Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 4/2015. (I. 28.)
közleménye az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII.
24.) FVM rendelet szerint nyilvántartott szaktanácsadók 2015. évi továbbképzésének
szabadon választható moduljáról

Hivatkozva:





az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM
rendelet 6. §-ában foglaltakra, valamint
a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő
mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert meghatározó 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
4. § (1) bekezdésére, mely meghatározza az Országos Szaktanácsadási Központ
feladatait, továbbá
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény 15/B. §-ára

a 2015. évi szabadon választható továbbképzésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk
a szaktanácsadókat.
A 2015. évi képzési időszak kezdete 2015. február 1., a képzési időszak vége 2015.
december 31.
A 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet értelmében a képzési kötelezettség a rendelet által
meghatározott szaktanácsadói névjegyzékben 2014. december 31-én nyilvántartott
szaktanácsadókra vonatkozik.
A szabadon választható képzések esetében az éves továbbképzési kötelezettség 2015. évben
10 kreditpont megszerzésével teljesíthető.
Kreditpontok az alábbiak szerint szerezhetők:


Országos hatókörű szakmai rendezvényen, képzésen, fórumon való részvétel esetén
4 kreditpont,



Regionális hatókörű szakmai rendezvényen, képzésen, fórumon való részvétel esetén
2 kreditpont.

A szabadon válaszható képzéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK)
minősíti, és elfogadást/jóváhagyást követően arról kiértesíti a képzésre kötelezetteket.
A szabadon választható képzések listáját a NAK a http://www.nak.hu/hu/szaktanacsadokkepzese tovabbkepzese/valaszthato-kepzes weboldalon közzéteszi és rendszeresen frissíti. Az
új képzésekről elektronikus úton értesítést küld az érintettek részére.
A meghirdetett képzéseken való részvétel – a képzés szervezőjétől függően- térítésmentes
vagy önköltséges formában történhet.
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Választható képzést kizárólag agrár- és/vagy vidékfejlesztési témában ajánlhatnak a NAK
részére a programok szervezői. A rendezvényajánlás folyamatát a NAK határozza meg és
erről a honlapján tájékoztatást ad.
A szaktanácsadók adott rendezvényen való részvételüket kizárólag a NAK által
rendszeresített, a rendezvényen megtalálható formanyomtatvány (jelenléti ív) aláírásával
igazolhatják, amit a NAK munkatársai a helyszínen ellenőrizhetnek.
Jelen közlemény hatálybalépésével egyidejűleg a 38/2014. (VI. 4.) számú Irányító Hatósági
Közlemény megszerezhető kreditpontok számára vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.
Kecskemét, 2015. január „28.”

Dr. Viski József
Irányító Hatóság vezető

2

