 a NAK honlapján közétett és a rendeletben megadott 
formanyomtatvány kitöltése (személyes adatok, szakterület, 
tevékenységi terület, végzettséget igazoló okiratok száma)

 nyilatkozat a kizáró feltételekre vonatkozóan

 szakmai önéletrajz

 igazolványkép

 leckekönyv és a végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 erkölcsi bizonyítvány

A FENTI DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSE A NAK RÉSZÉRE!
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Elbírálás

 A NAK a szaktanácsadói engedély iránti kérelemről annak
beérkezését követő 21 napon belül dönt, amelyről 30 napon
belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

 A NAK engedélyezés esetén szaktanácsadói igazolványt állít ki,
amelyet a szaktanácsadói tevékenységet engedélyező
határozattal egyidejűleg postai úton megküld a szaktanácsadó
részére. A NAK a szaktanácsadói igazolvány kiállításával
egyidejűleg a szaktanácsadót felveszi a szaktanácsadói
névjegyzékbe.

 A szaktanácsadói igazolvány visszavonásig érvényes. A
szaktanácsadói engedély visszavonását követő 15 napon belül a
szaktanácsadó köteles visszaszolgáltatni a szaktanácsadói
igazolványát a NAK részére.

73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Szaktanácsadó kötelezettségei

 A szaktanácsadónak legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység
engedélyezését követő naptári év végéig szaktanácsadói
alapképzésen kell részt vennie és alapvizsgát kell tennie (kivétel
a szaktanácsadó szakmérnök).

 A vizsga témakörei:

a) a szaktanácsadás alapjai, módszertana,

b) a támogatott mezőgazdasági és vidékfejlesztési
szaktanácsadás rendszere, gyakorlata, valamint

c) a kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete.

 Évente kötelező a NAK-hoz bejelentett és elfogadott szakmai
rendezvényeken való részvétel.
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73/2015. (XI.6.) FM rendelet
Jogkövetkezmények

 Ha a szaktanácsadó nem tesz eleget kötelezettségének, a NAK a
kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb egyéves időtartamra
felfüggeszti a szaktanácsadói tevékenységét. Ha a szaktanácsadói
tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt a szaktanácsadó
nem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a szaktanácsadói
engedélyét a NAK visszavonja, és erről tájékoztatja a minisztert.

 A NAK visszavonja a szaktanácsadói engedélyt, és 3 évre
kizárja, ha a szaktanácsadót szaktanácsadói tevékenységével
összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény
miatt jogerős döntéssel elmarasztalták.

VP1-2.1.1-2.1.2-17 felhívás az egyéni és csoportos 
szaktanácsadásról

Célterületek/közvetett kedvezményezettek

 mezőgazdasági termelők, 

 fiatal mezőgazdasági termelők, 

 erdőgazdálkodók, 

 vidéki területeken élő élelmiszer-feldolgozó kkv-k és 
mikro vállalkozások. 

 REL együttműködés termelői 
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VP1-2.1.1-2.1.2-17 felhívás az egyéni és csoportos 
szaktanácsadásról

A támogatás formája, mértéke
 Vissza nem térítendő.

 Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási
szolgáltatás teljes díjának 90%-a.

 Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási
szolgáltatás teljes díjának 100%-a.

 Csoportos szaktanácsadás esetében tanácsadási eseményenként az adható
támogatás maximum 1500 eurónak megfelelő forintösszeg.

 Szaktanácsadónként évente maximum 6000 eurónak megfelelő forintösszeg
támogatás igényelhető.

 A közvetett kedvezményezettek által maximálisan igénybe vehető
szaktanácsadási szolgáltatási érték évente maximum 950 eurónak megfelelő
forintösszeg/fő, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- egyéni szaktanácsadás: maximum 800 eurónak megfelelő Ft/fő

- csoportos szaktanácsadás: maximum 150 eurónak megfelelő Ft/fő

VP1-2.1.1-2.1.2-17 felhívás az egyéni és csoportos 
szaktanácsadásról

A támogatást igénylők köre

 rendelkezik ügyfél-azonosítóval

 biztosítja, hogy az általa igénybe vett szaktanácsadók részt vettek
a kötelező továbbképzéseken

 amely munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll névjegyzéki
szaktanácsadókkal a támogatási kérelem benyújtásakor és
folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama alatt

 az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy
telephellyel rendelkezik

 a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi szaktanácsadóval áll
jogviszonyban, amellyel legalább három meghatározott témakörre
szaktanácsot adni.
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VP1-2.1.1-2.1.2-17 felhívás az egyéni és csoportos 
szaktanácsadásról

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017.
december 29-ig van lehetőség 4 szakaszban.

- Első szakasz zárása: 2017. július 31.

- Második szakasz zárása: 2017. augusztus 31.

- Harmadik szakasz zárása: 2017. október 31.

- Negyedik szakasz zárása: 2017. december 29.

 A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlapon lehet
benyújtani.

Szaktanácsadás a gyakorlatban

MIT IS CSINÁL TULAJDONKÉPPEN EGY SZAKTANÁCSADÓ?
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Szaktanácsadás a gyakorlatban

 „Minden ami mezőgazdaság és papírmunka!”

 gazdálkodási napló vezetése

 az egységes kérelem és az azon keresztül benyújtható normatív támogatási
formák lehívása (termeléshez kötött állattenyésztési és növénytermesztés
támogatások)

 kifizetési kérelmek benyújtása

 nitrátjelentés elkészítése, benyújtása

 statisztikai adatszolgáltatás (KSH, vízügyi)

 vetéstervek készítése (zöldítés, AKG), szakmai eszmecsere, tanácsadás

 ENAR adatok ellenőrzése, állatszámítás, pároztatás bejelentések

 telefonon és személyesen történő rendszeres kapcsolattartás az ügyfelekkel

 beadási határidőkre, támogatási forrásokra való figyelem felhívás

 ellenőrzéseken való személyes részvétel

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


