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Tematika 

1. A szaktanácsadás fogalma, céljai (4-18) 

2. A mezőgazdasági szaktanácsadás története, fejlődése (19-34) 

3. A növényvédelmi szaktanácsadás komponensei (35-67) 

4. A szaktanácsadás információrendszere (68-76) 

5. A szaktanácsadásban alkalmazható ismeretátadási módszerek, 
szaktanácsadási kommunikációs módszerek (77-132) 

6. A szaktanácsadó feladatai, kötelezettségei, képességei, tulajdonságai, 
tanácsadói etika (133-144) 

7. Növényvédelmi jog, szakigazgatás (145-157) 

8. A szaktanácsadás fontosabb nyugat-európai formái (158-162) 

9. A hazai szaktanácsadási rendszerek (163-165) 

10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és kapcsolódásai a 
szaktanácsadói tevékenységhez  (166-188) 

11. A Kölcsönös megfeleltetés (Cross Compliance) növényvédelmi 
vonatkozásai (189-217) 

12. Farm Tanácsadó Szolgálat működése és jogszabályi háttere (218-236) 
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Szakirodalom 
 

• A.W. van der Ban – H.S. Hawkins (1996): Mezőgazdasági 
szaktanácsadás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 245. 

• Fehér István (2001): Vezetési tanácsadás és kommunikáció, 
Gödöllő 

• Kozári József (2007): Szaktanácsadás, DE ATC AVK 

• Kozári József (2009): Mezőgazdasági szaktanácsadás. 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, p. 152. 

• Csepregi Tibor – Kozári József: Az ismeretátadás módszertana 
a szaktanácsadásban. Agrárszkoktatási Intézet, Bp. 2002 
(FVM VKSZI) 

• Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. 
Kommunikációs ismeretek. FVM VKSZI Bp. 2008. 

• Informatika szaktanácsadóknak. FVM VKSZI Bp. 2008 

• Jogszabályi hivatkozások (diákon jelölve) 
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1. A szaktanácsadás fogalma, céljai 

 

 

 

1. A szaktanácsadás fogalma, céljai 
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1.1. Szaktanácsadás fogalma(i) 1. 

 

A gazdálkodók – az emberek 
véleményformálásának és helyes 
döntéshozatalának segítése az információk 
tudatos áramoltatásával. 

 

A gazdának az üzem vezetéséhez, valamint 
annak legcélszerűbb megszervezéséhez 
hasznos vezérfonal, szolgáltatás. 

 

Végső cél: többletjövedelem 

egészséges élelmiszer előállításával! 
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1.2. Szaktanácsadás fogalma(i) 2. 

  
 Információ feldolgozás és információ 

szolgáltatás folyamata: 
 

Információ források 
 

Szaktanácsadó 
 

Gazdálkodó  
(egyéni, társas, gazdaközösség) 
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1.3. Információs folyamat a mezőgazdasági 
szaktanácsadásban 

Mezőgazdasági 
kutatás 

 
Agrárpolitika 

Szociológiai és 
pszichológiai 

kutatás 

 
Szaktanácsadó 

szervezet Szaktanácsadó Gazdálkodó Gazdaság 

Forrás: A.W. van den Ban – H. S. Hawkins 
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1.4. Szaktanácsadás fogalma(i) 3. 

 

Nem a gazda helyett kell dönteni, „csak” 
segíteni a döntést. 

 

A gazda egyszerre:  - tulajdonos 

     - munkás 

     - vezető 

     - vagyonának őrzője  
     (saját és köz-)  

     - …       
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1.5. Mikor van szükség tanácsadásra? 

   Ha gazdasági tevékenységet folytató egyén 
vagy cég olyan problémával kerül szembe, 
melyet  nem tud megoldani.  
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1.6. A tanácsadás legfontosabb területei 

 

• Vállalati stratégia- és szervezetfejlesztés 

• Pénzügyi és ügyviteli rendszerek 

• Termelési technológiák 

• Emberi erőforrások 

• Termelési és szolgáltatási tevékenység 
szervezése 

• Piaci és vállalati kapcsolattartás 

• Gazdasági és környezet tanulmányok  

• Információs rendszerek fejlesztése 
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1.7. Átfogó definíció 

A szaktanácsadás olyan ismeretátadási 
folyamat, amely 

 

• gyarapítja az ügyfelek ismereteit, 

• segít aktivizálni meglévő tudásukat, 

• segíti az ügyfeleket a jelenlegi és a 
jövőbeni várható helyzetük elemzésében, 
valamint 

• az elemzés során feltárt problémák 
felismerésében. 
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1.8. A szaktanácsadói munka elsődleges célkitűzései 

• Termelékenység 
növelése 

• Technikai haladás 
elősegítése 

• Anyagi eszközök 
optimális 
felhasználásának 
biztosítása 

• Életszínvonal 
emelése 

• Társadalmi 
törekvések elérése 

• Alkalmazkodás a 
változó társadalmi 
követelményekhez 
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1.9. Mezőgazdasági szaktanácsadás céljai 

„Gazdálkodást támogató, versenyképességet 
fokozó információszolgáltatás” 

–Minőségi termék előállítás követelményeinek 
megismertetése 

–Marketing ismeretek átadása 

–Értékesítési lehetőségek bemutatása 

–Kölcsönös megfeleltetés irányelveinek betartása 

–Üzemgazdálkodási, tervezési ismeretek 

–Pályázati lehetőségek bemutatása, pályázatok 
menedzselése 

–Környezetgazdálkodási ismeretek átadása 

–Munkahelyi biztonság javítása 
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1.10. Szaktanácsadás - vidékfejlesztés 

A mezőgazdasági szaktanácsadás 
feladatainak bővülése miatt, egyre inkább 

vidékfejlesztési feladatokat is ellát. 

 

KAP reform – Health Check 

Kölcsönös megfeleltetés (Cross compliance) 
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1.11. Vidékfejlesztés  

 

A vidékfejlesztés mindazokat a 
tevékenységeket takarja, amelyek:  

• a vidéki térségekben élő lakosság 
életminőségét javítják,  

• a környezet és a természeti táj, valamint a 
kultúrtáj megőrzését szolgálják és  

• megteremtik a vidéki térségek fenntartható 
fejlődését a vidék adottságainak, 
sajátosságainak megfelelően. 
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1.12. A vidéki szaktanácsadás funkciói 1. 

• technológia fejlesztés 

• a jövedelmezőség növelése 

• pénzügyi források feltárása 

• gazdasági analízis 

• piaci információ 

• az alternatív mg.-i programok feltárása 

• környezetkímélő gazdálkodás segítése  

• háztartásviteli tanácsadás 
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1.13. A vidéki szaktanácsadás funkciói 2. 

 
 
 

• településrendezési koncepciók kidolgozása  
• településmarketing-fejlesztés 
• közösségi programok kidolgozása  
• programok kidolgozása a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok számára 
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1.14. Növényvédelmi szaktanácsadás  

 

Szaktanácsadás 
 

 

Mezőgazdasági szaktanácsadás 

 

 

Növényvédelmi szaktanácsadás     
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2. A mezőgazdasági szaktanácsadás története, 
fejlődése 

  

 

 

2. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése 
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2.1. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése 1. 

 
• A minőségi fejlődés alapvető feltétele:  
   - tájékozódás  
   - tájékoztatás  
 
• Tanácsadás egyidős: 
   - az emberi közösségek,  
   - társadalmi együttélés  
   - termelés kialakulásával 
 
• Fejlődése: tapasztalatszerzéstől a korszerűen 

szervezett, tudományosan megalapozott 
színvonalig terjed 
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2.2. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése 2. 

 

1873 - Anglia, Cambidge Egyetem 

„szaktanácsadás” szó első használata 

• Egyetemi oktatást kiegészítő (extension) 
felnőttképzés leírására vezették be(az egyetem 
oktatóinak ismereteit az embereknek ott adták át, 
ahol éltek és dolgoztak) 

 

Első kimondott szaktanácsadás céljából alakult 
szervezetek:  

• 1893. Japán 

• 1914. USA 
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2.3. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése 3.  

 

 

A II. világháború után fellépő élelmiszer hiány 
hatására a többi országban is szükséges volt a 
szaktanácsadás. 

 

Élelmiszertermelés növelését elősegítő, modern 
módszerek elterjesztésének hatékony módja a 
szaktanácsadás 

 

KAP kialakítása, műszaki fejlődés 
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2.4. A szaktanácsadási hálózat kialakításában 
élen járó országok 

Ország 

Szaktanácsadási hálózatok  

létrehozásának éve 

Japán 1893 

USA 1914 

Egyesült Királyság 1946 

Izrael 1948 

India 1952 

Pakisztán 1952 

Egyiptom 1953 

Hollandia 1953 

Nigéria 1954 

Brazília 1956 

Belgium 1957 

Forrás: Axin, G.1988  
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• ’50-es évek: fejlődő országokban indul meg a 
szaktanácsadási szervezetek létrehozása 
 

• ’60-as évek: önálló afrikai és ázsiai államok 
szaktanácsadási rendszert építenek ki (néhány év 
után több meg is szűnt) 
 

• ’70-es évek: helyi kormányok, FAO, és más 
Nemzetközi szervezetek újraszervezték a 
tanácsadás rendszerét 
 

• ’90-es évek: privatizációs folyamatok miatt közép-
és kelet-európai országokban indult meg az új 
típusú szaktanácsadási szervezetek létrehozásának 
folyamata 

2.5. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 1. 
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• Már a középkorban kialakultak a szaktanácsadás 

„csírái” Magyarországon 
• Hazánk nem csak Európában, de a világon elsők 

között volt a szakoktatás és szaktanácsadás 
megszervezésében 

 

Mezőgazdasági szakiskolák: 
• 1635. Pázmány Péter – Nagyszombati Egyetem: 

mezőgazdasági ismeretek oktatása 
• 1764. Tallós, Szempcen (Pozsony megye) - gróf 

Eszterházy János alapította 
• 1779. Szarvas - Tessedik Sámuel alapította 

 

Fiatalság és felnőtt földművelő lakosság számára 
rendszeresen szerveztek oktatást, tapasztalatcserét, 
bemutatókat, ismertették a honosított új 
növényfajtákat. 

 
 

2.6. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 2. 
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1797. GEORGIKON – Keszthely (gróf Festetics György) 
- Nemcsak saját birtokai, hanem a környező uradalmak 

részére is nevelt szakembereket 
- Gondot fordított a példamutatásra, falusi lakosság 

tájékoztatására 
 

1818. Mosonmagyaróvár – Felsőfokú Mezőgazdasági Tanintézet 
 Albert Kázmér, szász-tescheni herceg alapította 
-  Felsőfokú mezőgazdasági szakember képzés 
  
Érdekképviseletek is alakultak: 
- OMGE: Országos Magyar Gazdasági Egyesület :  

- kezdeményezte a Megyei Gazdasági Egyletek, és a Falusi 
Gazdakörök kialakítását 

2.7. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 3. 
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1839. Rohonc: gróf Károlyi Lajos 

– Elsőként szervezte meg, hogy télen a gazdák 
elméleti oktatása, nyáron gyakorlati képzése 
folyt 

1845. Zelemér,  1846. Szőkehalom: 

– Földműves iskola, ahol a már gazdálkodást 
folyatók is foglalkozhattak szakmai ismereteik 
bővítésével 

 

Egyéb felsőbb gazdasági tanintézetek: 

1868. Debrecen 

1869. Kolozsmonostor 

1874. Kassa  

 

 

2.8. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 4.  
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Szaktanácsadásról szóló első hiteles írott 
dokumentum:  

1892. június 12. 

Földművelésügyi miniszter jóváhagyta a Tanácsadó 
Bizottság működését 

Alapelvek: 
- A tanácsot kérő gazdaság önálló és önkéntes kezdeményezése 

- A helyszíni vizsgálat, megszemlélés 

- Az elvégzett tanácsadás jegyzőkönyvbe foglalása 

- A tanácsadás díjazásának azonos elvek szerinti meghatározása 

- Az alapvető költségek állami, intézményi biztosítása 

- A tanácsadással foglalkozó intézmények működésének 
(keszthelyi, magyaróvári, kassai, debreceni, kolozsvári 
akadémiák) megyék szerinti kijelölése 

A Bizottság 1900-1916 között 2216 esetben adott 
tanácsot, útmutatást. 

 

2.9. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 5.  
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• A szaktanácsadás intézményesített keretei között 
mezőgazdasági szakoktatási hálózat kezdett 
kialakulni 

 

• Rendelkezések ösztönözték a tanácsadás 
gyakorlását: „...a környék kisgazdáinak 
szakkérdésben tanácsokat, felvilágosítást adjanak” 
(FM.1929.XI.15-én kelt FM 108.000/IX.1. számú rendelete) 

 

• 1936-ban minden mezőgazdasági szakoktatási 
intézmény címében és feladatkörében szerepelt a 
„Szakiskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó 
Állomás” elnevezés. 

