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Mi az az AKIS?

Agricultural Knowledge and 
Innovation System

Agrár Tudásátadási- és Innovációs 
Rendszer (ATIR)



AKIS ország-jelentések az i2c honlapon

https://i2connect-h2020.eu/hu/resources/akis-country-reports/

Az i2c honlapján bemutatott 

jelentések átfogó áttekintést 

nyújtanak az AKIS 

infrastruktúráiról, valamint 

az országos és - adott 

esetben - regionális szinten 

uralkodó mezőgazdasági és 

erdészeti tanácsadó 

szolgáltatásokról.



Magyar AKIS 
ország-jelentés

Letölthető az i2c 
projekt honlapról:

https://i2connect-
h2020.eu/hu/resources/akis-
country-reports/



A magyar AKIS rendszere

Az AKIS egy olyan rendszer, amely összeköti 
az embereket és az intézményeket 

• a kölcsönös tanulás előmozdítása,

• a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
technológiák, ismeretek és információk 
előállítása, megosztása és felhasználása 
érdekében.



A magyar AKIS jellemzői

• Meglehetősen heterogén.

• A magyar AKIS központi koordinációja kialakítás alatt áll.

• A rendszer szereplőinek beazonosítása, „együttgondolkodása” 
jelenleg is megvalósul a Mezőgazdasági Szaktanácsadási 
Rendszeren keresztül (FAS).  

• A jövőre nézve az együttműködésben a koherencia erősödése 
várható, tekintettel arra, hogy mind kormányzati-, mind szakmai-, 
mind társadalmi oldalról igény és szándék mutatkozik rá.



A magyar AKIS szereplői

• Mezőgazdasági termelők/erdészek/élelmiszer-előállítók

• Szaktanácsadók

• Kutatók

• Mezőgazdasági termelői szervezetek

• Kormányzati- és nem kormányzati szervezetek

• Iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli oktatási 
intézmények



A magyar AKIS további szereplői

• Pénzügyi intézmények

• EU által támogatott hálózatok (Innovációs hálózatok: EIP-
AGRI OCS/FCS, LEADER, ENRD)

• média és egyéb információs csatornák (közösségi oldalak, 
szakkiállítások, stb.



• Szervezi a szaktanácsadók képzését és vizsgáztatását, 

• Elvégzi a szaktanácsadói tevékenységgel összefüggő 
koordinációs feladatokat, 

• Kialakítja, vezeti és közzéteszi a szaktanácsadók és a szaktanácsadó szervezetek 
szaktanácsadói névjegyzékét, 

• Kapcsolatot tart az Európai Unió tagországainak mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadó szervezeteivel.

A NAK mellett jelentős szerepet tölt be a tudásátadás területén: 

• Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (MNMNK)

• Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK).

A NAK szerepe a tudásátadásban 



A tudás terjesztésének legfontosabb elemei

Média és egyéb multimédiás csatornák, pl.:

• on-line média, közösségi hálózatok,

• papír alapú kiadványok, 

• nemzeti és nemzetközi rendezvények, 
vásárok (személyes találkozás!) 

A civil szervezetek szerepe elsősorban a 
fogyasztók és termelők egymás közötti 
kapcsolatának erősítése.



A magyar AKIS



A magyar AKIS fejlődési lehetőségei

✓ Tudásáramlás fokozása a kutatás és a gyakorlati élet között; 

✓ A mezőgazdasági termelők igényeinek minél szélesebb körű és 
folyamatos felmérése és az eredmények megosztása a 
szaktanácsadókkal;

✓ Interaktív innovációs kezdeményezések ösztönzése; 

✓ A generációk közötti megújulás támogatása szakértői 
együttműködések útján;

✓ A digitális fejlődés támogatása az agráriumban; 

✓ Az oktatási hálózatban rejlő releváns potenciált a jövőben 
érdemes még hatékonyabban kihasználni. 
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