
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 44/2008. (VII. 17.) közleménye a Szaktanácsadói 
Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2008. évi kötelező továbbképzéséről és vizsgájáról 

A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
7. §-ában foglaltak alapján, az éves továbbképzéssel és vizsgával kapcsolatosan a Szaktanácsadói 
Névjegyzékben szereplő szaktanácsadókat az alábbiakról tájékoztatjuk. 
  
1. Évenként kötelező továbbképzés és vizsga 
  
2008. évben az alábbi témakörökből térítésmentes továbbképzést és vizsgát biztosítunk azoknak a 
szaktanácsadóknak a részére, akik 2008. június 30-án a Szaktanácsadói Névjegyzékben nyilván 
voltak tartva, valamint azoknak az NVT tanácsadóknak a részére, akik valamelyik Területi 
Szaktanácsadási Központtal 2008. évben (szerződéssel igazoltan) munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állnak, az alábbi témakörökből: 

• a kölcsönös megfeleltetés 
o célja, 
o jogszabályi háttere és alapelvei, 

• előírásainak és követelményeinek általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és 
intézkedések bemutatása, 

• dereguláció, annak célja, lépései és eddigi eredményei, 
• természetvédelmi követelmények (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény), 
• környezetvédelmi követelmények (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény), 
• állatjelölés és nyilvántartás (kölcsönös megfeleltetés 6., 7. és 8. követelmény), 
• helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásainak ismertetése, 
• ÚMVP összefoglaló az elindult és várhatóan 2008-ban elinduló intézkedésekről, 
• az SPS rendszer ismertetése. 

A képzésen térítés ellenében részt vehetnek továbbá: 

• azok az NVT tanácsadók, akik a Területi Szaktanácsadási Központok valamelyikével 2008. 
évben nem állnak (szerződéssel igazoltan) munkavégzésre irányuló jogviszonyban, 

• kamarai ügyfélszolgálati tanácsadók, 
• falugazdászok. 

A képzés díja: 34.000.- Ft, amely tartalmazza a felkészítést, konzultációs lehetőséget az oktatókkal 
és a vizsgadíjat. A képzési díjat a felkészítést és vizsgát lebonyolító intézményhez kell befizetni, az 
általuk megjelölt módon. 
A pótvizsga díja: 5.000.- Ft/alkalom 
  
Az utazás, szállás és étkezés költségeit minden résztvevő saját maga viseli.  
A képzés időtartama 2 nap: 
1. nap Képzés és konzultáció 
2. nap Vizsga 
  
A képzés és a vizsga helyéről, valamint az időpontjáról a szaktanácsadó bejelentett lakcíme szerint 
illetékes Regionális Szaktanácsadási Központ (RSzK) küld értesítést a szaktanácsadók és a 
térítésmentesen részt vevő NVT tanácsadók részére. A képzésen térítés ellenében résztvevők az 
illetékes RSzK-nál jelezhetik a részvételi szándékukat. 
  



A 2008. évi továbbképzés és vizsga a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozóan aktualizált, naprakész 
ismeretekre terjed ki, ezért a hasonló témakörben 2007-ben letett vizsga alapján a szaktanácsadó a 
2008. évi kötelező vizsga alól nem mentesíthető.  
  
A vizsgára való felkészüléshez a témakörök tananyaga, valamint további részletes tájékoztatás az 
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) a honlapján 
(www.vkszi.hu) érhető el. 
  
  
2. Alapvizsga kötelezettség 
  
A Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a Névjegyzékbe felvett szaktanácsadónak a felvételt követő 
naptári év végéig a minisztérium által előírt alapvizsgát le kell tennie. 
  
Az alapvizsga témakörei a következők: 
1. Földművelésügyi igazgatás 
2. Informatika szaktanácsadóknak 
3. Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 
  
Alapvizsgára kötelezettek azok a Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók, akik 2007. december 31-
ét megelőzően kerültek felvételre, és eredményes alapvizsgát még nem tettek. 
  
Az alapvizsga helyéről, időpontjairól, és a felkészülés lehetőségeiről az FVM VKSZI a honlapján 
nyújt tájékoztatást az első vizsgaidőpontot legalább 60 nappal megelőzően. Ezzel egyidejűleg az 
alapvizsgára való felkészüléshez a témakörök tananyaga letölthető lesz az FVM VKSZI honlapjáról 
(www.vkszi.hu) 
  
  A képzésben és vizsgáztatásban résztvevő intézmények 
  

régió intézmény neve város utca 
ir. 
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