2.10. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 6. 
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’50-es és ’60-as évek:  

• Megerősödő nagyüzemek, szaktanácsadási munka 
beindulása 

• 2.026/1964.(IX.30.) és FM.17/1964.(XII.30.) 
rendelet a szaktanácsadási hálózat 
megszervezéséről 

• 1965-ben megkezdődött a nagyüzemekre 
alapozott szaktanácsadási tevékenység 

• Minisztérium által kijelölt agrár-felsőoktatási 
intézmények, kutatóintézetet, állami gazdaságok, 
szakfelügyeleti szervek tanácsadói végzeték a 
tevékenységet 

2.11. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 7. 
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Szövetkezet Gazdálkodó 

vállalkozó

Költésvetési 

intézmény

• Hálózat létrehozásának 
tapasztalatai: 

– Meggyorsult a fejlett, 
korszerű termelési 
eljárások gyakorlatba való 
átültetése 

– A tanácsadás 
eredményeként 
emelkedtek a hozamok 

– Az üzemek segítséget 
kaptak a helyi lehetőségek 
és tartalékok feltárásában 

– A termelés 
jövedelmezőbbé vált 

Szaktanácsadó szervezetek gazdálkodási  
forma szerinti megoszlása hazánkban 

1976-ban (db) 

Forrás: Kozári (2009) 

2.12. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 8. 
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Megnevezés 
Év 

1968 1976 1983 1989 

Szaktanácsadó szervezetek száma 74 193 213 225 

Szaktanácsadók száma 2100 5170 6200 7100 

• 1968. március 14.  10/1968. sz. MÉM rendelet: „intézményesen 
szervezett tanácsadás „ meghatározása 

• Biztosította: önállóság, önkéntesség, szerződésesség, kétoldalú 
kötelezettség, garanciális felelősség, az anyagi érdekeltség és 
díjazottság elveinek érvényesülését 

• Meghatározta: fogalmi, formai, szervezeti, működési, díjazási, 
irányítási és felügyeleti követelményeket 

• Megteremtette a Központi Szaktanácsadói Címjegyzékbe vétel 
alapján a működés országos hatáskörű lehetőségét 

• 1968. április 25. Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadási Bizottság 
(OMSzB) megalakulása 

Forrás: MÉM Statisztikai kiadványok (1968-1989) 

2.13. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 9. 
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2.14. A mezőgazdasági szaktanácsadás 
története, fejlődése Magyarországon 10. 

• ’80-as évek végére országos kiterjedésű 
szaktanácsadási hálózat 

• Mezőgazdasági termelés iparszerűvé válása  

szakismeret koncentrációját igényelte 

• Termelési rendszerek létrehozása, mely hozzájárul 
a termelés színvonalának emeléséhez 

• XX. sz. végére a szaktanácsadás megváltozott, de 
a kormányok által támogatott vidékfejlesztési 
programok lehetővé tették a mezőgazdasági 
szaktanácsadók megjelenését 
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2.15. Napjaink 

34 

Forrás: VKSZI 
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3. A növényvédelmi szaktanácsadás 
komponensei 
 

 

 

 

3. A növényvédelmi szaktanácsadás 
komponensei 
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3.1. A szaktanácsadás szintjei 

 

• Segítség nyújtása a probléma megelőzésében, 

• Segítség nyújtás a problémák felismerésében a 
korai stádiumban, 

• Segítség a probléma megfogalmazásában, 

• Segítség az adatok elemzéséhez, 

• Segítség a problémamegoldás alternatíváinak 
elemzésében, 

• Segítség a  célok sorrendjének a kialakításában, 

• Segítség a döntések szociális hátterének a 
felmérésében, 

• Segítség a döntéshozatalban. 
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3.2. A szaktanácsadás folyamatának lépései 

• 1. Indító észlelés 

• 2. A problémák és lehetőségek feltárása 

• 3. A célok megfogalmazása 

• 4. Szaktanácsadás 

• 5. Az értékelés 
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3.3. A szaktanácsadás változatai 

Problémamegoldó 

szaktanácsadás 

Problémamegelőző 

 szaktanácsadás 

• A problémát nem ismerik fel 

• A problémát túl későn azonosítják 

• Alábecsülik a probléma fontosságát 

• A probléma már kialakult 

• A szaktanácsadó az esetek többségében  

  azonnal képes a reagálásra 

• Döntően egyéni kommunikációs 

   módszereket alkalmaznak 

• Cél a probléma megelőzése a  

   gazdacsoport ismereteinek a 

   bővítésével 

• A hangsúly a változások  

   elindításán van 

• Döntően csoportos kommunikációs 

   módszereket alkalmaznak 
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Külső okok 

Belső okok 

Indító észlelés 

A  problémák és lehetőségek feltárása 

Célok megfogalmazása 

Szaktanácsadás 

Tanácsadási

módszerek 

kiválasztása 

A célok megvalósítását 

elősegítő szaktanácsadás 

végrehajtása 

Értékelés 

3.4. A problémamegoldó szaktanácsadás  
folyamatának általános modellje 

Forrás: Kozári, 2009 
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3.5. A problémamegelőző szaktanácsadás 
folyamata 

Értékelés 

Külső okok 

Belső okok 

Tanácsadási 
módszerek 
kiválasztása 

Célok megvalósítását 
elősegítő szaktanácsadás 

végrehajtása 

A szaktanácsadás 
ütemezése 

Indító észlelés 

A célcsoport kiválasztása és elemzése 

A célcsoport problémáinak és lehetőségeinek feltárása 

Célok megfogalmazása 

Szaktanácsadás 

Forrás: Kozári, 2009 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

3.6. Tanácsok az információ-gyűjtéshez 

• Ne keressünk olyan adatokat, amelyeket nem 

kaphatunk meg! 

• Csak használható információkat keressünk! 

• Első találkozáskor magyarázzuk meg az ügyfélnek, 

miért van szükség az információra! 

• A hiányos információ is jobb a félrevezető adatoknál! 

• Mindig a könnyen megválaszolható kérdésekkel 

kezdjünk! 

• Biztosítsuk az ügyfelet, hogy az általa nyújtott 

információ bizalmas marad, és csak a megadott célt 

szolgálja! 
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3.7. A probléma megközelítésének területei és 
javasolt iránya 

Probléma 

H
it

el
, 

p
ro

fi
t 

Forrás: Kozári, 2009 
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3.8. A probléma megközelítése  

 

A probléma megközelítése során tisztázandó kérdések 
 

 

• Ismeri a gazdálkodó a probléma kialakulásának valódi okát? 

• Mennyire fontos a probléma-megoldás a gazdálkodó számára? 

• Mennyire bonyolult és drága a megoldás, illetve a szükséges 

szaktanácsadási tevékenység? 

• Milyen valószínűséggel lesz sikeres a beavatkozás? 
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3.9. Célok 

 

A célok meghatározása 

 

• Ismert a jelenlegi helyzet? 

• Mennyire látható előre a kívánt állapot? 

• Miért tér el a jelen állapot a kívánt helyzettől? 

• Milyen lehetőségek vannak a változások véghezvitelére a 
tanácsadás segítségével? 
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3.10. Módszer 

A szaktanácsadási módszerek kiválasztásának 
szempontjai 

 

• Mi a cél? 

• Milyen a gazdálkodó tudásszintje? 

• Mennyire tág a tanácsadó módszerismereti köre? 

• Milyen a tanácsadó és a gazdálkodó közötti bizalmi 
viszony? 

• Milyen költség vonzata van az alkalmazandó 
módszernek? 
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3.11. Értékelés 

Az értékelés 

 
• A javaslat mely részleteit és miért nem lehetett a 

gyakorlatban megvalósítani; 

• az elért eredmények mennyire felelnek meg a kitűzött 
céloknak, 

• van-e lehetőség egy későbbi időpontban további 
módosításra? 

 

 

•  Pontos volt-e az indító észlelés; 

•   teljes körű volt-e a problémák és lehetőségek feltárása; 

•   helyes volt-e a célmeghatározása; 

•   a tanácsadás módszerének kiválasztása. 
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3.12. A gazda döntési folyamata és ahogyan a 
szaktanácsadó segíteni tud 1. 

A gazda döntési folyamata A szaktanácsadó feladatai 

1. A probléma észlelése, a helyzet 

felmérése 

A probléma időbeni tudatosítása, ahol szükséges.  

A tárgyilagosság növelése probléma azonosítása 

során.  

Fokozott figyelmet fordítani azokra a fontos 

szempontokra, melyek megváltoztak. 

2. Az elérni kívánt helyzet 

meghatározása 

Átgondoltan és szisztematikusan segíteni a 

gazdát, hogy átgondolja célkitűzéseit és azok 

relatív fontosságát. 

Nyújtson jobb betekintést abba, hogy mely célok 

milyen mértékben befolyásolják egymást és 

esetleg ütközhetnek egymással. 

Forrás: A.W. van den Ban – H. S. Hawkins 
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3.13. A gazda döntési folyamata és ahogyan a 
szaktanácsadó segíteni tud 2.  

A gazda döntési folyamata A szaktanácsadó feladatai 

3. A probléma felmérése A probléma tárgyilagos és pontos 

megfogalmazása. Segítse a probléma okait és a 

célkitűzéseket gátló tényezők pontos feltárását. 

Tisztázzák, mit tudnak és mit nem a problémáról. 

Segítse az érzelmek és a szociálpszichológiai 

tényezők szerepének feltárását. 

4. A lehetséges megoldások kialakítása 

 

Adjon néhány figyelembe vehető alternatívát, de 

ne túl sokat.  

Fogalmazza meg pontosan ezeket. 

5. Az alternatívák kiértékelése Használja a tudományos kutatási eredményeket 

az alternatívák objektív értékeléséhez. Hasonlítsa 

össze a várható eredményeket az elérni kívánt 

helyzettel, használja a döntési kritériumokat a 

célkitűzésekre vonatkozóan. Igyekezzen 

leküzdeni a megoldás kimenetelének 

előrevetítése során fellépő nehézségeket a 

döntésben. 

Forrás: A.W. van den Ban – H. S. Hawkins 
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3.14. A gazda döntési folyamata és ahogyan a 
szaktanácsadó segíteni tud 3. 

A gazda döntési folyamata A szaktanácsadó feladatai 

6. Egy alternatíva kiválasztása, ha 

szükséges kísérletezés néhány 

alternatívával 

Arra ösztönözze a gazdát, hogy akkor is 

válasszon, ha bizonytalan vagy nem mer 

változtatni. Segítsen kiértékelni a gazda 

próbálkozásait.  

7. A választott megoldás megvalósítása Ösztönözze a gazdát a megvalósításra. Segítse 

a kivitelezésre irányuló döntésben 

8.Értékelés 

 

Ellenőrizze tárgyilagosan és alaposan, vajon az 

elérni kívánt eredményeket elérték-e. Segítse az 

eredmények megfigyelését. Állapítsák meg, 

vannak-e mellékhatások. 

9. Ha nem érték el a kívánt helyzetet, 

kezdjék el újra a probléma megoldását 

Segítse a döntést erre a problémára 

vonatkozóan. 

Forrás: A.W. van den Ban – H. S. Hawkins 
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3.15. Növényvédelmi szaktanácsadás 

 

Szaktanácsadás 

 

 

Mezőgazdasági szaktanácsadás 

 

 

Növényvédelmi szaktanácsadás
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3.16. A mg-i/növ.véd-i szaktanácsadási 
rendszer kérdései 

- Lesz-e gazda, aki igényli? 
- Lesznek-e szaktanácsadók, akik vállalják? 
- A szaktanácsadás nem korlátozódik-e ügyviteli és 

adótanácsadásra? 
- A szaktanácsadók kiválasztásának szempontjai 
- A szaktanácsadók képzése és információkkal való 

ellátása 
 
Problémák: fekete kereskedelem, csökönyösség, 

generációs problémák, állami szerepvállalás, 
bizalmatlanság, ügynökök, szűklátókörűség,… 
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3.17. Tanácsadás céljai 

 
- Információk adása a gazdaság megszervezéséhez, 

vezetéséhez 
- Oktatás, az új megismertetése 
- Technológia fejlesztésének segítése, a termelés 

hatékonyságának és a bevétel növelése érdekében 
- A gazdálkodó életszínvonalának emelése 
- A vidéki élet feltételeinek javítása 
- A „segíts magadon” szellem kialakítása 
- A saját problémák megoldásában való segítés, 

tudományos ismeretek alkalmazásával 
- Fenntartható környezetkímélő növényvédelmi 

eljárások és technikák alkalmazásának elősegítése 
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3.18. Felelősség 

 

Szaktanácsadó: tanácsot ad 

 

Gazdálkodó: dönt,  

viseli a következményeket 

 

(Minőség)biztosítás 
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3.19. Növényvédelmi szaktanácsadás 1. 

 
Változások a növényvédelem területén: 
 
- Gazdálkodó egységek száma 
- Hatósági szabályozás (MgSZH, jogi 

szabályozás, oktatás-képzés, EU,…) 
- Szakmai köztestület, Magyar Növényvédő 

Mérnöki és Növényorvosi Kamara (NMNK) 
 - növényorvosi vény 
 - szakmai irányelvek  
- Gyártók, forgalmazók szakt. hálózatai  
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3.20. Növényvédelmi szaktanácsadás 2. 

 

A gazdálkodók körében a növényvédelemmel 
kapcsolatos szaktanácsadásra van a 
legnagyobb igény! (?) 

 

Növényvédelmi szaktanácsadás csak 
felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és 
érvényes növényorvosi kamarai tagsággal 
végezhető. 

 

Növényvédelmi szaktanácsadó köteles 
betartani az NMNK Etikai kódexét és a 
Szakmai Irányelveit 
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3.21. A növényvédelmi szaktanácsadás 
komponensei 1.  

 
1. Diagnózis: 
 
- Ok-okozati összefüggések feltárása 
 
- Kártétel mértékének megállapítása 

(kártételi küszöb) 
 

A helyszíni szemle nélkülözhetetlen. 
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3.22. Diagnózis 1. 
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Forrás: UK 
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3.23. Diagnózis 2. 
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Forrás: UK 
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3.24. Diagnózis 3. 
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3.25. Diagnózis 4. 
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3.26. Diagnózis 5.  
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Forrás: Pointernet 
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3.27. Repcedarázs 
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Forrás: Kwizda 
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3.28. Diagnózis 6.  
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Poa annua Elymus repens Apera spica-venti 

Forrás: UK 

http://www.weedspotter.co.uk/cheetah/details/annual_meadow-grass.htm
http://www.weedspotter.co.uk/cheetah/details/common_couch.htm
http://www.weedspotter.co.uk/cheetah/details/loose_silky-bent.htm
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3.29. Stellaria media 
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Forrás: UK 
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3.30. Galium aparine 
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Forrás: UK 
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3.31. A növényvédelmi szaktanácsadás 
komponensei 2. 

