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Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 2/2015. (I.16.) 

számú közleménye a szaktanácsadási és a szakképzési jogcímrendelet 

működtetését segítő feladatok ellátásáról 

 

Tájékoztatjuk a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer szereplőit, 2014. október 1-

én hatályba léptek az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos rendeletek módosításai.  

A módosult rendeletek: 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási 

szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, 

 a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését 

segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) 

FVM rendelet, valamint  

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések 

tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) 

FVM rendelet 

(a továbbiakban együttesen: mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 

rendeletek) 

 

A mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló rendeletek értelmében 2014. 

október 1-től az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) látja el. 

 

Az Országos Szaktanácsadási Központ a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer 

hatékony működésének elősegítése érdekében ellátja: 

 a mezőgazdasági szaktanácsadók képzésének, továbbképzésének és 

vizsgáztatásának szervezését, 

 a mezőgazdasági szaktanácsadók munkájának értékelésével összefüggő 

feladatokat, 

 a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkársági feladatait, 

 a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer működését segítő integrált 

elektronikus rendszer működtetését, és 

 az Európai Unió tagországainak mezőgazdasági szaktanácsadó szervezeteivel 

kapcsolatot létesít és tart fenn, a nemzetközi kapcsolatok keretében képviseli a 

magyar mezőgazdasági szaktanácsadást. 

 közreműködés a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1. és 6. számú mellékleteiben 

felsorolt képzések képzési programjainak ÚMVP Képző Szervezetek 

rendelkezésére bocsátásában 
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 Az ÚMVP Képző Szervezet éves képzési projekttervének módosítása esetén a 

projektterv módosítás tervezetének szakmai felülvizsgálata. Jóváhagyást 

támogató vagy elutasító javaslat továbbítása az IH és a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: 

NAKVI részére. 

 

A TSzK szerződéskezelés felhasználói felületen keresztül, az adatok továbbítása az 

MVH felé a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 4. § (e) pontja, valamint az 52/2007. 

(VI. 28.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés szerint történik, amely feladatot a NAK-

NAKVI között 2014. szeptember 27-én kelt Megállapodás értelmében továbbra is a 

NAKVI lát el. 

 

Az Irányító Hatóság 38/2014. (VI. 4.) közleménye kiegészül azzal, hogy a NAKVI, a 

Regionális Szaktanácsadási Központok és a NAK által szervezett rendezvények 

pontértékének szorzója: 1,2. 

 

Kecskemét, 2015. január „16.” 
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