Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
közleménye
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló,
73/2015. (XI. 6.) FM rendelet szerint nyilvántartott szaktanácsadók
továbbképzésének szakmai rendezvényeiről és a képzési kötelezettségről
Tájékoztatjuk a szaktanácsadókat a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről, 7. § (5) bekezdés szerinti
szakmai rendezvényekre és a kapcsolódó képzési kötelezettségre vonatkozó éves
szabályokról.
1.

A szaktanácsadók kötelezettségére vonatkozó általános szabályok

A szaktanácsadók éves továbbképzésének részeként évente kötelező a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK) által akkreditált szakmai rendezvényeken való
részvétel.
Az éves képzési időszak kezdete minden év január 1., a képzési időszak vége ugyanazon év
december 31.
A képzési kötelezettség a szaktanácsadói névjegyzékben a képzési évet megelőző év
december 31-én nyilvántartott, aktív státuszú szaktanácsadókra vonatkozik.
A szakmai rendezvények esetében az éves továbbképzési kötelezettség 10 kreditpont
megszerzésével teljesíthető.
Kreditpontok meghatározása a képzésre/rendezvényre vonatkozóan:
A rendezvény típusa
Országos jelentőségű rendezvény
Regionális jelentőségű rendezvény

kredit érték
4
2

A képzésre kötelezett szaktanácsadók adott rendezvényen való részvételüket kizárólag a NAK
által rendszeresített, a rendezvény helyszínén megtalálható jelenléti ív aláírásával és
névjegyzék számuk pontos megadásával igazolhatják, amit a NAK munkatársai a helyszínen
ellenőrizhetnek.
Előzetes regisztrációhoz kötött programok esetében, a regisztráció elmulasztása vagy
határidőn túli jelentkezés esetén kreditpont nem írható jóvá a szaktanácsadónak.
A képzési kötelezettséget elmulasztó azon szaktanácsadók, akik a 10 kreditpontot nem
teljesítették, felfüggesztésre kerülnek, támogatott szaktanácsadási tevékenységet nem
folytathatnak.
A felfüggesztett szaktanácsadók újraaktiválásának feltétele, hogy a képzési évet követő évben

10 krediten felül további 6 kreditet, összesen 16 kreditet kell teljesíteni december 31-ig.
Azon szaktanácsadó aki, határidő előtt teljesíti a 16 kreditet, kérelmezheti a felfüggesztés
feloldását, aktív státuszba való visszahelyezését. A NAK a kérelmet felülvizsgálja és valós
teljesítés esetén a szaktanácsadót újra aktiválja.
Azon szaktanácsadó, aki a képzési kötelezettségét a fentiek szerint nem pótolja, az a pótlási
évet követő január elsejei hatállyal a szaktanácsadási névjegyzékből törlésre kerül.
2. A szakmai képzések/rendezvények akkreditálására vonatkozó általános szabályok
A szaktanácsadók képzésének részeként elfogadott szakmai program akkreditálását a program
szervezőjének kell kezdeményezni a rendezvény ajánlásával. Az ajánlási folyamat
elektronikus úton történik.
Szakmai képzést/rendezvényt agrár- és/vagy vidékfejlesztési témában, a szaktanácsadói
szakterületkehez, és tématerületekhez kapcsolódóan ajánlhatnak a programok szervezői. A
rendezvény tárgya és/vagy célja nem lehet közvetlen termék - vagy technológia ajánlás.
Az ajánlási időszak minden év január 1-től december 10-ig tart.
A tervezett szakmai programot a NAK honlapjáról (www.nak.hu) letölthető ajánlólapon kell
bejelenteni. A hiánytalanul kitöltött ajánlólapot és a kapcsolódó nyilatkozatot legkésőbb 15
munkanappal a rendezvényt megelőzően szükséges megküldeni a szaktan@nak.hu e-mail
címre.
Az ajánlott programot a NAK minősíti. Az akkreditációról vagy elutasításról visszaigazolást
küld az ajánló szervezet részére.
A program jóváhagyását követően a képzések/rendezvények listáját a NAK weboldalán
közzéteszi és az új programokról elektronikus úton értesítést küld az képzésre kötelezettek
részére.
A meghirdetett rendezvényeken való részvétel – a képzés szervezőjétől függően térítésmentes vagy önköltséges formában történhet.
A rendezvény szervezőjének gondoskodni kell:
1. a jelenléti ív (NAK formanyomtatvány) vezetéséről,
2. a résztvevők számára az elégedettségi kérdőívek kiosztásáról és visszagyűjtéséről,
3. a rendezvényt követő 5 munkanapon belül az alábbiak megküldésről:
a. a jelenléti ív- elektronikusan és postán,
b. szakmai beszámolót (NAK formanyomtatvány), és
c. legalább 2 db fotó, melyekről egyértelműen beazonosítható a program, továbbá
d. a résztvevőktől visszagyűjtött elégedettségmérő kérdőívek.
A szaktanácsadók részvételét a rendezvényen a NAK munkatársai ellenőrizhetik, melynek
feltételeit a rendező szervezetnek biztosítania kell.

A rendezvényeket, beérkezett elégedettségi kérdőívek és beszámolók és a helyszíni
ellenőrzések alapján a NAK minden évben minősíti. A minősítés eredményét honlapján közzé
teszi.
3. A 2016-2017 évekre vonatkozó külön szabályok:
A 2016 képzési időszak kezdete 2016. január 1., a képzési időszak vége 2016. december 31.
A fenti időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettség az alábbiak szerint teljesíthető:
 a 2015. december 31-ig regisztrált szaktanácsadók számára 10 kreditpont
megszerzésével.
A 2017 képzési időszak kezdete 2017. január 1., a képzési időszak vége 2017. december 31.
A fenti időszakra vonatkozó továbbképzési kötelezettség az alábbiak szerint teljesíthető:
 a 2016. december 31-ig regisztrált szaktanácsadók számára 10 kreditpont
megszerzésével.
A közlemény visszavonásig hatályos.

