
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 37/2010. (V. 31.) közleménye a Szaktanácsadói 
Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2010. 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 tájékoz-
tatjuk.  
  
2010. évben az alábbi témakörökből térítésmentes továbbképzést és vizsgát biztosítunk 
azoknak a névjegyzéki szaktanácsadóknak a részére, akik a névjegyzékben 2010. március 31-
én nyilvántartottként szerepeltek. 
  
Kötelező modul témakörei: 

• ÚMVP I. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek 
• ÚMVP II. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek 
• ÚMVP III. és IV. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek 

Választható modul témakörei: 

• Kölcsönös Megfeleltetés - Állatjelölés és nyilvántartás 
• Kölcsönös Megfeleltetés - Állategészségügy 
• Kölcsönös Megfeleltetés - Állatvédelem 
• Kölcsönös Megfeleltetés - Élelmiszerbiztonság 
• Kölcsönös Megfeleltetés – Környezetvédelem (talaj- és vízvédelem) 
• Kölcsönös Megfeleltetés - Növényvédelem 
• Kölcsönös Megfeleltetés – Természetvédelem 
• Kölcsönös Megfeleltetés – Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot  
• eTanácsadó képzés (az előzetes jelentkezések alapján) 

  
A képzés és vizsga lebonyolítása: 
  
A továbbképzés teljes tananyaga minden szaktanácsadó számára elektronikus formában 
hozzáférhető az FVM VKSZI honlapján található Névjegyzékkezelő rendszeren keresztül. A 
kötelező modulban felsorolt témakörökből minden szaktanácsadónak vizsgát kell tennie, 
kivéve azokat, akik 2010. évben kapták meg a szaktanácsadói tevékenységük engedélyét. A 
választható modul témaköreiből a továbbképzés és a vizsga nem kötelező, csak lehetőség a 
szaktanácsadó részére, hogy szakterületi jogosultságait bővítse. 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 az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
(FVM VKSZI) - mint Országos Szaktanácsadási Központ -szervezi és bonyolítja le e-learning 
rendszer keretében. Az FVM VKSZI a vizsgáztatással kapcsolatos tudnivalókról és a vizsga 
időpontokról értesíti a szaktanácsadókat, valamint részletes tájékoztatás ad honlapján 
(www.vkszi.hu). 
  



A vizsgaeredmény értékelése 
  
Kötelező modul: 

• 20 pont ÚMVP I. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek, 
• 20 pont ÚMVP II. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek, 
• 20 pont ÚMVP III. és IV. tengelyhez kapcsolódó támogatási jogcímek. 

Az ÚMVP támogatásokhoz kapcsolódó témakörökből összesen 60 pont érhető el. A vizsga 
akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében legalább 42 pontot és témakörönként legalább 14 
pontot elért. 
  
 
Választható modulok: 

• 20 pont Kölcsönös Megfeleltetés minden egyes témaköre. 

  
A Kölcsönös Megfeleltetés egy-egy témaköréből összesen 20 pont érhető el. A vizsga akkor 
sikeres, ha a vizsgázó az adott témakörből legalább 14 pontot elért. 
  
Az eTanácsadó képzés esetében a vizsgaeredmény értékelése a képzést szervező NT 
Nonprofit Közhasznú Kft. vizsgaszabályzatának megfelelően történik.  
  
A sikertelenül vizsgázók számára pótvizsga lehetőségéről az FVM VKSZI a honlapján 
(www.vkszi.hu) tesz közzé tájékoztatást. 
 


