
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KGF/582/2012. 

 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet  

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) 

bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a 

szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben foglaltak alapján, a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet alapító okiratát – az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – az alábbiak szerint állapítom meg. 

 

1. A költségvetési szerv elnevezése: 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

 

 Rövidített neve: NAKVI 

 

 A költségvetési szerv neve és rövidített neve angolul: 
 National Agricultural Advisory, Educational and Rural Development Institute 

(NAERDI) 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 1223 Budapest, Park u. 2. 

 

3. A NAKVI létrehozásáról rendelkező jogszabály:  

 36889/3/1994. alapítói határozat 

 

4. A NAKVI közfeladatai:  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóság (IH) 

részeként, annak technikai támogató egységeként előkészíti és végrehajtja az ÚMVP 

programozását, felülvizsgálatát; közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok 

(LEADER HACS) munkájának koordinálásában; támogatja és megvalósítja az ÚMVP 

kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatait; ellátja az ÚMVP ágazati 

szaktanácsadási és felnőttképzési feladatait, szakmai és módszertani hátteret biztosít 

az ÚMVP intézkedéseivel kapcsolatban; biztosítja a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

(MNVH) fenntartását, működtetését, irányítását, koordinálja a hálózati szereplők 

együttműködését az intézkedések végrehajtásában; közreműködik a ráruházott 



szakképzési, felnőttképzési és pedagógiai szaktanácsadási feladatok megvalósításában; 

továbbá szakmai vizsgaszervező feladatokat lát el az államilag elismert szakképesítések 

terén. 

 

5. A NAKVI működési köre: országos  

 

6. A NAKVI irányítását ellátó szerv és székhelye: 
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), 1055 Budapest, Kossuth 

tér 11. 

 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó  

 

8. A NAKVI működési rendje: 

 

A NAKVI szervezetére, működési rendjére vonatkozó részletes előírásokat a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá. 

 

9. A NAKVI vezetőinek megbízása, a megbízás visszavonása, a megbízás időtartama: 
 

A főigazgatót a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig 

terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat. 

 

A gazdasági vezetőt a vidékfejlesztési miniszter határozott, legfeljebb öt évig terjedő 

időtartamra, a főigazgató javaslatára bízza meg és vonja vissza a megbízatást, a 

további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 

 

10. A NAKVI foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: 

 

A NAKVI dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési 

szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet, valamint a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A dolgozók felett – a gazdasági vezető megbízása, valamint a megbízás 

visszavonásának kivételével – a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

 

11. A NAKVI alaptevékenységei: 

 

a) közreműködik az ÚMVP megvalósításának, végrehajtásának és értékelésének 

szakmai koordinációjában, támogatásában;  

b) az ÚMVP nyilvánosság megteremtésének keretében végrehajtja az országos, 

regionális és helyi szintű tájékoztatási feladatokat;  

c) közreműködik a LEADER HACS-ok munkájának módszertani támogatásában, a 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos aktuális információkkal történő ellátásában, szakmai  

beszámolóinak ellenőrzésében, és javaslatot tesz a beszámolók értékelésére;  

d) közreműködik az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program (IKSZT) 



megvalósításával, szakmai munkájának támogatásával, működésük ellenőrzésével 

(szakmai beszámolók ellenőrzése és értékelése, adatgyűjtés, monitoring tevékenység 

végzése) kapcsolatos feladatokban, amelynek ellátása érdekében működteti az IKTSZ 

Programirodát;  

e) működteti az Esélyegyenlőségi Programirodát, a Magyar Tanyákért Programirodát, 

és a Magyar Falusi Turizmus Programirodát; 

f) monitoring és tervezési feladatokat lát el a vidékfejlesztéshez kapcsolódó uniós és 

hazai programok kialakításában és végrehajtásában; 

g) ellátja a vidékfejlesztés érintettjeit információs és együttműködési hálózatba 

szervező MNVH központi munkaszervezeti feladatait, közreműködik az MNVH éves 

Cselekvési Tervének kidolgozásában és végrehajtásában; 

h) ellátja a vidékfejlesztési projektek megvalósítására közzétett felhívásokkal kapcsolatos 

feladatokat, pályázati rendszert működtet, ellenőrzi a megvalósítás végrehajtását, és a 

kezelésében lévő források szabályszerű és hatékony felhasználását; 

i) ellátja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tanácsadók képzését, névjegyzékük vezetését, a 

szaktanácsadók éves tevékenységének értékelését, minősítését; az ÚMVP I. és II. 

intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzéseket, szaktanácsadók alapképzését és kötelező 

továbbképzését megszervezi, valamint ellátja a kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat; 

vezeti a Képzőszervezetek Katalógusát, minősíti a képzőszervezetek és ellenőrzi azok 

képzéseit;  

j) ellátja a bemutató üzemekhez kapcsolódó feladatokat (nyilvántartás, pályáztatás, 

ellenőrzés); kialakítja és üzemelteti GazdaNet keretrendszert; 

k) ellátja a Tanyafejlesztési Program lebonyolításával összefüggő feladatokat, 

l) központi fejlesztő-szolgáltató intézetként közreműködik a vidékfejlesztési 

miniszter törvényben meghatározott, szakképzéssel összefüggő feladatainak operatív 

megvalósításában; 

m) megszervezi és ellenőrzi a fejlesztési programok meghatározott intézkedéseihez 

kapcsolódó képzéseket, ellátja a kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat, 

vizsgatételeket készíttet és biztosít a szakmai vizsgákra;  

n) Országos Szakmai Vizsgaszervező Központként működik a minisztérium 

illetékességi körébe tartozó, államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározott) szakképesítések esetében; 

o) mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványokat állít ki; szakértői 

véleményeket készít az agrár-szakterületre kiadott szakmai bizonyítványok esetében;  

p) tankönyveket, illetve egyéb oktatási segédanyagokat készíttet, ad ki és forgalmaz 

(nyomtatott és elektronikus formában);  

q) pedagógiai, szakképzési szaktanácsadást végez a középfokú agrár-szakképző 

intézmények részére;  

r) akkreditált intézményként felnőttképzési tevékenységet folytat;  

s) külföldi szakmai gyakorlatokat szervez agrár (felső- vagy középfokú) végzettséggel 

rendelkező fiatalok részére a mezőgazdaság minden területén;  

t) nemzetközi kapcsolatokat alakít ki és tart fenn az európai szakképző intézményekkel, 

szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi projekteket koordinál, részt vesz az EUROPEA 

INTERNATIONAL (Európai Szakképző Iskolák Szövetsége) programjaiban és 

munkájában, továbbá közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos pályázati 

tevékenységben;  

u) segíti a miniszter feladataihoz kapcsolódó népfőiskolai tevékenységet; 

v) Országos Szaktanácsadási Központként közreműködik a minisztérium ágazataiban 



működő szaktanácsadás országos irányításában, a szaktanácsadási rendszer 

minőségbiztosításában;  

w) ágazati felnőttképzés területén koordinálja és ellenőrzi az ÚMVP Képző Szervezetek 

képzési, beszámolási tevékenységét; 

y) a nemzeti hatáskörbe tartozó, agrárgazdaság és agrár-vidékfejlesztési 

szakterületeken a szakképzésekhez, felnőttképzéshez és szaktanácsadásokhoz 

kapcsolódó támogatási jogcímek esetében engedélyező feladatokat végez, I. fokon 

ellátja a Szaktanácsadói Névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat.  

 

A NAKVI ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. 

 

A NAKVI államháztartási szakágazat szerinti besorolási száma: 

 

749000   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

581100   Könyvkiadás  

581400   Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

749031   Módszertani szakirányítás 

749050   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

821000   Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás  

841163   Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

842152   Nemzetközi oktatási együttműködés 

853000   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853224   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

855935   Szakmai továbbképzések  

856020   Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856092   Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

12. A NAKVI vállalkozási tevékenysége: 

 
A NAKVI szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 46. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban 

meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 

 

A NAKVI vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 

előirányzatainak a 20 %-a. 

 

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 

alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 

13. A NAKVI főigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 

 

A főigazgató a NAKVI működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 

 

 



14. A vagyonkezelés módja: 

 

A NAKVI kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező 

ingatlan és ingó vagyont. A vagyonkezelési jogosultságot a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. és a NAKVI közötti vagyonkezelési szerződés rögzíti. A NAKVI a 

rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik.  

 

15. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a NAKVI Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, 

és ezzel egyidejűleg a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2010. 

november 25-én kelt, XX/1130/17/2010. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

Budapest, 2012. március „     „ 

 

 

 dr. Fazekas Sándor 
 

 


