
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának  
25/2013. (III. 28.) közleménye 

a Szaktanácsadói Névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadók 2013. 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 2013. évben kreditrendszerben történik. A 
szaktanácsadó a továbbképzési kötelezettségét 50 kreditpont megszerzése esetén teljesíti.  
 
 
A kreditpontok megszerzésének módja 
 
1. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által 
kidolgozott kötelező képzés és vizsga: 20 kreditpont 

 Munkabiztonság és módszertani ismeretek (5 kreditpont), 

 A kölcsönös megfeleltetés alábbi területei, amelyekből 3 kötelezően választandó (3x5 
kreditpont): 

HMKÁ, 
természetvédelem, 
környezetvédelem, 
növényvédelem, 
állategészségügy, 
állatjelölés és nyilvántartás, 
állatvédelem. 

 
2013. évben a fenti témakörökből térítésmentes továbbképzést és vizsgát biztosítunk azon 
névjegyzéki szaktanácsadók részére, akik a névjegyzékben 2012. december 31-én 
nyilvántartottként szerepeltek. A felfüggesztett szaktanácsadók részére a vizsga nem 
kötelező. 

2. Választható képzési formák: 30 kreditpont 

A NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) közzétett szakmai továbbképzési listában felsorolt 
rendezvények, képzések. Az e képzéseken való részvétel – a képzés szervezőjétől függően – 
lehet térítésmentes vagy önköltséges. A NAKVI a honlapon közzétett listát havonta frissíti, és 
tájékoztatást nyújt az adott rendezvény kreditértékéről. Kreditpont szerezhető továbbá 
szakirányú képzéssel, szakmérnöki képzéssel, és mezőgazdasági szaklapokra történő 
előfizetéssel is. 

Az egyes választható képzési formák kreditértékei: 

http://www.nakvi.hu/


Rendezvény típusa  Kreditszám 

konferenciák 
országos 6 

regionális 4 

technikai és technológiai bemutatók 
országos 6 

regionális 4 

fajtabemutatók 4 

fórumok 3 

innovációk bemutatása 5 

aktuális feladatokhoz kapcsolódó 
képzések (pl.: GN kitöltés, e-kérelem,  
SZTIR, ) 

5 

szoftver bemutatók 4 

szakirányú képzés, szakmérnöki képzés 10 

mezőgazdasági szaklapokra való előfizetés * 3/lap 

szakkiállítások, vásárok 
 

országos 6 

regionális 3 

gazdanapok 
 

országos 6 

regionális 3 

* Magyar Mezőgazdaság, Kertészet és Szőlészet, Őstermelők Lapja, Agro Napló, Mezőhír, 
Agrárágazat, Halászat, Növénytermelés, Magyar Állattenyésztők Lapja, Kistermelők Lapja, 
Állattenyésztés és Takarmányozás, Magyar Állatorvosok Lapja, Hungarian Agricultural 
Research, A Falu, Kertgazdaság, Növényvédelem, Mezőgazdasági Technika, Gazdálkodás 
közül legfeljebb 3 lap esetében 

A NAKVI és a Regionális Szaktanácsadási Központok által szervezett rendezvények 
pontértékének szorzója: 1,2. 

Az egyes rendezvények kreditértékéről – a szervezők adatlapja alapján – az Országos 
Szaktanácsadási Bizottság dönt. 
 
A kötelező képzés és vizsga lebonyolítása 
 
A továbbképzés teljes tananyaga minden szaktanácsadó számára elektronikus formában 
hozzáférhető a NAKVI honlapján található Névjegyzékkezelő rendszeren keresztül. A felsorolt 
témakörökből a szaktanácsadóknak kötelező vizsgát kell tenni, kivéve azokat, akik 2013. 
évben kapták meg a szaktanácsadói tevékenységük engedélyét. A szaktanácsadók 
felkészülése egyénileg történik. A vizsgákat a NAKVI - mint Országos Szaktanácsadási 
Központ - szervezi és bonyolítja le, e-learning rendszer keretében. A NAKVI a 



vizsgaidőpontokról értesíti a szaktanácsadókat, és a vizsgáztatással kapcsolatos tudnivalókról 
részletes tájékoztatást ad honlapján.  
 
A vizsga értékelése 
 
Témakörök 

 Munkabiztonság és módszertani ismeretek:         20 pont 

Kölcsönös megfeleltetés (3 elem kötelező):    3 x 20 pont  

HMKÁ, 
természetvédelem, 
környezetvédelem, 
növényvédelem, 
állategészségügy, 
állatjelölés és nyilvántartás, 
állatvédelem. 
 

A két témakörből összesen 80 pont érhető el. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó 
összességében legalább 56 pontot, és témakörönként legalább 14 pontot elért. Sikeres 
vizsgánként 5-5 kreditpont szerezhető. 
 
A sikertelenül vizsgázók számára pótvizsga lehetőségéről a NAKVI a honlapján tesz közzé 
tájékoztatást. 
 
 
 Búsi Lajos 
 Irányító Hatóság vezetője 
 
 