 

2. Védekezési mód kiválasztása 
 
- Integrált szemlélet 

 
- Kártételi küszöb figyelembevétele 

(költségelemzés) 
 

- Növényvédőszer kiválasztása 
 (szükséges engedélyek) 
 
- Növényorvosi vény felírása, helyszíni 

szemle után 
  
  66 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

3.32. A növényvédelmi szaktanácsadás 
komponensei 3.  

 
 

3. Növ.v.szer kijuttatása: 
- Technikai felszerelés (gép, eszközök) 
- Technológiai ismeretek 

 
 
4. A növ.véd-i termékkel szemben támasztott 

követelmények: 
- Hazai és nemzetközi előírások 

 (2009/128 EK irányelv,  

 Nemzeti Cselekvési Terv) 
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4. A szaktanácsadás információrendszere 

 

 

 

4. A szaktanácsadás információrendszere 
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4.1. Mezőgazdasági Ismeret- és Információs 
Rendszer (MIIR, AKIS) 

Az ismeret és az információ 
 
 - létrehozását 
 - átalakítását 
 - továbbítását 
 - tárolását 
 - visszakeresését 
 - elterjesztését 
 - felhasználását 

 
megvalósító személyek, hálózatok, intézmények 

egymás közötti kapcsolata 
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4.2. Ismeret, információ 

 

 

Az a tudás, amely felhasználható és továbbadható. 
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Mi az ismeret? 

Mi az információ? 

továbbított ismeret 

A gyakorlatban alkalmazható,  

felhasználható tudás 
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4.3. A mezőgazdasági ismereti és információs 
rendszer 

 emberek, intézetek, termelővállalkozások 
és szervezetek azon összessége, 

amelyek a mezőgazdasággal kapcsolatos 
ismereteket kialakítják, hordozzák,  

továbbítják és felhasználják 
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4.4. A gazdálkodó főbb információs forrásai 
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Mg-i kutatás 

Mg-i oktatás Mg-i tömegtájékoztatás 

Piac 

Alapanyag- és 
eszközellátó 

vállalatok 

Kormány 
Pénzintézetek 

Gazdálkodók 

Forrás: Kozári 
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4.5. MIIR 

Mezőgazdasági ismereti és információs rendszer 

 

GAZDÁLKODÓ 

erőforrásai: 

- földterület 

- lakó- ill. gazdasági épületek 

- erő- és munkagépek 

- állatállomány 

- pénzeszközök, készletek 

- szellemi és fizikai munkavégző képesség 

- elkötelezettség 

- család, ismerősök 

- alkalmazottak 

- szövetkezések (beszerzési, értékesítési) 

 

 

Beszállítók 

 

Jogi szféra 

 

Szaktanácsadó 
 

Köztestületek 

(Kamarák, Szak-

maközi szerv-k) 

Közigazgatás 

(önkormányzat, 

regionális, megyei 

szervezetek, pl. FVM, 

MVH, Földhivatal) 

 

Média 

Kereskedők, 

felvásárlók 

 

Vevők 

 

Tőzsde 

Szakhatóságok  

(pl. állat- ill. növény-

egészségügyi) 

 

Alkalmazottak 

Statisztikai 

Hivatal 

Pénzügyi szféra 

(kereskedelmi 

bankok, APEH) 

Jelmagyarázat: 

         

          Anyagforgalmi kapcsolat 

          Pénzügyi kapcsolat 

          Információs kapcsolat 

 

Szakmai szövetségek 

(pl. MOSZ, MAGOSZ, 

AGRYA,…) 

Agrár szakképző 

és K+F intézetek 
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4.6. A MIIR fontosabb elemei Mo-on 

Az ismeret-
anyag 

Hivatalos Nem 
hivatalos 

megteremtője - minisztériumok 

- okt. intézmények 

- kutatóintézetek 

Kutatást is végző, 
gyártó vállalatok 

rendszerezője - KSH, AKI 

- MgSZH 

-okt. intézmények 

- szakmai köztestületek  

Tanácsadó vállalatok 

felhasználója Gazdálkodók, 
szervezeteik és más 
szervezetek 

Mg-i termelők 
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4.7. A szaktanácsadás információrendszerének 
főbb moduljai 

1. Kereskedelmi, piaci információk: tőzsde, AKI, 
Kopint-Tárki,… 

2. Banki, pénzügyi információk: MNB, kereskedelmi 
bankok, biztosítók 

3. Term-i erőforrásokkal kapcs. információk: 
előrejelzés, MET, talaj (TAKI, MgSzH) 

4. Szabványok, minőségi előírások: Magyar 
Szabvány (Szabványügyi Értesítő) 

5.  Jogi információk: Magyar Közlöny, Határozatok 
Tára, VM Értesítő 
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4.8. Kapcsolódási pontok 

 

- Mg-i szövetkezések 

- Ökormányzati társulások 

- Érdekvédelmi szervezetek (NMNK, Agrárkamara) 

- MgSzH 

- Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi 
szervei 

- MVH 

- VM 

- NAV 

- … 
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5. Ismeretátadási és kommunikációs 
módszerek a szaktanácsadásban 

 

 

 

5. Ismeretátadási és kommunikációs 
módszerek a szaktanácsadásban 
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5.1. Új eljárások adaptálása 

 

Véleményformálás és helyes döntéshozatal segítése 

 

Az adaptáció fázisai: 

- Érdeklődés (nem tudatos) 

- Kiválasztás (tudatos) 

- Infó gyűjtés 

- Értékelési fázis 

- Kísérlet 

- Elfogadás-megvalósítás 
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5.2. Új eljárások elterjedését befolyásoló 
tényezők 1. 

1. A fogadóra, a gazdálkodóra vonatkozó tényezők: 

 

- A gazdálkodó kora (30-50 éves a legfogékonyabb 
korosztály) 

- Szakképzettsége (felsőfokúak - gyakran 
elzárkóznak, kevésbé képzettek – sokszor 
motiváltabbak) 

- A gazdálkodó és a szaktanácsadó kapcsolata 

BIZALOM 

- A gazdaság mérete, eredményessége 
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5.3. Új eljárások elterjedését befolyásoló 
tényezők 2. 

2. Az új eljárásra vonatkozó tényezők: 

- Értéke (haszon/költség) 

- Bonyolultsága 

- Szakaszolhatósága 

- Kipróbálási lehetőség 

- Illeszthetősége (összeférhetősége) 

 

3. Az újítások megismerését elősegítő tényezők: 

- Információ 

 

4. Egyéb tényezők: 

- Törvények, támogatások, innováció 
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5.4. Az innováció jellemzői és alkalmazási 
aránya közötti összefüggés 

1. Viszonylagos előny: képesség teszi-e a gazdálkodót arra, hogy 
a céljait jobban, vagy kisebb költséggel érje el, mint azelőtt. 

 

2. Összeegyeztethetőség: társadalmi-kulturális értékekkel és 
hiedelmekkel, eszmékkel, szükségletekkel. 

 

3. Komplexitás: minden újítás lehet egyszerű, de érteni kell a 
köztük lévő összefüggéseket 

 

4. Kipróbálhatóság: a gazdálkodó hajlamos inkább olyan újítást 
bevezetni , amit már kicsiben kipróbált 

 

5. Megfigyelhetőség: a gazdák sokat tanulnak, okulnak egymástól, 
megfigyelve és megbeszélve társaik módszereit, tapasztalatait.  
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5.5. Az újítások elterjedésének időbeli lefutása 
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5.6. Az adaptálók kategóriái 1. 

 

 

• Kezdeményezők, újítók (2-3%), 

– információ bőség 

– gyűjtik, értékelik és használják a szerzett 
ismerete 

– társadalmilag kilógnak a sorból, 
„bogaras” innovátorok 
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5.7. Az adaptálók kategóriái 2. 

 

• Korai elfogadók (10-15%), 

– képzettek, nagyra becsült egyéni 
véleményalkotók, jelentős piaci előnyt 
realizálnak, megfontolt stratégák, nem 
hazárdőrök 

 

• Korai többség (30-35%), 

– megfontolt, a gazdasági döntéseket 
alaposan elemző, részben kiváró gazdák 
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5.8. Az adaptálók kategóriái 3. 

 

• Kései többség (30-35%) 

– óvatos stratégák, korlátozott erőforrások, 
gazdasági és/vagy társadalmi kényszer 
hatására dönt 

 

• Lemaradók (10-15%) 

– képzetlen kényszervállalkozók, túlzottan 
tradicionálisak, gyanakvók, 
rosszhiszeműek 
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5.9. Ismeretátadási technikák 1. 

 

 

Sikeres szaktanácsadó = 

 

     Szakmai tudás 

               +  

Hatékony kommunikáció 
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5.10. Ismeretátadási technikák 2. 

Kommunikáció 1. 

 

 

Üzenet 1 

 

 

Üzenet 2 
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Az üzenet: 

- kódolása 

- dekódolása 

- értékelése 

Az üzenet: 

- kódolása 

- dekódolása 

- értékelése 
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5.11. Ismeretátadási technikák 3. 

Kommunikáció 2. 

Verbális                  nem verbális 
                                                  (metakommunikáció) 

 

- Mit?        testbeszéd 

- Kinek?                        érintkezés 

- Hogyan?                      paranyelv 

- Mikor?          proxemika 

- Kik előtt?                 … 

    Mondjuk 
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5.12. Metakommunikáció 

 

• Nem analóg, részekre nem bontható jelzések, 

• A metakommunikáció célja: 

– a verbális kommunikáció helyettesítése, 

– kiegészítése, 

– szabályozása, 

– ismétlése, 

– hangsúlyozása, kiemelése, 

– leleplezése (ellentmondás a verbális jelnek). 
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5.13. A metakommunikáció fő jellemzői 

 

• Kb. 1 millió jelzés, 

• a jelek egy kultúrkörön belül egy tartalmúak, 

• vannak öröklött és tanult jelzések, 

• a kommunikációs csatornák megoszlása: 

• a legtöbb esetben ösztönös a jelzés,  

• gyakorlattal némely eleme jól formálható, 

• fontos a helyes dekódolás - empátia, 

• a nők jártasabbak (gyermek-anya viszony). 
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5.14. A non verbális kommunikáció főbb 
elemei 

 

• Szavak hangsúlyozása (intonáció), 

• Testi jellemzők, megjelenés, alkat, testtartás, 

• Testmozgás, 

• Mimika, szemmozgás, 

• Kar-, kéz-, láb gesztusok, 

• Térköz, 

• Érintkezés, 

• Környezet, 

• Stílus, emblémák, imázs, 

• Illatok, testfunkciók. 
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5.15. Tanácsok a metakommunikáció 
alkalmazásához 

 

 

• Figyeljünk a partnerre, vegyük észre a legapróbb 
jeleket is! 

• Próbáljuk helyesen dekódolni a partner reakcióit, 
jelzéseit! 

• Ne ítéljünk felszínesen, első benyomásunkat 
gondoljuk át! 

• Tartsuk a vizuális kontaktust! 
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5.16. A kommunikáció hatásmechanizmusa 

 

 

• - mondani; nem azt jelenti, hogy hallani, 

• - hallani;   nem azt jelenti, hogy odafigyelni, 

• - odafigyelni; nem azt jelenti, hogy megérteni, 

• - megérteni;  nem azt jelenti, hogy egyetérteni, 

• - egyetérteni;  nem azt jelenti, hogy betartani. 
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5.17. A közlés befogadójának jellemzői 

 

• A meggyőzni kívánt ügyfél személyisége 

• A partner önértékelése, (Azt a személyt , aki 

nagyra tartja saját véleményét, nehéz bármiről 
meggyőzni.) 

• A befogadó személy aktuális fizikális és 
mentális állapota. ( A kipihent, jókedvű, 

jóllakott embert könnyebb meggyőzni.) 

• Az emberekben lévő autonómiára való 
törekvés ( Az erőszakos rábeszélésre a partner 

próbálja megvédeni döntési szabadságát.) 
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5.18. Kommunikációs szabályok a tanácsadó 
számára 

 

• Koncentráltan figyelj az ügyfélre! 

• Hatékonyan kérdezz! „Amit meg lehet kérdezni, arra 

válasz is van.” (L. Wittgenstein) 

• Első benyomásod mindig gondold át! 

• Használd fel amit megtudtál! 

• Légy mindig tapintatos és korrekt! 

• A megismert személyiségnek megfelelő 
kommunikációs és meggyőzési módszert 
válassz! 

95 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

5.19. Ismeretátadási technikák 4. 

Kommunikációs módszerek a 
szaktanácsadásban 
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Egyéni 
módszerek 

Csoportos 
módszerek 

Írásos, 
nyomtatásban 
megjelenő 
módszerek 

Tömegkomm. 

módszerek 

- Farmlátogatás 

- Hivatali konz. 

- Telefon 

- Klinikai 
módszer 

- Előadás 

- Tanfolyam 

- Csoportmunka 

- Bemutató 

- Műhelymunka 

- Szórólapok, 
hirdetések 

- Tájék. levelek 

- Üzleti 
jelentések 

- Tanácsadói 
kiadványok 

- Szakcikkek 

- Rádió, TV 

- IT 
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5.20. Ismeretátadási technikák 5. 

Hatékonysági rangsor 
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Rangsor Kommunikációs forma minősítés 

1. Négyszemközti beszélgetés kiváló 

2. Telefonbeszélgetés jeles 

3. Kiscsoportos tárgyalás nagyon jó 

4. Nagycsoportos tárgyalás Jó 

5. Kézzel írott levél közepes 

6. Géppel írott levél megfelelő 

7. Brossúra elégséges 

8. Újságcikk elégséges 

9. Hirdetés elégséges 

10. Sokszorosított levél gyenge 

11. Szórólap elégtelen 
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5.21. Egyéni kommunikációs módszerek 

Tanácsadás eredménye:  

szakmai tudás + módszertani ismeretek 
 

Egyéni konzultáció folyamatmodellje: 

1. Kapcsolatkiépítés 

2. Helyzetelemzés 

3. Célmegjelölés 

4. Magatartáselemzés 

5. Perspektívaelemzés 

6. Döntés 

7. Cselekvési terv 

8. Megbeszélés 

9. Eredményértékelés 

98 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

5.22. A farmlátogatás 1. 

Előnyök Hátrányok 

Az ügyféllel saját munkakörnyezetében 

találkozhatunk Költséges módszer 

Az egyéni igények pontosan feltárhatók 

A vállalkozási erőforrások és a környezeti jellemzők 

alaposan átvilágíthatók Korlátozott ügyfélszám 

Megismerhető a család, mint termelőegység 

„Testre szabott” szaktanács adható 

Időigényes előkészítés Tartósan jó munkakapcsolat alakul ki 

A bizalom és szakmai hitelesség növelhető 

Forrás: Kozári, 2009 
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5.23. Farmlátogatás 2. 

