
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 105/2012. (X.10.) 

számú közleménye  

a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2012. évi kötelező 

továbbképzéséről és vizsgájáról 

 

Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM 

rendelet 6. §-ában foglaltak alapján, az éves továbbképzéssel és vizsgával kapcsolatosan a 

Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadókat az alábbiakról tájékoztatjuk.  

 

A szaktanácsadók kötelező továbbképzése 2012. évben két modulból áll.  

 

1. A NAKVI által kidolgozott képzések, amelyek témakörei 

 a Darányi Ignác Terv (ÚMVP) I – IV. tengely aktualitásai, 

 az agrár környezetgazdálkodás követelményei, 

 biomassza termelés. 

2012. évben e témakörökből térítésmentes továbbképzést és vizsgát biztosítunk azon 

névjegyzéki szaktanácsadók részére, akik a névjegyzékben 2011. március 31-én 

nyilvántartottként szerepeltek. A felfüggesztett szaktanácsadók részére a vizsga nem 

kötelező. 

 

2. A NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) közzétett szakmai továbbképzési listában 

felsorolt rendezvények, képzések  

Ezek közül a szaktanácsadónak legalább kettőn részt kell vennie, annak érdekében, hogy 

részére elismerésre kerüljön a modul teljesítése. Az e képzéseken való részvétel – a képzés 

szervezőjétől függően – lehet térítésmentes vagy önköltséges. A NAKVI a honlapon közzétett 

listát havonta frissíti. 

 

A képzés és a vizsga lebonyolítása (az 1. modulra vonatkozóan) 

 

A továbbképzés teljes tananyaga minden szaktanácsadó számára elektronikus formában 

hozzáférhető a NAKVI honlapján található Névjegyzékkezelő rendszeren keresztül. A 

felsorolt témakörökből a szaktanácsadóknak kötelező vizsgát tenni, azok kivételével, akik 

2012. évben kapták meg a szaktanácsadói tevékenységük engedélyét. A szaktanácsadók 

felkészülése egyénileg történik, de a Regionális Szaktanácsadási Központok (RSZK) 

konzultációs lehetőséget biztosítanak részükre. A szaktanácsadók lakhelye szerint illetékes 

RSZK értesítést fog küldeni a konzultáció időpontjáról, helyéről és az esetleges egyéb fontos 

tudnivalókról. A vizsgákat a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet (NAKVI) - mint Országos Szaktanácsadási Központ - szervezi és bonyolítja le e-

learning rendszer keretében. A NAKVI a vizsgáztatással kapcsolatos tudnivalókról és a vizsga 

időpontokról értesíti a szaktanácsadókat, valamint részletes tájékoztatás ad honlapján.  

 

A vizsga értékelése 

 

A témakörönként elérhető legnagyobb pontszám: 

http://www.nakvi.hu/


 a Darányi Ignác Terv (ÚMVP) I – IV. tengely aktualitásai  20 pont 

az agrár-környezetgazdálkodás      20 pont 

biomassza termelés       20 pont 

 

A három témakörből összesen 60 pont érhető el. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó 

összességében legalább 42 pontot, és témakörönként legalább 14 pontot elért. 

 

A sikertelenül vizsgázók számára pótvizsga lehetőségéről a NAKVI a honlapján tesz közzé 

tájékoztatást. 

 

Budapest, 2012. október 10. 
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