Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara

Ikt.szám: 18 / 2019.
Tárgy:
Tájékoztatás szaktanácsadással kapcsolatban
Tisztelt Elnök Asszony / Elnök Úr!
Tájékoztatásul továbbítjuk a szaktanácsadási tevékenységgel kapcsolatos legújabb
információinkat.
A közelmúltban megjelent 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet új alapokra helyezte a
szaktanácsadást. Eszerint mindazoknak be kell jelentkeznie a Szaktanácsadói
Névjegyzékbe, akiknek ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet
van. Mellékelem Győrffy Balázs NAK elnök erről tájékoztató levelét.
Július 1-én a Parlamentben lesz a NATaB (Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság alakuló
ülése, amelyen kamaránk képviseletében részt veszek.
Július 4-én tájékoztató fórum lesz Budapesten, amin képviseltetjük magunkat. Továbbítom
annak meghívóját is. Amennyiben valakit érdekel az esemény, és személyesen részt
szeretne venni rajta, a lentebb leírtak szerint lehet rá regisztrálni.
Budapest, 2019. június 24.
Üdvözlettel:
Dr. Tarcali Gábor
elnök sk.

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.  1506 Budapest, Pf. 57.
e-mail: novkamara@t-online.hu
tel/fax: (1) 246 29 46

Tájékoztatásul:
Győrffy Balázs NAK elnök levele:
From: Győrffy Balázs [mailto:gyorffy.balazs@nak.hu]
Sent: Friday, June 21, 2019 12:01 PM
Subject: Értesítés szaktanácsadói tevékenység bejelentésének jogszabályi változásáról
Importance: High

Tisztelt Elnök Úr !
2019. május 29-én hatályba lépett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói
tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM
rendelet (továbbiakban: AM rendelet).
Az AM rendelet alapján minden olyan szolgáltatónak be kell jelentkeznie a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) által vezetett Szaktanácsadói Névjegyzékbe, amelynek az ügyfelei
között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van. Lényeges változás a korábbiakhoz
képest, hogy a természetes személy szaktanácsadók mellett a szaktanácsadó szervezeteknek is
kötelező a bejelentkezés.
Tisztelettel kérem Önt, mint a Kamaránkkal együttműködő szervezet képviselőjét, hogy a
szervezetükkel kapcsolatban álló tanácsadókat és tanácsadó szervezeteket szíveskedjen értesíteni
a bejelentési kötelezettségről.
A bejelentési kötelezettség a NAK portáljára feltöltött regisztrációs űrlap kitöltésével és az AM
rendeltben meghatározott dokumentumok megküldésével teljesíthető.
A regisztrációs űrlap a következő linken érhető
el: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/szaktanacsadas/34-esznr
Együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Győrffy Balázs
elnök
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
T: +36 1 802 6119
E: gyorffy.balazs@nak.hu
W: www.nak.hu

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.  1506 Budapest, Pf. 57.
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A NAK Szaktanácsadási Központ felhívása:

Tisztelt Együttműködő Partnerünk!
2019. május 29-én hatályba lépett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói
tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.)
AM rendelet, mely új keretek mentén szabályozza a hazai mezőgazdasági
szaktanácsadási rendszert.
A legfontosabb változásokról, kötelezettségekről, azok végrehajtásáról, a bejelentkezés
módjáról és a támogatott szaktanácsadás aktualitásairól, a csatolt meghívó szerinti
helyszínen és időpontban a NAK Vidékfejlesztési s Szaktanácsadási Igazgatósága
„A mezőgazdasági szaktanácsadás jogszabályi változásai és azok végrehajtása”
címmel tájékoztató rendezvényt szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Tájékoztatjuk, hogy egy e-mail címről, csak egy regisztrációt tudunk fogadni, ezért
kérjük, szervezet esetében a résztvevők külön-külön regisztráljanak.
A regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:
https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/szaktanacsado-forum-2019-julius-4/
Jelentkezési határidő 2019. június 27.
A rendezvény befogadó képessége 200 fő, így a regisztrációs lehetőség a betöltött helyek
függvényében a határidőt megelőzően lezárásra kerül.
A sikeres regisztrációról 2019. június 28-án küldünk visszaigazoló e-mailt.
Szaktanácsadási csoport
Vidékfejlesztési
és
Szaktanácsadási Igazgatóság
1119 Budapest,
Fehérvári út 89-95.
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W: www.nak.hu
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