Előkészítés:  - hely, idő 

    - adatok átnézése 

    - nyomtatványok 
 

Konzultáció:  - empátia, figyelem, megértés 

    - ok, cél, elképzelések 

    - ügyfélre szabottan 

    - ne legyen túl sok kérdés 

    - zárás: további kapcs.tartás 
 

Adminisztráció 

Ígéretek 
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5.24. Farmlátogatás 3. 

Feladat: 

 

 10 kérdés összeírása, amiket feltennénk 
egy gabonatermeléssel foglalkozó 
gazdaságban a vállalkozónak, annak 
érdekében, hogy a vállalkozás 
tevékenységéről a lehető legpontosabb 
képet kapjuk! 
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5.25. Farmlátogatás 4. 

- Általános információk 

 

- Technikai, technológiai információk 

 

- Pénzügyi információk 
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5.26. Adatgyűjtő lap 1. 
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A gazdaság adatai 
A terület nagysága:……………………………………. 

Termőhelyi adottságok:……………………………….. 

Ágazatok:……………………………………………… 

Épületek:………………………………………………. 

Infrastruktúra:…………………………………………. 

Személyi és családi adatok 
Családtagok száma:………………………………….. 

Életkoruk:……………………………………………. 

Iskolai végzettségük:…………………………………. 

Foglalkozásuk:……………………………………….. 

Alapanyag ellátás 
Alapanyag megnevezése: 

…………………………………
…………………………………
………………………………… 

Beszerzési forrás: 

……………………………
……………………………
…………………………… 

Az alapanyag beszerzésével kapcsolatos problémák: 

……………………………………………………………….. 
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Vett-e már fel hitelt? 

………………………………………………………………….. 

Tud-e új beruházást indítani? 

………………………………………………………………….. 

Rendelkezésre álló gépek 

Rendelkezik-e a termeléshez szükséges gépekkel? 

…………………………………………………………………… 

Milyen műszaki állapotban vannak a gépek? 

…………………………………………………………………… 

Megfelelő az alkatrészellátás és a szervizszolgáltatás? 

……………………………………………………………………. 

 
Termékértékesítés 

Szerződés alapján értékesíti a termékeit? 

……………………………………………………………………………. 

Feldolgozva értékesíti termékeit? 

…………………………………………………………………………….. 

Egyénileg vagy értékesítési szövetkezeten keresztül értékesíti a termékeit? 

…………………………………………………………………………….. 

5.27. Adatgyűjtő lap 2. 
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Foglalkoztatottsági viszonyok 

A család tagok a gazdaságon kívül is dolgoznak? 

……………………………………………………. 

Alkalmaz idegen munkavállalót? 

……………………………………………………. 

Működő információforrások 

Igényli szaktanácsadó segítségét? 

…………………………………………………………. 

Milyen szaklapokat járat? 

…………………………………………………………. 

Részt vesz bemutatókon, előadásokon, tanfolyamokon? 

…………………………………………………………. 

A vizsgált gazdaság értékelése ( jó, közepes, rossz) 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

5.28. Adatgyűjtő lap 3. 
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Forrás: Kozári, 2009 
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5.29. A konzultáció 1. 

 
• Rendkívül lényeges az empátia, a beszélgető 

partnerrel szemben tanúsított maximális figyelem és 
megértés.  
 

• Növelni lehet a gazda bizalmát a beszélgetés 
környezetében lévő érdekesség megdicsérésével (pl. 
virágoskert, épület, berendezés stb.). 
 

• Pontosan és világosan meg kell határozni a 
beszélgetés okát, célját, elvárásait.  
 

• Fel kell „térképezni” a gazda lehetséges elképzeléseit. 
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5.30. A konzultáció 2. 

 
• A szaktanácsadó legyen független, semleges a 

megoldási alternatívák lehatárolásában, kerülje az 
ügynöki szerepjátékot.   
 

• A kritikai észrevételek megfogalmazásakor kerülje az 
agresszív, sértő, lekezelő stílust.  
 

• Kritikáját lehetőleg a gazdaság pozitívumai közé 
"csomagolja be".  
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5.31. A konzultáció 3. 

• A gondolkodtató típusú kérdések, a logikus 
magyarázatok, a periodikus összefoglalások jól 
ösztönzik a konkrétumok reális megfogalmazását. 
 

• A konzultáció kezdeti szakaszában a fő hangsúly 
azon legyen, hogy a tanácsadó segítse az ügyfelet 
saját ötleteinek, szabad, kötöttségektől mentes 
intuícióinak fölfedezésében.  
 

• Az adott tanácsnak specifikusnak, az adott 
ügyfélre "szabottnak" kell lenni, kerülni kell a 
szaktanácsadói sablondöntéseket és sémákat.  

10
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5.32. A konzultáció 4.  

• A döntések, a megállapodások és a tanácsok 
írásos rögzítése hatékonyan segíti az emlékezést. 
 

• A konzultáció zárásaként közösen meg kell 
határozni a további kapcsolattartás módját és 
várható időpontját.  
 

• A beszélgetés akkor éri el a célját, ha a gazda a 
konkrét probléma megoldásával kapcsolatban el 
tudja dönteni, hogy mit kell tennie, illetve mi az 
amit feltétlenül el kell kerülnie.  
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5.33. A konzultáció 5. 

• A beszélgetés során a következőkre kell különösen 
figyelni: 

- a tanácsadás során mindig az ember álljon a 
középpontban, és ne a probléma, 

- a tanácsadó a problémát az ügyfél problémájaként 
kezelje, és ne sajátjaként, 

- próbáljon meg úgy gondolkodni, mint az ügyfél, 

- húzza ki ügyfelét a szorult helyzetből, haladjon vele 
együtt a megoldás felé, 

- amilyen gyorsan csak lehet, hagyja ismét önállóan 
tevékenykedni ügyfelét, 

- a tanácsadó végső célja az, hogy ne legyen rá 
szükség. 
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5.34. Telefonálási tanácsok 1. 

 

• gyorsan vegyük fel a csörgő készüléket, 

• a hívott fél mutatkozzon be, 

• ha alkalmatlan az idő, ajánljuk fel a 
visszahívást, 

• üdvözlés, barátságos hangindítás, 

• rövid, tömör, világos, lényegre törő stílus, 

• empátia, türelem, koncentrált figyelem. 
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5.35. Telefonálási tanácsok 2. 

 

• kerüljük az evést, ivást, rágógumizást, 

• a fontos üzenet összefoglalása, 
visszamondása, 

• nyugalom mindenkori megőrzése, 

• a hívó kezdeményezze a zárást, 

• vonalszakadás után visszahívás, 

• az üzenetrögzítőt hallgassuk vissza. 
 

Telefonon konkrét növényvédelmi tanács nem 
adható helyszíni szemle nélkül. 
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5.36. Hivatali konzultáció 

 

• A „hazai pálya” előnyei, 

• könnyű megközelíthetőség, (parkolási 
lehetőség biztosítás), 

• legyen tágas, rendezett, tiszta, 

• sugározza a hatékony munkát, 

• igényes berendezés és irodatechnika, 

• ne béreljünk irodát magánlakásban, 

• ügyfélváró, tárgyaló. 
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5.37. Csoportos kommunikációs módszerek 

Előadás 
 

Jól előkészíthető, de egyirányú, fárasztó. (figyelem max. 15-20 
perc) 

 

Tervezésekor: 

- A közönség összetétele 

(tananyag és a hallgatóság igénye) 

- Az előadás célja 

 (mi van most és mi kellene, hogy legyen) 

- A témakör meghatározása (kevesebb a több) 

- A rendelkezésre álló idő (hosszabb szünetek!) 

- Az előadás helye 
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5.38. Előadás 

Előadás szerkezete 

 

1. Bevezetés:  

köszöntés, bemutatkozás, előadás céljai 

Összidő max. 5-10%-a 
 

2. Törzsanyag (példák, vita, kérdések):  

- logikusan felépített 

- gyakorlati példák 

- Segédeszközök (hármas szabály– 3 lehetőség!) 

- kérdések 
 

3. Következtetések: kulcsüzenetek kiemelése 
 

Jelenléti ív! 
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5.39. Csoportos kommunikációs módszerek 

Bemutatók szervezése 
 

1. Célok meghatározása  

(elért eredmények, újdonságok bemutatása) 

2. Célcsoport, időpont 

3. Bemutatógazdaság kiválasztása  

 (és gazd. adatainak ismerete!) 

4. Tervezés: érkezéstől távozásig 

5. Szaktanácsadó és gazda szerepe 
 

Szempontok: kérdések, segédanyagok, kipróbálási 
lehetőség, köszönetnyilvánítás 

 

Tudjunk újat mondani! 
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5.40. Bemutatók szervezése 

• A mezőgazdasági szaktanácsadás 
módszerei között a hatékonyság 
szempontjából a farmlátogatást a 
bemutatók követik. 

 

• A bemutatóra olyan gazdálkodókat kell 
meghívni, akik azonos problémákkal 
küszködnek, illetve hasonló célokat akarnak 
elérni.   

11
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5.41. A bemutatók előkészítése 1. 

• A bemutató céljának meghatározása 
A bemutatók szervezésének két fő célja lehet: 

– az elért eredmények bemutatása, 

– újdonságok szemléltetése. 

• A bemutató célcsoportjának és 
időpontjának eldöntése 
– Azokat célszerű meghívni, akik megoldást 

találhatnak (tapasztalhatnak) problémáikra, 
illetve továbbadhatják (közvetíthetik) az ott 
látottakat. 

– A bemutatók időpontját a téma – felmerülés-, 
illetve szemléltethetőség – aktualitása határozza 
meg. 
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5.42. A bemutatók előkészítése 2. 

• A bemutató céljait segítő üzenetek és 
információk kiválasztása 
– A szaktanácsadó az általa közölni kívánt fontos 

üzeneteket egy bemutatóba ágyazva nagyobb 
hatékonysággal tudja eljuttatni a 
gazdálkodókhoz.  

• A bemutató gazdaság kiválasztásának 
szempontjai: 
– a bemutató gazdaságnak jól kell reprezentálnia 

a célközönség jelentős részének gazdaságában 
uralkodó viszonyokat, 

– a kiválasztott gazdaságban be lehessen mutatni 
a vizsgált módszer vagy technológia döntő 
hányadát, 
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5.43. A bemutatók előkészítése 3. 

– a bemutatót tartó gazdát érdekeltté kell tenni a 
program sikerében, 

– a bemutatást végző gazda – eredményei, 
tapasztalata, emberi jellemzői alapján – 
elfogadható legyen a célközönség többségének 
számára, 

– a bemutató gazda jó munkakapcsolatban legyen 
a szaktanácsadóval, 

– a bemutató gazdaság könnyen megközelíthető 
legyen, 

– a helyszínen a higiéniai feltételek biztosítva 
legyenek. 
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5.44. A bemutatók előkészítése 4. 

• A bemutató gazdaságra vonatkozó adatok 
megismerése. 

– A szaktanácsadónak ismernie kell a 
bemutatandó gazdaságra vonatkozó fontosabb 
adatokat.  

• A gazdaságra vonatkozó adatokat a 
demonstráció után célszerű egy lapon a 
bemutatón résztvevőknek kiosztani. 
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5.45. A bemutató lefolyásának megtervezése 

• A bemutató gazda tájékoztatása a 
bemutatón való szerepéről 
– El kell dönteni, hogy a tájékoztatás mely 

pontjait ismerteti a vendéglátó gazda, és 
melyeket maga a szaktanácsadó. A gazdát 
engedni kell szerepelni! 

• A bemutatón alkalmazandó módszerek 
kiválasztása 
– A bemutató céljától függően kell alkalmazni és 

kombinálni a grafikonok, a poszterek, az élő 
példák és a bemutatás eszközeit. 
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5.46. A bemutató levezetése 1.  

• A bemutatók levezetésének javasolt vázlata 
a következő: 

– a bemutató céljának és lefolyásának 
ismertetése, 

– a bemutató terv szerinti levezetése, 

– a résztvevők kérdéseinek megválaszolása, 

– a fő pontok összefoglalása, 

– a szükséges segédanyagok és ismertetők 
kiosztása, 

– köszönetnyilvánítás a tulajdonos segítségéért, 
valamint a résztvevők aktív közreműködéséért, 

– az addig ismeretlen résztvevők nevének és 
címének megszerzése. 
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5.47. A bemutató levezetése 2.  

• A gyakorlati bemutatók lefolytatásának 
szempontjai: 

– a manuális gyakorlattal összekötött bemutató 
céljának ismertetése, 

– a résztvevőknek a bemutatandó témáról 
meglévő ismereteinek a „felderítése”, 

– a hallgatók tájékoztatása arról, hogy mit fognak 
hallani, látni és mit kell tenniük, 

– visszajelzés kérése arról, hogy a résztvevők jól 
hallják és látják az eseményeket, 
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5.48. A bemutató levezetése 3.  

– a gyakorlati bemutató minden fázisánál vázolni 
kell azt, hogy a tanácsadó éppen mit és miért 
tesz, 

– a gyakorlati bemutató lépései logikus 
sorrendben kövessék egymást, 

– biztosítani kell a bemutató helyének 
zavartalanságát, lehetőség szerint el kell 
távolítani a figyelmet elterelő dolgokat, 

– biztosítani kell, hogy a résztvevők gyakorol-
hassák a bemutatott módszert, 

– ellenőrizni kell, hogy minden résztvevő képes-e 
a feladat végrehajtására. 
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5.49. Csoportos kommunikációs módszerek 

 Csoporttalálkozók szervezése 
 

1. Valamilyen, a többséget érintő ügyben tanács 
szolgáltatása 

2. Vitacsoport 

3. Üzleti csoport (értékesítési, beszerzési 
tevékenység összehangolása) 

 

Vitairányítás 

Cél, témakör meghatározása, csoport elemzése, 
vitavázlat (napirend), feltételek biztosítása 
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5.50. Írásos módszerek 1. 

