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1. Cél 

Ezen minőségirányítási eljárás célja, hogy leírjuk a Mezőgazdaság-, Élelemiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar szaktanácsadási tevékenységéhez kapcsolódó módszereket, 

feladatokat és felelősségeket. 

2. Az eljárás leírása 

A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a minőségirányítási vezető, működtetéséért 

a Kar dékánja a felelős. A Karon működik Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ. 

A Központ munkáját a DE AMTC Tudományos és Pályázati Osztály koordinálja, illetve végzi 

a szükséges tevékenységeket. 

 

Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum  

2.1. A szaktanácsadási tevékenység  

A Szaktanácsadási Központ feladatai 

- A régió határain belül szolgáltatásaival elősegíti a területi 

szaktanácsadási központok szaktanácsadási munkáját, 

tevékenységét. 

- A régióban napra kész, régió-specifikus információkkal látja el 

a területi szaktanácsadási központokat és elősegíti a 

szaktanácsadók és az ügyfelek kapcsolatteremtését. 

- Az Országos Szaktanácsadási Központtal együttműködve végzi 

a szaktanácsadók rendszeres képzését és továbbképzését a 

régióban. 

- Közreműködik a területi szaktanácsadási központok 

kijelölésével kapcsolatos eljárásában. 

- Részt vesz a szaktanácsadók és területi szaktanácsadási 

központok tevékenységének folyamatos értékelésében. 

- Együttműködik az adott régió köztestületi és szakmai 

érdekképviseleti szervezeteivel és más civil szervezetekkel. 

- Kapcsolatot tart a szakmai szaktanácsadási központokkal, 

valamint a mezőgazdasági ismeretátadási és információs 

rendszer többi tagjával. 
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vezető 
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vezető 
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vezető 

 

 

 

 

FVM 

együttműködés 

 

 

2.2. Előadások szervezése 

A Központ a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal 

együttműködve szervez szakmai előadásokat, elvégzi a szükséges 

elszámolásokat, koordinálja a tevékenységeket. 

 

Osztály-

vezető 

 

FVM elvárások 
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Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum  

2.3. Interaktív Szaktanácsadási Rendezvénysorozat 

 

A Központ Interaktív Szaktanácsadási Rendezvénysorozatot 

szervez a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal támogatásával. A konferencia anyaga Szaktanácsadási 

Füzetek formájában is kiadásra került. Elvégzi a moderátorok 

felkérését, az ágazat meghatározó képviselőinek meghívását, a 

hanganyagok elkészítését, az írott szakmai anyagok begyűjtését, 

nyomdai előkészítését, a kiadványok kiküldését és segíti a témák 

pénzügyi elszámolásait. A rendezvénysorozat témái, és ezzel 

megegyezően a Szaktanácsadási Füzetek 2007-es kiadványai pl.:: 

 

1. Az olajnövények termesztésének, feldolgozásának, 

felhasználásának aktuális kérdései 

2. Az ökológiai (bio)gazdálkodás aktuális kérdései 

3. Tárolás, elsődleges feldolgozás a növényi termék 

előállításban 

4. A ló jövője, a ló a jövőért 

5. A sertéságazat helyzete, kilátásai és fejlesztési lehetőségei 

6. Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a 

tejágazatban 

7. A juhágazat helyzete, kilátásai és fejlesztési lehetőségei 

8. Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a 

baromfi ágazatban 

9. Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása 

az alma ágazatban 

10. Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a 

zöldség termékpályán 

11. Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a 

dohány ágazatban 

 

 

Osztály-

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Osztály-

vezető 

 

Megállapodás 

Meghívók 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadványok 

 

Az FVM- Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 

megbízásából a Központ elvégzi a „Helyi Vidékfejlesztési Irodák 

(HVI) vezetői felkészítése” program megszervezését, képzésének 

lebonyolítását.  
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Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum  

 

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési, Szaktanácsadási Intézet és a 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum között megkötött 

szerződés forrást biztosít a „Szaktanácsadók kötelező éves 

képzésének, vizsgáztatásának” és az „NVT tanácsadók szakmai 

képzésének és vizsgáztatásának” lebonyolításához. A képzésre 7 

témakör 9 előadóját kérjük fel. Három megye több mint 250 

tanácsadóját értesítettük ki a képzésről és a vizsga lehetőségéről. 

Megismertetjük a szaktanácsadókkal a vizsgaprogramot, gyakorlási 

lehetőséget biztosítunk és a vizsgabizottság tagjaiként részt 

veszünk a számonkérésen.  
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