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A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint regisztrált szaktanácsadók számára, a Rendelet 6. §.
szerinti kerül lebonyolításra.
Célcsoport
A szaktanácsadónak legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység engedélyezését követő naptári év
végéig szaktanácsadói alapképzésen kell részt vennie és sikeres alapvizsgát kell tennie.
2018. január 1-étől felfüggesztett 2017 évi alapvizsga mulasztás miatt: 100 fő
2017-ben regisztrált és alapvizsgára kötelezett: 133 fő
2018. évben összesen: 233 fő szaktanácsadó számára kell biztosítani az alapképzés és vizsga
lehetőségét.
A mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnökök a jogszabályból eredően részben mentesülhetnek
a képzés és vizsga alól.
Az alapvizsga a névjegyzékben maradás feltételeként mindenki számára kötelező, a mulasztás a
rendelet szerint felfüggesztést von maga után.
Az alapképzés felépítése
A teljes alapképzés négy napot vesz igénybe: egy nap a módszertani és kapcsolódó intézmény-,
illetve informatikai rendszerek modulokból történő felkészítő képzés, két nap fejlesztő-értékelő
tréning, valamint további egy nap vizsga.
Az alapképzést az alábbi táblázat foglalja össze:
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I. Felkészülés az e-learning rendszerből
Az alapképzés részben a NAK e-learning rendszerén keresztül történik, ahonnan letölthetőek a
rendeletben meghatározott, alábbi témakörökhöz készült tananyagok:
 szaktanácsadás módszertana,
 intézményrendszere és
 a kapcsolódó informatikai rendszerek.
II. Képzés
A szaktanácsadók felkészülését segítve egy napos képzést kell szervezni és lebonyolítani
Budapest 60 km-es körzetében autóval és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyen.
A képzési napon az oktatás 9:30-17:00-ig tartson.
Egy napos képzés keretében mindhárom témakörben tartunk felkészítő képzést, valamint
tájékoztatás adunk a vizsgakövetelményekről.
A képzés felépítése:


Regisztráció



Előadás a szaktanácsadás alapjai, módszertana tananyagból



Előadás az intézményrendszer tananyagból



Ebéd



Előadás az informatikai rendszerek tananyagból



Tájékoztatás a szaktanácsadás módszertana tréningről

A képzési napon való részvétel ajánlott.
III. Tréning
A szaktanácsadás módszertana témakörhöz kapcsolódik a kommunikációs tréning, mely két
egymást követő napot vesz igénybe. Célja a szaktanácsadói készségek és kompetenciák
fejlesztése és értékelése.
A tréningeket legfeljebb 15 fős csoportokban kell megszervezni, két egymást követő napon.
Azonos időben több csoport képzése is folyhat, de mindegyiknél ugyanazon személyi és tárgyi
feltételeket kell biztosítani. Legfeljebb 16 tréningcsoport indítható
A tréninget országos szinten legalább három helyszínen- Dunántúl, Budapest környéke, Alföld
vagy Észak-magyarországi régió- kell megvalósítani, a Megbízóval egyeztetett, közlekedési
szempontból is jól megközelíthető városokban.
A tréning napokon az oktatás 9:30-17:00-ig tart.
A képzés megvalósításának időintervalluma: 2018. ősz.
A kommunikációs tréning végén a objektív tréneri értékelés készül minden résztvevőről az alábbi
szempontok szerint:
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1. együttműködési készség;
2. kommunikációs készség;
3. konfliktuskezelési készség;
4. aktivitás, kezdeményezőkészség;
5. kreativitás;
6. megjelenés.
Az értékelés szempontonként 1-10 skálán történik, három kategóriába sorolva a szaktanácsadót:


1-3 pont, fejlesztendő;



4-7 pont, átlagos;



8-10 pont, kiemelkedő.

Az értékelést minden szaktanácsadó megkapja, melyből látható, hogy melyek a fejlesztendő
területek illetve kompetenciák.
A tréninget akkor fogadható el teljesítettnek, ha a szaktanácsadó legalább 4 szempontból
minimum 4 pontot ért el.
A tréningcsoportokba való jelentkezésre a NAK e-learning rendszerén keresztül lesz lehetőség.
A tréningen való részvétel kötelező. A kapcsolódó értékelés a vizsgára bocsátás alapfeltétele.
A tréning alól felmentést kaphat az, aki mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnöki végzettséggel
vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik. Felmentést kizárólag a szaktan@nak.hu e-mail
címre megküldött levélben lehet kérvényezni, amelyhez mellékelni kell az oklevél vagy igazolás
szkennelt változatát. A kérelmek a képzés előtt legalább 15 napig fogadhatók be. Ez utáni
dátummal nincs lehetőség a mentesség kérésére. Felmentés esetén az eredeti dokumentumot be
kell mutatni a vizsga napján.
Felmentéshez az alábbi igazolások fogadhatók el:
a)

Mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnöki oklevél;

b)

Tanúsítvány a Szent István Egyetemen elvégzett 160 órás szaktanácsadási modulról;

c)

Bizonyítvány a Szent István Egyetem elvégzett szaktanácsadási szakirányról;

d)

Szaktanácsadói Bizonyítvány, mely igazolja, hogy a Debreceni Egyetemen 3 féléven
keresztül hallgatta a mezőgazdasági szaktanácsadás tantárgyat és sikeres vizsgát tett.

IV. Vizsga
A képzést és a tréninget követően kerül sor az alapvizsgára, amely egy napon belül teljesítendő.
Az alapvizsga az alábbi részekből áll:
a)

Online teszt az intézményrendszer és informatikai rendszerek tananyagokból.
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Szóbeli vizsga a szaktanácsadás módszertanából, mely két részre oszlik:

b)


gyakorlati feladatlap megoldása írásban



tételhúzás, tétel kifejtése szóban a felkészülést követően.

A sikeres vizsga feltételei
1. Eredményes részvétel a kommunikációs tréningen. A tréning akkor fogadható el
teljesítettnek, ha a szaktanácsadó legalább 4 szempontból minimum 4 pontot ért el.
2. Az on-line vizsgán legalább 70%-os eredmény elérése

3

A szaktanácsadás alapjai, módszertani tananyaghoz a szaktanácsadó tevékenységi
területéhez készült feladatlap legalább 70%-os megoldása.

3. Szóbeli vizsgát kell tenni a vizsgázónak szaktanácsadás módszertana tématerületből. A
vizsgán egy tételt kell kidolgozni és azt vizsgabizottság előtt be kell mutatni.
Egy vizsgázónak 20 perc felkészülési időt és legalább 10 perc vizsgázási időt kell
biztosítani.
A

vizsgáztató

bizottság

háromtagú,

melynek

elnöke

a

Megbízó

vagy

az

Agrárminisztérium képviselője. A szóbeli vizsgán legalább 70% eredményt kell elérni,
amely a bizottsági tagok értékelésének átlagából számítandó.
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A sikeres vizsga feltételei összefoglalva:
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