„A szó elszáll…” 
 

E: reprodukálhatóság, tökéletesíthetőség,  

 időt állóság 

H: időigényes, lassú, költséges, egyirányú 

 gazdák sokszor idegenkednek 
 

Mg-i szaktanácsadás írásos anyagai 
 

- levelek, körlevelek, emlékeztetők  

- szakcikkek, szakkönyvek, ism.terj. kiadványok 

- üzleti jelentések, gazdasági tervek, pályázatok 

- reklámanyagok, hirdetések, szórólapok 
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5.51. Írásos módszerek 2. 

Annyit írjunk le, amennyit elmondanánk. 

Munkaterv! 

• Célcsoport lehatárolása 

• Írás célja (téma, érvek) 

• Terjedelem meghatározása 

• Elkészítési határidő, aktualitás 
 

Kulcsszavak, kulcsüzenetek 

jó cím: elolvasásra ösztönözzön 

Nyitó és záró fejezet 

Tartalom – forma - stílus egysége 

Egyszerűség, tömörség, képszerűség  
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5.52. Tömegkommunikációs eszközök 

E: Gyors, szemléletes, figyelemfelkeltő 

H: egyirányú, költséges 

 

A szaktanácsadó lehet: 

• Interjúalany 

• Riporter 

• Kerekasztal beszélgetés résztvevője 
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5.53. Tanfolyamszervezés 1. 

Tanfolyam = lehetőség a tanulásra 

 

• Tanfolyam célja 

• résztvevői 

• időtartama 

• ajánlásai 

• felépítése 

• résztvevők száma 

• csoportirányítás 

• a tanfolyam vezetője 
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5.54. Tanfolyamszervezés 2. 

 

 Szervezést időben kezdeni! 

 Kezdet és időtartam 

 Helyszín, elhelyezés 

 Kapcsolódó tanulmányút, közlekedés 

 Résztvevők kiválasztása 

 Hallgatók kiértesítése 

 Oktatók, oktatási segédeszközök 

 Oklevél, bizonyítvány 

 Költségkalkuláció 

 Ellenőrző lista 
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5.55. Feladat 

1. Gazdáknak szóló rövid előadás-sorozat szervezése 
(3 estéből áll, 2-2 órát jelent): mire ügyelnénk, 
mit mondanánk el, hogyan szerveznénk meg? 

 

2. Szaktanácsadói cikksorozat tervezete, 
célközönség, szerzők, témák, illusztrációk 

 

3. Bemutató szervezése egy gazdaságban 

 

 

kontrázás, rekontrázás 
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6. A szaktanácsadó feladatai, kötelezettségei, 
képességei, tulajdonságai, tanácsadói etika 

  

 

 

6. A szaktanácsadó feladatai, 
kötelezettségei, képességei, 

tulajdonságai, tanácsadói etika 
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6.1. A  négy alap tulajdonság 

 

• a szakmai hozzáértés, 

 

• a tanácsadói készség, 

 

• a függetlenség, 

 

• a professzionális magatartás. 
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6.2. Intellektuális képességek 

• gyors és könnyű tanulás, 

 

• megfigyelési, adatgyűjtési, szelektálási, és 
értékelési képességek, 

 

• jó értékítélet, 

 

• szintetizálási és általánosítási képesség, 

 

• kreativitás és eredetiség 
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6.3. Mások megértése és velük való közös 
munkavégzés 

• más emberek tiszteletben tartása, 

 

• az emberi reakciók értékelése, 

 

• könnyű kontaktus-teremtés, 

 

• a bizalom elnyerésének képessége, 

 

• udvariasság és professzionális viselkedés. 
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6.4. Kommunikációs készség 

• szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

 

• tanítási hajlam, 

 

• figyelemösszpontosítás, 

 

• meggyőzési és motivációs hajlam. 
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6.5. Intellektuális és emocionális érettség 

• független vélemény-nyilvánítás, 

 

• feszültség, bizonytalanság és frusztráció 
elviselése, 

 

• kiegyensúlyozott, nyugodt, tárgyilagos 
viselkedés, 

 

• rugalmas alkalmazkodás mindenféle 
helyzethez. 
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6.6. Személyes hajtóerő és motiváltság 

• önbizalom, 

 

• egészséges ambíció, 

 

• vállalkozó szellemiség, 

 

• bátorság és kezdeményező képesség. 
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6.7. Etika 

• mások őszinte segítése, 

 

• kivételes becsületesség, 

 

• a hatásköri lehetőségek felismerése, 

 

• a hibákból való tanulás. 
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6.8. Testi és lelki állapot 

• A munkavégzésre való testi és lelki alkalmasság. 
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6.9. A helyi szaktanácsadó képesítése 

 

• szakmai képzettség a választott szakterületen,  
 

• gyakorlati tapasztalatok, 
 

• jártasság a fiatalok és a felnőttek oktatásában és 
továbbképzésben,  
 

• jártasság az információ megszerzésében, 
szelektálásában és feldolgozásában.  

 

• növényvédelem területén érvényes NMNK tagság 
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6.10. Három jellemző szaktanácsadói típus 

 

• felsőoktatási intézmény elvégzése után 
azonnal, 

 

• néhány év szakmai tapasztalat birtokában, 

 

• Szakmai pályafutásuk delelőjén. 
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6.11. Tanácsadói etika 

 Tárgyilagosság, elfogulatlanság elve 

 Szakszerűség elve 

 Diszkréció elve 

 Nyilvánosság elve 

 Kompetencia elve 

 Kölcsönös bizalom 

 Összeférhetetlenség elve 

 Kollegialitás elve 

 Igazság elve 

 Önértékelés elve 

BIZALOM kialakítása hiteles és az etikai 
alapelveknek megfelelő kommunikációval. 

14
4 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

7. Növényvédelmi jog, szakigazgatás 

 

 

 

7. Növényvédelmi jog, szakigazgatás 
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7.1. VM 

 

a) stratégiaalkotás (közösségi támogatási tervek, 
programok elkészítése), Irányító Hatóság 

b) jogalkotás 

c) költségvetési tervezés 

d) egyedi hatósági ügyek intézése 

e) a Közös Agrárpolitika kialakításának végrehajtását 
szolgáló nemzeti intézményrendszer működtetése 

f) humánerőforrás-politika, 

g) irányítás és 

h) ellenőrzés 
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7.2. MgSzH 1. 

 

a) növénytermesztési hatóság, 
b) talajvédelmi hatóság, 
c) állategészségügyi hatóság, 
d) tenyésztési hatóság, 
e) erdészeti hatóság, 
f) vadászati hatóság, 
g) halászati hatóság, 
h) takarmányozási hatóság, 
i) borászati hatóság, 
j) növényvédelmi szerv, 
k) mezőgazdasági igazgatási szerv 
l) élelmiszer-biztonsági szerv, 
m) zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési szervként. 
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7.3. MgSzH 2. 

 
Speciális hatósági jogosítványokkal 

rendelkezik: 
 
a) a hatósági állatorvos 
b) a növényvédelmi felügyelő 
c) a takarmányfelügyelő 
d) a zöldség-gyümölcs minőség-ellenőr 
 
Falugazdász hálózat 
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7.4. MVH 1. 

 
Akkreditált kifizető ügynökség 
 
Központi szerv, igazgatóságok, területi szervek 
 
a) Piaci Támogatások és Külkereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósága 
b) Közvetlen Támogatások Igazgatósága 
c) Intervenciós Intézkedések Igazgatósága 
d) Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 
e) Pénzügyi Igazgatóság 
f) Területi Igazgatóság 
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7.5. MVH 2. 

 

• elsőfokú hatósági feladatokat az 
igazgatóságok látják el, a határozatok ellen 
benyújtott fellebbezést az MVH központi 
szerve bírálja el 

 

• IIER működtetése: 

- Gazda és ügyfélregiszter 

- MePAR 

- ENAR 
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7.6. Földhivatalok 

 

• Korábban: bíróságok vezette telekkönyv 

• 1972. egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer 

• az ingatlanügyi szakigazgatási tevékenység 
kiterjed a földtulajdon, a földhasználat, a 
földvédelem, az ingatlan nyilvántartás, 
földértékelés, a földmérés és térképészet hatósági 
feladatai 

 

a) első fokon a körzeti földhivatal  

b) másodfokon a megyei földhivatal 
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7.7. KAP nemzeti végrehajtása 1. 

 
• Közös piaci rendtartások működtetése 

• Kölcsönös megfeleltetés 

• Támogatásokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatok 

  

 mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. Törvény 

  

 horizontális szabályozás: az EMVA társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 
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7.8. KAP nemzeti végrehajtása 2.  

 

a) irányítási feladatokat, illetve 

b) végrehajtási feladatokat ellátó szervek 

 

Illetékes hatóság: a Miniszter 

- felelős a kifizető ügynökség 
akkreditációjáért 

- IH (FVM): felelős az ÚMVP végrehajtásáért 

- CC: MVH, MgSZH 
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7.9. Vis maior 

elháríthatatlan külső ok      igazolás MgSZH-tól!! 
 

 előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben 
elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan 
áldozat árán lehetett volna elhárítani.  

a) az ügyfél halála; 
b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége; 
c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági 

üzemhez tartozó földterület kisajátítása, vagy jogszabály alapján 
történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a 
kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható; 

d) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó 
természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, 
árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.); 

e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb 
mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső 
ok következtében történő megsemmisülése; 

f) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó 
járványos, fertőző megbetegedés; 

g) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy 
részének elhullása vagy kényszervágása; 

h) zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, 
illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés. 
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7.10. Növényvédelmi jog 1. 

 

• 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 

• 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről 

• 2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról 

• A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) 
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK 
rendelete ( 2009. október 21. ) a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről 

• 128/2009 EK irányelv 
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7.11. Növényvédelmi jog 2.  

 

• 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 

• 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok 
engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és 
felhasználásáról 

• 21/2001. (III. 9.) FVM rendelet a növény- és talajvédelmi 
szolgálatokról 

• 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, 
a növényi termékekben és a felületükön megengedhető 
növényvédőszer-maradék mértékéről 
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7.12. Növényvédelmi jog 3. 

• 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel 
szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről 

• 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

• 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet a növényvédelmi 
igazgatási szolgáltatási díjakról 

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 

• 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi 
tevékenységről 

• 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről  
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8. A szaktanácsadás fontosabb  
nyugat-európai formái 
 

 

 

 

8. A szaktanácsadás fontosabb  

nyugat-európai formái 
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8.1. A mg-i szaktanácsadás legismertebb 
stratégiái, megközelítési módszerei 

1. Állam által támogatott szaktanácsadási rendszerek 
 - Többcélú (általános) szaktanácsadás 
 - Integrált szaktanácsadás 
 - Képzési és látogatási szaktanácsadás 
 - Oktatási intézményekre (egyetemekre) alapozott 

szaktanácsadás 
  - Ügyfelekre alapozott szaktanácsadás 
2. Gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás 
3. Kereskedelmi célú szaktanácsadás 
  - Termékre alapozott szaktanácsadás 
 - Alapanyag- és eszközellátáshoz kapcsolódó 

szaktanácsadás 
4. Magán szaktanácsadás 
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8.2. Stratégiai irányzatok 

 

– a felülről kezdeményezett megközelítési 
irányzatok, 

 

– az alulról kezdeményezett megközelítési 
irányzatok, 

 

– az előző kettő integrált változatának 
csoportjába. 
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8.3. Néhány európai ország szaktanácsadási 
rendszere 1. 
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Franciaország (a.sz.) Hollandia (int. rsz.) Németország Dánia (a.sz.) 

Szolgálat neve Agrárkamara 

Szolgáltató szervek: 

FDGEDA (techn.) 

(Tanácsadói Kör) 

Szövetkezetek (techn.) 

Chambers d’Agriculture 

ITCF (Műszaki Int.) 

Protection des Plants  

CNCER (SZV-i szolg.) 

FDSEA (Parasztszöv.) 

Mg-i, Körny.gazd-i és 

Halászati Minisztérium 

Illetékes főosztályai 

Oktatás-kutatási rendszer 

szerves része a szakt. 

(Wageningen, Dronten) 

DLV – Szakt. Szolg. 

Információs és Ismereti 

Központ (információs kapcs. a 

szaktanácsadók és az állam 

felé) 

Kísérleti Állomások 

A különböző tartományokban 

nem egységes. 

Tartományi Földműv. Hiv-k 

Agrárkamarák 

Gazdaszövetségek 

Civil szervezetek 

Magán szaktanácsadók 

(Sachsen-Anhalt, Brandenburg) 

Kamarák általános feladatai: 

- mg-i váll-k megerősítése 

- versenyképes termelés fokozása 

- körny. barát termelés szélesítése 

- gazdálkodással kapcsolatos pü-i 

tanácsadás 

- képzés, továbbképzés, oktatás 

Mg-i Szaktanácsadó Szolgálat 

Dán Parasztszövetségek + Dán 

Családi Gazdaszöv-kből 

Két szint: 

- Országos Szakt. Központ 

(országos koord., n.közi 

kapcsolatok, oktatási módsz-k) 

- Területi Szakt. Központok 

(kapcsolat a gazdákkal, oktatás, 

továbbképzés) 

A gazdák képviselőiből álló 

Nemzeti Bizottságok végzik az 

irányítást. 

Magán cégek: kb. 20% (főleg 

gazdasági-pénzügyi területen) 

Területi 

szerveződés 

Köztestületi funkciók, 

döntési autonómia 

 Minden bejelentett mg-i 

termelő automatikusan tag 

94 megyei kamara 

26 regionális kamara 

Mg-i Kamarák Állandó 

Közgyűlése (országos)   

4-es rendszer: 

állami szakt. szolg. 

alulról szerv. Farmer 

szervezetek (Mg-i Tanács) 

vállalati szektor: műszaki, 

technológiai tanácsadás 

magán szaktanácsadók 

Pénzügyi 

támogatás 

államtól 

Speciális adókból finansz. 

