
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2008. (I. 17.) közleménye a Szaktanácsadói 
Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2007. évi szaktanácsadói tevékenységének 
értékeléséről 

A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6-
9.§-aiban foglaltak alapján, a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadókat az 
alábbiakról tájékoztatjuk. 
  
A 2007. évi szaktanácsadói tevékenység értékelése 
  
A Rendeletnek megfelelően a minisztérium - a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalokkal 
(a földművelésügyi hivatalok jogutódjaival) együttműködve - ez évben is értékeli a szaktanácsadók 
2007. évi munkáját. 
  
Az értékelés a szaktanácsadók továbbképzése során elért - pontokban kifejezett - eredmény, és a 
2007. évi szaktanácsadási munka értékelése során megállapított - pontokban kifejezett - eredmény 
összege alapján történik. 
  
A szaktanácsadók továbbképzése során elért- pontokban kifejezett -eredmény az értékelésben 
résztvevők rendelkezésére áll, ezért arra vonatkozó adatot az éves beszámoló jelentésben nem 
szükséges megadni. 
  
A 2007. évi szaktanácsadási munka értékelése a jelen közlemény 1. sz. melléklete szerinti űrlapon 
elkészített éves beszámoló jelentésben foglaltak alapján történik.  
  
Az éves beszámoló jelentést kizárólag - a gépi úton is feldolgozható - EXCEL formátumban 
lehet elkészíteni, az űrlapon található utasítások betartásával. Ettől eltérő módon elkészített 
éves beszámoló jelentés értékelése nem, vagy jelentős leértékeléssel fogadható el. A 
szaktanácsadói beszámoló jelentés (EXCEL formátumú) űrlapja letölthető az FVM 
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) honlapjáról 
(www.vkszi.hu). 
  
A szaktanácsadók 2007. évi munkájának értékelése a jelen közlemény 2. sz. melléklete szerint 
történik. 
  
Az elektronikusan kitöltött űrlapot a szaktanácsadó megküldi az FVM VKSZI részére elektronikus 
levél mellékleteként az ertekeles@vkszi.hu címre, vagy postai küldeményként elektronikus 
adathordozón (postacím: 1012 Budapest, Attila u. 93.). A kitöltött elektronikus űrlap egy 
kinyomtatott, és aláírt példányát a szaktanácsadó a lakóhelye szerint illetékes Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal címére küldi meg 2008. január 31-ig (postára adás dátuma). 
  
Az éves beszámoló jelentésben szereplő lényeges adatok ellenőrzése a TSZK-k éves jelentése 
alapján történik.  
  
Minden szaktanácsadó írásban tájékoztatást kap az értékelése eredményéről, valamint - az értékelés 
eredményétől függően - a névjegyzéki igazolása érvényességének meghosszabbításáról, vagy a 
névjegyzéki nyilvántartásból való törléséről. Az igazolás érvényességének meghosszabbítását a 
szaktanácsadó lakóhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi, az igazolás 
megfelelő rovatára történő rábélyegzéssel.  
  



A szaktanácsadók egyéb kötelezettsége 
  
Felhívjuk a szaktanácsadók szíves figyelmét a Rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint a szaktanácsadó tizenöt napon belül köteles a lakhelye szerint illetékes Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalban (a földművelésügyi hivatalok jogutódjai) bejelenteni, ha felvételi 
feltételeiben, vagy a személyes adatai bármelyikében változás állt be. A lakcím változás be nem 
jelentése ugyanis évről évre sok kellemetlenséget és felesleges postázást okoz. 
  
Csatolt dokumentumok: 
A közlemény mellékletei 
 