(megyénként változó 

mértékű) 

1993  2003: állami támogatás 

évi 5%-os csökkentése 

- Földműv. Hivatalok: 

térítésmentes szaktanácsadás 

- Agrárkamarák: részbeni térítés 

- magán szakt.: díj ellenében 

(de: tartományi tám. akár 80%) 

’93.óta csökkenő állami tám.  

2000-ben éves tagdíj: 250 euró 

term. techn-i tanácsadás: 350 eu 

könyvelés: 700 euró 

alap-szaktanácsadás: díjmentes  

Finanszírozás: 

szaktanácsadói díjak 

gazda-egyesületek 

hozzájárulásai 

K+F projektek 

Termelési illetékek 

Állami támogatások 

Kisegítő szerv-k: a ktg-k egy 

részét az állam fizeti. 

Ingyenes 

szolgáltatások 

Ingyenes, vagy az önköltségi 

árnál jóval olcsóbb szolg-k 

A termelési eszközök magas 

árán keresztül a termelők is 

finanszírozzák 

Díj ellenében 

végzett 

szolgáltatások 

Fokozatosan vezetik be a 

szaktanácsadói díjat 

www.dlv.nl 

http://www.dlv.nl/
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8.4. Néhány európai ország szaktanácsadási 
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Anglia és Wales Skócia Írország (f. sz.) Ausztria 

Szolgálat neve 1997. ADAS (korábbi állami 

szaktanácsadó szolgálat 

privatizációja) 

1986-os mg-i tv. lehetővé 

tette, hogy ma már a 

termelőkön kívül az 

élelmiszer-lánc minden 

szereplőjének, így a 

kereskedőknek is 

szolgáltathat 

II. vh. után, állami 

kezdeményezésre: 

Szaktanácsadási Szolgálat 

Regionális Igazgatóságai 

Egyetemeken: „szaktanácsadói” 

munkakör létrehozása  

SAC: Skóciai Mg-i Főiskola 

(oktatás-kutatás-tanácsadás) 

XIX. sz. vége: éhínségek  

Megyei Mg-i Bizottságok 

1958. Mg-i Intézet 

1982. ACOT, egyesültek: 

1988. TEAGASC (Mg-i és 

Élelmezési Fejlesztési Hivatal) 

(oktatás-kutatás-tanácsadás) 

30.000 ezer gazdával közvetlen 

kapcsolat, további 100.000 fő 

vesz részt rendezvényeken 

Mg-i Minisztérium 

Tartományi Mg-i Kamarák 

1992. AMA (agrárrendtartás) 

első két intézmény látja el a 

szaktanácsadási feladatokat 

Területi 

szerveződés 

 850 fős alkalmazotti létszám 

(58 szakterület), az ország 

egész területén elérhetők 

Szolgáltatások: K+F, 

üzemvezetési tanácsadás, 

kertészeti, élelm. feldolg., 

labor szolg-k, marketing…  

25 regionális SAC iroda 

szolgáltatások: képzés, 

analitikai vizsgálatok, 

termelési, körny.véd-i, állateü-i, 

marketing-szolgáltatások,…) 

11 fős vezető testület, 6 osztály 

ellenőrzés: Programigazgatók, 

Országos Igazgató 

100 helyi szaktanácsadási iroda, 

550 tanácsadó 

Teljes vertikumra adnak tanácsot. 

Minisztérium: irányít, koordinál 

Szoros kapcsolat a Tartományi, 

Területi Agrárkamrák, az 

egyetemek, a kutatóintézetek, a 

szakiskolák és a bankok között.   

Pénzügyi 

támogatás 

államtól 

Magáncég: bevételei a 

szaktanácsadási díjakból 

származnak 

A privatizáció sok új 

ügyfelet hozott, de sok 

kistermelőt el is veszítettek, 

akik nem voltak hajlandók a 

szolgáltatásokért fizetni. 

www.adas.co.uk 

1987-től az állam a 

szaktanácsadás költségeinek 

csak 41%-át vállalja át 

Szaktanácsadási bevétel alsó 

összeghatára (2000): 10.000 IRL 

Alapinformációk: 100 IRL 

évi 2-szer farmlátogatás 

ingyenes TEAGASC 

kiadványok 

TEAGASC rendezvények 

További tanácsok: díj ellenében 

www.teagasc.co.uk 

Finanszírozás(’96.): 

tagdíj: 17% 

tanácsadói tevékenység 

költségtérítése: 22% 

tartományi hozzájárulások: 

48% 

minisztériumi forrás:13% 

Nagy az igény: kb. 300 ezer fő 

vett részt továbbképzéseken.  

Ingyenes 

szolgáltatások 

Állategészségügy, alternatív 

vállalkozások, 

környezetvédelem 

Díj ellenében 

végzett 

szolgáltatások 

Minden egyéb tanácsadásért 

díjat számolnak fel. 

www.sac.ac.uk 

http://www.adas.co.uk/
http://www.teagasc.co.uk/
http://www.sac.ac.uk/
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9. Hazai szaktanácsadási rendszerek 

 
 

 

 

9. Hazai szaktanácsadási rendszerek 
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9.1. Hazai szaktanácsadási rendszerek 

• Falugazdász hálózat 
 

• Gazdálkodói Információs Szolgálat (Agrárkamara) 
 

• Regionális és Területi Szaktanácsadási 
Központok (RSZK, TSZK) 

 

• Kistérségi Fejlesztési és Programirodák (Széchenyi 
Programiroda) 

 

• Magán szaktanácsadók (Névjegyzék, NVT) 
 

• Forgalmazók szaktanácsadói 
 

• … 
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9.2. Szaktanácsadói Névjegyzék 

  

90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet az agrár-
szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről 

 

- Szaktanácsadó 

- Szaktanácsadó asszisztens 

- Erdészeti technikus szaktanácsadó 

- EGT-szaktanácsadó 

 

VM VKSZI 
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10. ÚMVP és kapcsolódásai a szaktanácsadói 
tevékenységhez  
 

 

 

 

10. ÚMVP és kapcsolódásai a 
szaktanácsadói tevékenységhez  
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10.1. Mezőgazdasági-vidékfejlesztési 
intézkedések támogatása 

2000-2006  

• Rendelet:    1257/1999 EK rendelet 

• Alap:    EMOGA 

• Programok: AVOP, NVT 

 

2007-2013 

• Rendelet:    1698/2005/EK rendelet  

• Alap:    EMVA 

• Program:     Új Magyarország Vidékfejlesztési          

                  Program (ÚMVP) 

16
7 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

10.2. SAPARD 

• Mezőgazdasági vállalkozások beruházásai 
 

• Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának 
és marketingjének fejlesztése 

 

• Szakképzés 
 

• Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési 
módszerek 

 

• Termelői csoportok felállítása, működtetése 
 

• Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és megőrzése 

 

• A tevékenységek diverzifikálása, alternatív 
jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek 
fejlesztése 

 

• A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása 
 

• Technikai segítségnyújtás 
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10.3. AVOP 

1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mg-ban 

- A mezőgazdasági beruházások támogatása 
- A halászati ágazat strukturális támogatása 
- Fiatal gazdálkodók induló támogatása 
- Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 
 

2. A mg-i termékek feldolg-nak és érték-nek fejlesztése 
 

3. Vidéki térségek fejlesztése 
- A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 
- Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 
- Falufejl., megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének 

megőrz. 
- LEADER+ 
 

4. Technikai segítségnyújtás 
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10.4. NVT 

1. Agrár-környezetgazdálkodás (AKG) 

2. Kedvezőtlen adottságú területek 
támogatása (KAT) 

3. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és 
higiéniai követelményeinek való megfelelés 
elősegítése 

4. Mezőgazdasági területek erdősítése 

5. Korai nyugdíjazás  

6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó 
gazdaságok támogatása (FGT) 

7. Termelői csoportok létrehozásának és 
működésének támogatása (TCS) 

8. Technikai segítségnyújtás (TS) 
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10.5. Eredmények, tapasztalatok 

• SAPARD: 4-szeres túligénylés 

65,5 mrd Ft támogatással  

138,5 mrd Ft összegű fejlesztés 

 

• AVOP: több, mint 10 ezer pályázat 

jelentős túligénylés (~105 mrd Ft) 

 

• NVT (192 mrd Ft) 

 AKG: 32 ezer kérelem, 23 ezer nyert 
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10.6. 2007-2013 

Európai vidékfejlesztési stratégia 

 

Magyar vidékfejlesztési stratégia 

  

 

Magyar vidékfejlesztési program 
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10.7. Az agrártámogatások várható alakulása 
az EU-ban (2007-2013) 
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Forrás: MASSOT, titk. AGRICOM, 2004 a Bizottság adatainak és a 2004. 02.10-i COM(2004)0101 és SEC(2004)0160 közlemények alapján. 
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10.8. 2007-2013 
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Forrás: AZ EU költségvetési keretterve alapján, becslés 

0

100

200

300

400

500

600

m
il

li
á
rd

 F
t

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A magyar mezőgazdaság és agrár-vidékfejlesztés várható 

támogatásai, 2007-2013

SPS (EMGA)

ÚMVP (EMVA)



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

10.9. ÚMVP 
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Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

1. Tengely  
Verseny- 
képesség 

 

2. Tengely  
Környezet 

+  
Földhasználat 

ÚMVP 

 2007-2013 

4. Tengely 
 

LEADER  

 
3. Tengely  
Gazdasági  

diverzifikáció 
 + 

 Életminőség 

 

48% 31% 12% 5% 
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10.10. Az 1. Tengely 

Mezőgazdaság és erdészet versenyképességének javítása  
 

Célok:  

– mezőgazdaság és élelmiszer-feldogozás 
versenyképességének fokozása 

– a fenntartható agrár- és élelmiszergazdaság 
megteremtése,  

– megkezdett szerkezetátalakítás és korszerűsítés 
tovább folytatása 

– korstruktúrájának javítása,  

– az emberi erőforrás szakképzettségének javítása 

– az ismeretszerzés támogatása, tudásalapú vidéki 
társadalom megteremtése 
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Mezőgazdaság és erdészet versenyképességének 
javítása 
 

• Eszközök: 

– beruházási és fejlesztési támogatások 

– infrastruktúra fejlesztése 

– szakképzés és szaktanácsadás 

• Összes közkiadás: több mint 2,3 Mrd EUR 
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• Szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, 

innováció 
• A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 
• A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási 

támogatása 
• Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 
• Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási, 

valamint erdészeti szaktanácsadási szolgáltatások 
létrehozása  

• A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 
• Az erdők gazdasági értékének növelése 
• A mezőgazdasági és erdészeti termékek 

értéknövelése 
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• Új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére 
irányuló együttműködés a mezőgazdasági és 
élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban 

• A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és 
korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és 
fejlesztése 

• A közösségi előírásokon alapuló előírások betartása 
• Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő 

mezőgazdasági termelők támogatása 
• Termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi 

rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó 
tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén 

• A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó 
gazdaságok támogatása  

• Termelői csoportok létrehozásának támogatása 
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10.14. Életképes üzemméret = 4 EUME 

búza 10,1 ha 

kukorica 7,5 ha 

napraforgó 9,5 ha 

repce 11,1 ha 

szőlő 2,9 ha 

Tejhasznú tehén 5 db 

Egyéb tehén 80 db 
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10.15. A 2. Tengely 

 
Környezet és vidék állapotának javítása 

 

• Célok: 

– Környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
megerősítése és elterjesztése 

– Gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás 
elősegítése 

 

• Eszközök: 
– Kompenzációs támogatások 
– Többlet kötelezettségek ellentételezése 
– Közjólét és fenti eszközök egyéb módon való 

segítése 

 

• Összes közkiadás: több mint 1,6 Mrd EUR 

 

18
1 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

10.16. A 2. Tengely 

 
 

• A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű 
területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott 
kifizetések 

• Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK 
irányelvhez kapcsolódó kifizetések 

• Agrár-környezetvédelmi kifizetések 
• Állatjóléti kifizetések 
• Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás 
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10.17. A 2. Tengely 

 
 

• A mezőgazdasági földterület első erdősítése 
• Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása 

mezőgazdasági földterületeken  
• Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése 
• Natura 2000 kifizetések 
• Erdő-környezetvédelmi kifizetések 
• Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző 

intézkedések bevezetése 
• Nem termelő beruházások támogatása 
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10.18. Natura 2000 
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10.19. A 3. Tengely 

 
Életminőség javítása a vidéki területeken, a 
diverzifikáció ösztönzése  

 

•Célok: 

– Új munkahelyek létrehozása, a 
jövedelemszerzési lehetőség és képesség 
erősítése a vidéki vállalkozások fejlesztése által 

– Az életminőség javítása a falumegújítás 
elősegítésével 

– Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása kistelepülési integrált közösségi és 
szolgáltató terek létrehozásával 
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10.20. A 3. Tengely 

 
 

I. Horizontális intézkedések: 

• „Tanyabusz” – Kistérségi Közlekedési szolgáltatások 
ösztönzése 

• IKSZT – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
 

 

II. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában integráltan megvalósuló 
intézkedések 

• Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének 
támogatása 

• Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása 

• Falumegújítás és –fejlesztés 

• Vidéki örökség megőrzése 
 

• Összes közkiadás: több mint 690 millió EUR 
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10.21. A 4. Tengely - LEADER  

• Cél:  

– a helyi partnerségi kapacitásépítés 

– a köz- és a magánszféra partnerségének előmozdítása 

– az együttműködés és az innováció előmozdítása 

– a helyi irányítás javítása 

 

– helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása (HVS) 

– Helyi Vidékfejlesztési Iroda koordinációs és támogató 

tevékenység támogatása 

– helyi szintű humán kapacitások és együttműködések bővítése 

a vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása, és a LEADER 

csoportok felkészítése érdekében 
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10.22. A 4. Tengely - LEADER  

 
• A 3. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a legnagyobb 

hangsúllyal a LEADER programban. 

 

 

• LEADER elemek:  

1. Helyi fejlesztési stratégia megvalósítása 

2. Hazai és nemzetközi együttműködések 

3. Folyó kiadások, készségek elsajátítása és animáció  

 

 

 

Összes közkiadás: közel 300 millió EUR 
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11. A Kölcsönös megfeleltetés (CC)  
növényvédelmi vonatkozásai 
 

 

 

 

11. A Kölcsönös megfeleltetés  

(Cross Compliance)  

növényvédelmi vonatkozásai 
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11.1. CC 

• A kölcsönös megfeleltetés rendszerének lényege, 
hogy a közvetlen támogatás teljes kifizetését a 
mezőgazdasági földterülettel, a mezőgazdasági 
termeléssel és tevékenységekkel kapcsolatos 
szakmai követelmények és elírások betartásához 
kötötte, nem pedig előre meghatározott 
mezőgazdasági termékek termeléséhez. 

 

• A rendszer célja a környezetre, az élelmiszer-
biztonságra, az állategészségügyre és az állatok 
kíméletére, valamint a mezőgazdasági földterület 
jó mezőgazdasági és ökológiai állapotára 
vonatkozó alapvető előírások beillesztése a közös 
piacszervezés keretébe, továbbá a versenyképes, 
és fenntartható gazdálkodás elősegítése. 
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11.2. A CC rendszere 

A kölcsönös megfeleltetés előírásainak rendszere két 
részre bontható: 

 

• Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények, 
18 jogszabály (JFGK) 

• Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) 
 

 Magyarországon a kölcsönös megfeleltetés 
rendszerét az alábbiak szerint kell fokozatosan 
bevezetni, illetve annak előírásait betartatni: 

 2004-től: HMKÁ 

 2009-től: HMKÁ + JFGK első csomagja (1-8) 

 2011-től: HMKÁ + JFGK 1-8 + JFGK 9-15 

 2013-tól: HMKÁ + JFGK 1-8 + JFGK 9-15 + JFGK 
16-18 

2009-ben az első 8 JFGK ellenőrzése kezdődött meg. 
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11.3. A kölcsönös megfeleltetés jogszabályi 
háttere 

  
A szabályozás fontosságát és szigorát jelzi, hogy bevezetését 

2003. évi tanácsi rendelet, 2004. évben ennek végrehajtását 
szabályozó bizottsági rendelet határozza meg. További 
alkalmazását a 2005. évben elindított Európai Mezgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapról szóló tanácsi rendelet, és ennek 
végrehajtását tartalmazó 2006. évi bizottsági rendelet 
fogalmazza meg. 

  
 Az EU jogrendjének sajátja, hogy a rendeleti szintű közösségi 

szabályok a tagállamokban a hatályba lépéssel egyidejűleg 
közvetlenül alkalmazandók. 
 

 A gazdálkodók konkrét kötelezettségeit, a betartás 
ellenőrzésének részleteit, a szankciókat stb. a tagállamok 
határozzák meg, hajtják végre, a fentiek figyelembe 
vételével. 
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11.4. A kölcsönös megfeleltetés hatálya 

 Mezőgazdasági terület, illetve állatszám alapján megállapított közvetlen 
kifizetések. 

 
 Az EMVA II. tengely intézkedéseinek egy része: 
• a hegyvidéki mezgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott 

kifizetések (az ÚMVP-ben jelenleg ilyen jogcím nem szerepel); 
• a hegyvidéki mezőgazdasági területeken kívüli hátrányos helyzetű területek 

mezgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések; 
• Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések; 
• agrár-környezetvédelmi kifizetések; 
• állatjóléti kifizetések; 
• mezőgazdasági földterület első erdősítés kifizetések; 
• erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó Natura 2000 

kifizetések; 
• erdő-környezetvédelmi kifizetések. 

 
 Borpiaci intézkedés (szőlő szerkezet átalakítás és átállás, szőlőkivágási, 

illetve zöldszüret) támogatottjai. 
 

 a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. 
évi különleges támogatást igénybe vevők 
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11.5. A kötelezettségek ellenőrzése, 
jogkövetkezmények 1. 

 
A helyszíni ellenőrzéseket az  
 - MVH (HMKÁ, Natura 2000) és az  
 - MgSzH (a felszín alatti vizek védelmének, a szennyvíz iszap 

felhasználás, a nitrátszennyezés elleni védelem 
követelményei, továbbá az állatjelölési, a növényvédelmi, az 
élelmiszerbiztonsági, az állategészségügyi és az állatjóléti 
követelmények) 

 
 A helyszíni ellenőrzés a kérelmet benyújtók 1%-ára terjed ki, 

kivéve, ha a szakjog ettől eltérő (nagyobb) ellenőrzési arányt 
határoz meg (pl. az állatok megjelölése esetén szarvasmarha 
10%, juh/kecske 3 %).  

 
 Az ellenőrzések számát növelni kell, ha a meg nem felelések 

száma magas. 
 

19
4 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

11.6. A kötelezettségek ellenőrzése, 
jogkövetkezmények 2. 

 

 A helyszíni ellenőrzések előzetes bejelentését a szükséges 
legrövidebb időre kell korlátozni, de ez nem haladhatja meg 
a 14 napot. (Azonban: állatállomány-alapú ellenőrzés esetén, 
az értesítés nem történhet az ellenőrzés előtti 48 órás 
időtartamot megelőzően, továbbá, ha szakmai jog nem 
engedi az előzetes bejelentést, akkor bejelentés nélkül kell 
elvégezni az adott ellenőrzést). 

 
 A meghatározott követelmények és elírások be nem tartása 

esetén az érintett támogatásokat csökkenteni kell. 
Gondatlanság esetén a támogatáscsökkentés mértéke nem 
haladhatja meg az 5 %-ot, ismételt megsértés esetén pedig 
a 15 %-ot. 

 A kötelezettségek szándékos megsértése esetén a 
támogatáscsökkentés mértéke főszabályként nem lehet 
kisebb 20 %-nál, és az érintett mezőgazdasági termelő egy 
vagy több naptári év tekintetében akár ki is zárható egy vagy 
több támogatási rendszer köréből. 
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11.7. JFGK 

 
1. Természetvédelmi követelmények  
 JFGK 1 – Vadon élő madarak védelme 
 JFGK 5 – Természetes élőhelyek védelme 
  
 Cél: Natura 2000 területeken a biológiai sokféleség, a természetes 

élőhelyek, a vadon élő állatok és növények kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása, illetve az e területek 
kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megőrzése, 
valamint a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

  
 A Natura 2000 területeken bizonyos cselekményeket csak engedély 

birtokában lehet elvégezni (így például: gyepet felülvetni, gyepet 
feltörni stb.), illetve meghatározott földhasználati szabályokat (így 
például: legeltetési szabályok, kaszálási szabályok stb.) kell 
betartani, melyeket egyelőre csak a gyepterületekre határoztak 
meg. A védett élőhelyeket meg kell óvni, így például védett 
madarak fészkét zavarni tilos. 
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11.8. JFGK 

 
2. Környezetvédelmi követelmények 
 JFGK 2 – A felszín alatti vizek védelme 
 
Cél: a felszín alatti vízkészlet mezőgazdasági eredetű szennyezés elleni 

védelme, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása, és a már 
bekövetkezett szennyezés következményeinek kiküszöbölése, 
korlátozása.  

  
 A gazdálkodónak be kell tartania a jogszabályban meghatározott 

határértékeket a felszín alatti vizek szennyezőanyag-tartalmára 
vonatkozóan. Nem szabad továbbá olyan technológiákat kiépíteni, 
amelyek a szennyezőanyagot közvetlen felszín alatti vízbe vezetik 
be (pl. szennyező anyag közvetlen bevezetése kútba csővezetéken 
keresztül). Kiemelt figyelemmel kell kezelni a szennyezőanyag 
tárolókat, hogy technológiailag megfelelnek-e az előírásoknak.  

  
 + adatszolgáltatási kötelezettség 
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11.9. JFGK 

JFGK 3 – a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának szabályai 
 
Cél: a szennyvíziszap értékes tulajdonságaira alapozva a mezőgazdaságban 

alkalmazható, de kizárólag olyan feltételek betartása mellett, amellyel 
elkerülhetők az emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyakorolt 
káros hatások. 

A szennyvíziszap kihelyezése minden esetben engedélyköteles tevékenység! 
 
 
JFGK 4 – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni 

védelme 
 
Cél: a nitrát érzékeny területeken a mezőgazdasági forrásokból származó 

nitrátok által okozott vízszennyezés csökkentése. 
- tilalmi időszak, lejtős területek trágyázása, védősávok.  
- a trágya felhasználás felső határa: 170 kg nitrogén hatóanyag/ha/év 
- a trágyatároló kapacitására és műszaki minőségére vonatkozó előírások 
- egyes jogszabály által nevesített területeken és/vagy időpontokban nem 

szabad trágyát kihelyezni, vagy csak engedélybirtokában lehet ezt 
megtenni.  

- az ideiglenes trágyatárolás szabályait be kell tartani. 
+ adatszolgáltatási és dokumentációs kötelezettség 
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11.10. JFGK 

 
3. Állatjelölés és nyilvántartás 
 JFGK 6 – a sertések azonosítása és nyilvántartása 
 JFGK 7 – a szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása 
 JFGK 8 – a juhok és kecskék azonosítása és nyilvántartása 
 
Cél: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvető 

fontosságú a sertésszállítások nyilvántartása, azonosíthatósága és 
nyomon követhetősége, hogy valamennyi szarvasmarhaféle, juh és 
kecske azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhető legyen. 

  
 Az állat-nyilvántartási jogszabályok alapján be kell jelenteni a 

tenyészeteket, illetve a szarvasmarhák esetében az egyedek 
születését és elhullását, valamint a tenyészetből történő 
kiszállítását, és oda történő beszállítását is. A gazdálkodás 
helyszínén mindenesetben dokumentációt kell vezetni az 
állományról. Az állatok szállítását a jogszabályoknak megfelelően, 
kellő dokumentáltság mellett kell elvégezni. Alapvető követelmény 
az állatok jogszabály szerinti jelölése. 
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11.11. JFGK 

 

Növényvédő szerek kezelése (JFGK 9) 

  

 Az ellenőrzés során vizsgálatra kerül, hogy történt-
e növényvédő szer kijuttatás a gazdálkodó 
területén, a kijuttatás az előírások betartásával 
történt-e és teljesülnek-e a növényvédő szerek 
tárolására vonatkozó szabályok. 
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11.12. JFGK 

Növényvédő szerek kezelése (JFGK 9) 

 

Követelmények: 

• Csak engedélyezett szerek felhasználása megengedett. 

• Felhasználás szabályai (címkén, használati utasításban, esetleg 
speciális engedélyben szereplő előírások betartása, növényvédő 
szer felhasználásához szükséges engedély megléte). 

• Tárolás szabályai (zárható, elkülönített helyiség, felirat a raktáron - 
„Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és „Idegeneknek 
belépni tilos” -, növényvédő szerek átcsomagolásának módja). 

• Növényvédelmi gépekre vonatkozó előírások (megfelelő műszaki 
állapot). 

• Dokumentáció (permetezési napló és a növényvédő szerek 
raktárkészletéről naprakész nyilvántartás vezetése). 
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11.13. JFGK 9. 
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11.14. JFGK 9. – Jogszabályi hivatkozások 

EU jogszabály 

• A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
Követelmény: 3. cikk 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete 
(2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről 
Követelmény: 55. cikk 

Hazai jogszabály 

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről 5. § (6) bekezdés 

• 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi 
tevékenységről 5. § (2), (4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 16. §, 27. 
§, 29. §, 32–36. § 

• 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek 
forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, 
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 
tárolásáról és szállításáról 19–24. §, 31. § 
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11.15. JFGK 9. 

 

Növényvédő szerek kezelése (JFGK 9) 

  

Tipikus hibák 

• A raktár ajtaján nincs jól láthatón feltüntetve, 
hogy „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” 
és „Idegeneknek belépni tilos”. 

• A gazdálkodó birtokában vannak olyan növényvédő 
szerek, amelyek nem szerepelnek a gazdálkodó 
nyilvántartásában. 

• Permetezési napló nem naprakész vezetése. 
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11.16. JFGK 

 Egyes hormon-vagy tireosztatikus hatású anyagokra és β-
agonistákra vonatkozó felhasználási tilalom az 
állattenyésztésben (JFGK10) 

 Az ellenőrzés során a hatóság vizsgálja, hogy a gazdálkodó kezelte-
e haszonállatait a jogszabályban meghatározott tiltott anyagokkal, 
illetve tart-e vagy forgalomba hoz-e tiltott anyaggal kezelt 
haszonállatot 

Követelmények: 

• Tiltott szerek felhasználása és tiltott anyaggal kezelt állatok és 
termékeik forgalmazása tilos az élelmiszertermelés céljából tartott 
haszonállatok esetében. 

• Szakszerű felhasználás (várakozási idők betartása, 
kezelési/gyógyszer napló vezetése, kezelt állatok megjelölése stb.) 
a tenyésztés céljából tartott haszonállatok esetében. 

• Fontos, hogy a gazdálkodó őrizze meg a szükséges igazoló 
dokumentumokat, és vezessen saját gyógyszernaplót (nem elég az 
állatorvos naplója!) 
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11.17. JFGK 

Élelmiszerbiztonság (JFGK 11) 

 A hatóság azt vizsgálja, hogy a gazdálkodó megfelel-e az 
élelmiszer- és takarmányhigiéniai előírásoknak.  

Követelmények 

• Nyomon követhetőségre vonatkozó követelmények 

• Állattartókra vonatkozó követelmények 

• Tejtermelésre vonatkozó követelmények 

• Tojástermelőkre vonatkozó követelmények 

• Növénytermesztőkre vonatkozó követelmények 

• Takarmányipari vállalkozókra vonatkozó követelmények 

• Fontos, hogy eseti probléma során megtörténhessen a  termék 
visszahívása, illetve a hatóság értesítése élelmiszer-biztonsági 
probléma esetén. 

• Fontos továbbá, hogy a  veszélyes anyagok 
tárolása,  megsemmisítése az előírásoknak megfelelően történjen 
és a a fertőzésre gyanús egyed kerüljön elkülönítésre. 
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11.18. JFGK 

 

Bizonyos állatbetegségek bejelentése (JFGK 12-15) 

 Szivacsos agyvelőbántalmak (TSE); ragadós száj- és körömfájás; 
egyes fertőző állatbetegségek: keleti marhavész, kiskérődzők 
pestise, sertések hólyagos betegsége, kéknyelv betegség, 
szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége, juh- és kecskehimlő 
(Capripox), hólyagos szájgyulladás, afrikai sertés pestis, 
bőrcsomósodás-kór, Rift-völgyi láz; illetve kéknyelv betegség 
bejelentése  

Követelmények 

• Az állati eredetű fehérje tartalmú takarmányok etetésének 
korlátozása (TSE). 

• Bejelentési kötelezettség az állatorvos felé betegség gyanúja 
esetén, az állatorvos által elrendelt intézkedések betartása. 

• A nyomon követhetőséget biztosító dokumentumok. 
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11.19. HMKA 

73/2009/EK rendelet III. melléklete szerinti 

keretrendszer 

  

1. Talajerózió elleni védekezés; 

2. A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása; 

3. A talajszerkezet megtartása; 

4. A környezetmegőrzés minimális szintjének 
biztosítása és az élőhelyek károsításának 
elkerülése. 
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11.20. HMKA hazai előírásai 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások: 

a) 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák 
termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, 
burgonya, csicsóka. 

b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi 
betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj 
fedettségéről: 

 ba) őszi kultúra vetésével, vagy 

 bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy 
legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésével, 
valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy 

 bc) másodvetésű takarónövény termesztésével.” 

 

2. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező 
szőlőültetvények esetében. 
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11.21. HMKA hazai előírásai 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

3. Vetésváltásra vonatkozó előírások: 

a) Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető 
növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, 
cukorrépa, olajtök, dinnye; 

b) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, 
árpa, zab, cirokfélék; 

c) Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány és 
a kukorica; 

d) Egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag 
termesztés céljából hibridkukorica; 

e) Minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után. 

 

4. Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése 
tilos. 
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11.22. HMKA hazai előírásai 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon 
mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz 
levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő 
gépi munkavégzést. 

 

6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár 
okozása tilos. 

 

7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. 

 

8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából 
nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és 
terjedését meg kell akadályozni. 
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11.23. HMKA hazai előírásai 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített 
tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom területén 
gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő 
előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű 
mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén 
végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. 

 

10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedély alapján végezhető.  
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11.24. Az ellenőrzések eredményének 
értékelése 

• A szankció arányos megállapítása érdekében értékelni kell a 
tényállásokat. 

 

• A meg nem felelés „mértéke” különösen annak 
figyelembevételével kell megállapítani, hogy a meg nem 
felelés kiterjedésének hatása magára a mezőgazdasági 
üzemre korlátozódik-e, avagy hatással van-e azon kívül is. 

 

• A meg nem felelés „súlyossága” különösen a meg nem 
felelés következményeinek jelentőségétől függ, tekintetbe 
véve a szóban forgó követelmény vagy előírás célját. 

 

• Annak eldöntése, hogy valamely meg nem felelés „tartós”-
e, különösen attól az időtartamtól függ, ameddig a kiváltott 
hatás érezhető, vagy a szóban forgó hatás ésszerű 
eszközökkel történő megszüntetésének lehetőségétől. 
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11.25. Értékelés 

Az „ismételt” meg nem felelés ugyanazon 
követelmény, előírás vagy kötelezettség három 
egymást követő éven belül több mint egy 
alkalommal megállapított megsértése, feltéve hogy 
a mezőgazdasági termelőt értesítették a korábbi 
meg nem felelésről, és adott esetben lehetősége 
volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előző 
meg nem felelés megszüntetésére. 

 

A meg nem felelések értékelését a „gondatlanság” 
és a „szándékosság” szempontjából is el kell 
végezni. 
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11.26. A kölcsönös megfeleltetés 
szankciórendszere 

A kölcsönös megfeleltetés szankciórendszere 

 

• Gondatlanság esetén: 

– 1-5%-os levonás az értékeléstől függően; 

– ismétlődés esetén a szankciót meg kell 
háromszorozni 

• Szándékosság: 

– 15-100%-os levonás az értékeléstől függően; 

– szélsőséges esetben több évre történő kizárás 

 

A szankciók mindig a teljes évi közvetlen  
támogatási összeget érintik.  
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11.27. Felelősség 

 

• A mezőgazdasági tevékenységgel és 
mezőgazdasági területtel  összefüggésben.  

 

• A kérelmet  benyújtó gazdálkodó a felelős a 
kölcsönös megfeleltetés betartásáért. 

 (bérmunka?!) 
 

 

„Moral hazard” 
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11.28. További információ 

 

 

• EU (http:\\europa.eu.\) 

• VM (www.vm.gov.hu) 

• MVH (www.mvh.gov.hu) 

• MgSzH (www.mgszh.gov.hu) 

• VKSZI (www.vkszi.hu) 

 

  www.kolcsonosmegfeleltetes.hu 
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12. Farm Tanácsadó Szolgálat  
működése és jogszabályi háttere  
 

 

 

 

12. Farm Tanácsadó Szolgálat  

működése és jogszabályi háttere  
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12.1. Támogatott célterületek 

 

52/2007. FVM rendelet és módosításai 

 

a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való 
megfelelés; 

b) a közösségi jogszabályokon alapuló 
munkahelyi biztonsági előírások betartása; 

c) a gazdálkodás összteljesítményének 
javítása. 
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12.2. Támogatás igénybevétele 

Támogatásra jogosult: 

 a) a mezőgazdasági termelő, 

• legalább 2 EUME 

 b) az erdőgazdálkodó, 

• legalább 1 ha erdőterület 

 c) a kertészeti termelő 

• legalább 1 EUME (kertészeti) 

• Szakmai Szervezeti tagság 

(mentesség: NVT, UMVP határozat) 
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12.3. Miért van szükség támogatott 
szaktanácsadásra? 

• A gazdálkodók  nagy tömegeinek 
felkészültsége, szakmai képzettsége nem 
megfelelő. 

 

• Többeknél igény jelentkezik a 
szaktanácsadásra, de nincs rá pénzügyi 
fedezete a gazdálkodónak. 

 

• Rá kell vezetni a gazdálkodót 
(eredményekkel), hogy saját forrásból is 
finanszírozza a szaktanácsadást 
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12.4. Mezőgazdasági szaktanácsadás céljai 

Gazdálkodást támogató, versenyképességet 
fokozó információszolgáltatás 

 
– Minőségi termék előállítás követelményeinek 

megismertetése 
– Marketing ismeretek átadása 

– Értékesítési lehetőségek bemutatása 
– Kölcsönös megfeleltetés irányelveinek 

betartása 
– Üzemgazdálkodási, tervezési ismeretek 

– Pályázati lehetőségek bemutatása, pályázatok 
menedzselése 

– Környezetgazdálkodási ismeretek átadása 
– Munkahelyi biztonság javítása 

22
2 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

12.5. Szaktanácsadás célcsoportjai 

22
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A mezőgazdasági termelők száma EUME nagyságkategóriák szerint, GSZÖ 2007 

Régió 
Méretkategória (EUME) 

0-1 1-2 2+ 

Egyéni gazdaságok 

Közép-Magyarország 54 483 2 890 3 894 

Közép-Dunántúl 47 457 2 720 4 996 

Nyugat-Dunántúl 52 155 3 593 5 579 

Dél-Dunántúl 65 009 5 187 6 671 

Észak-Magyarország 69 849 5 103 6 043 

Észak-Alföld 118 909 12 300 17 762 

Dél-Alföld 95 709 14 885 23 473 

Összesen 503 570 46 677 68 418 

Gazdasági szervezetek 

Közép-Magyarország 160 40 617 

Közép-Dunántúl 247 33 554 

Nyugat-Dunántúl 278 34 719 

Dél-Dunántúl 374 37 860 

Észak-Magyarország 316 30 597 

Észak-Alföld 185 57 1110 

Dél-Alföld 226 59 1123 

Összesen 1 786 290 5 580 

        

Mindösszesen: 505 356 46 967 73 998 

Forrás: VKSZI 
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12.6. Szaktanácsadásra vonatkozó Európai 
Uniós irányelvek 1. 

 

• 1782/2003/EK rendelet 3. fejezet 13. cikke alapján(jelenleg 
a 73/2009/EK): 

• Gazdálkodásban segíteni hivatott tanácsadó rendszer, melyet 
egy vagy több kijelölt hatóság vagy magánszerv 
működtet.(magán szerv esetén akkreditáció szükséges) 

• A tanácsadói tevékenységnek legalább a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményekre , valamint a 
mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapotára mindenképpen ki kell terjednie (kölcsönös 
megfeleltetés területei) 

• A támogatott szaktanácsadás terjedjen ki a 
munkabiztonságra is EMVA rendelet (1698/2005/EK) 
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12.7. Szaktanácsadásra vonatkozó Európai 
Uniós irányelvek 2. 

 

• 1782/2003/EK rendelet 3. fejezet 14. cikke 
alapján: 

• A mezőgazdasági termelők önkéntes alapon 
kapcsolódhatnak be a mezőgazdasági 
szaktanácsadó rendszerbe 

• A tagállamok előnyben részesítik azokat a 
termelőket, akik évente több mint 15 000 EUR 
közvetlen kifizetésben részesülnek. (ezt a 
73/2009/EK hatályon kívül helyezte)  
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12.8. 2007-től 

Szaktanácsadási tevékenység hazai  

jogszabályi kerete 2007-től 

 

• 73/2007. (VII.27.) FVM rendelet a szaktanácsadási 
rendszer működéséről 

• ÚMVP 5.3.1.1.4. Szaktanácsadói szolgáltatások 
igénybevétele (jogcímrendelet: 52/2007. (VI.28.) 
FVM rendelet) 

• 90/2009. (VII.24.) FVM az agrár-szaktanácsadói 
tevékenység engedélyezéséről 
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12.9. A Szaktanácsadó 

 

• Elméleti és gyakorlati szakértelemmel bíró 
természetes személy 

• Szakirányú felsőfokú végzettség 

• Szaktanácsadói alapvizsga 

• Regisztráció a hatósági névjegyzékben 

• Rendszeres továbbképzésen való részvétel (2010 
kölcsönös megfeleltetés, UMVP ismeretek) 

• Adott terülten 3 éves gyakorlat 

• Erkölcsi bizonyítvány 

• Nem folytat kereskedelmi és ügynöki 
tevékenységet 
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12.10. Agrár- szaktanácsadói tevékenység 
szakterületei (90/2009. (VII.24) FVM rendeletben 
meghatározott) 
• 1. Szántóföldi növénytermesztés 

• 2. Állattenyésztés 

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

• 4. Erdő- és fagazdálkodás 

• 5. Vadgazdálkodás 

• 6. Halászat 

• 7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés 

• 8. Növényvédelem 

• 9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem 

• 10. Állatorvoslás, állategészségügy 

• 11. Melioráció, vízgazdálkodás 

• 12. Munkabiztonság 

• 13. Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés) 

• 14. Állati eredetű termékek feldolgozása 

• 15. Növényi eredetű termékek feldolgozása 

• 16. Biomassza 

• 17. Élelmiszerbiztonság 

• 18. Táj- és kertépítészet 

• 19. Agroturizmus 

• 20. Vidékfejlesztés 

• 21. Farm menedzsment, ökonómia 

• 22. Támogatási programokhoz kapcsolódó tanácsadás 

• 23. A kölcsönös megfeleltetés szakterületei (az 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. és IV. sz. 
melléklete alapján) 
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12.11. Támogatott szaktanácsadás 
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12.12. Jelenlegi helyzet 
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12.13. A leggyakrabban igénybevett 
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12.14. Agrár-környezetgazdálkodás 

 
2004-2009 

150/2004. FVM rendelet  
és módosításai  

 
2009-2014 

61/2009. FVM rendelet  
és módosításai 
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12.15. GN 

54/2009. (VIII. 18.) ÚMVP IH közlemény 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem 
alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, valamint az 
azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről (200/2010. 
gazdálkodási évben!) 

Hatóanyag lista  készítmény lista 

 

Gazdálkodási Napló 

GN 2007/08 

Új Napló: a 61/2009-es rendelet 21. sz. melléklete 
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12.16. Permetezési napló 
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GN-10 Nyilvántartás a növényvédő szeres kezelésekről Lap sorszám: 
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12.17. KAP 2014-2020 

Területileg kiegyensúlyozottabb, környezetbarát és innovatív 
mezőgazdasági szektor.  

 

• Céljai: versenyképesebb, fenntarthatóbb és területileg 
kiegyensúlyozottabb agrárszektor megteremtése. 
 

• Prioritások: 

 –A tudástranszfer elősegítése (innováció,K+F, és azokat közvetítő 
tudáshálózatok kiépítése) 

 –Az agrárszféra életképességének és versenyképességének elősegítése 
(strukturális problémákkal küszködő farmok átszervezése, generációváltás 
elősegítése) 

 –Élelmiszerlánc és kockázat menedzselési rendszer 

 –Az agrárszféra által érintett környezeti rendszer megőrzése (biodiverzitás, víz-
és talajgazdálkodás) 

 –Forráshatékonyság és az alacsony széndioxid kibocsátás (pl. víz és energia 
hatékonyság, széndioxid megkötése, stb.) 

 –Munkalehetőség teremtése (diverzifikáció és munkahelyteremtés révén, 
szegénység csökkentése és társadalmi befogadás növelése, helyi fejlesztések) 
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PANNON 

Egyetem 

   Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Weisz Miklós 

weisz@georgikon.hu 
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