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BEJELENTÉS, ELLENŐRZÉS

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói
tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási
rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet alapján

A SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, ELLENŐRZÉSE

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN

BEJELENTÉS
MEGKEZDÉSE

•
•
•

		
-

bővített szakmai önéletrajz
felsőfokú végzettséget
tanúsító okirat másolata
1db igazolványkép

Növényvédelem, állategészségügy,
erdőgazdálkodás és földügyek tématerület
megjelölése esetén további dokumentumok
feltöltése (16/2019 (IV.29.) AM rendelet
5.§ (5) bekezdése)

•

SZERVEZET ESETÉN

A BEJELENTÉSI ŰRLAP MENTÉSE,
KITÖLTÉSE, ISMÉTELT MENTÉSE.
A kitöltött űrlap és a NYILATKOZATOK
NYOMTATÁSA, ALÁÍRÁSA.
A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
ELŐKÉSZÍTÉSE:

•

A BEJELENTÉSI ŰRLAP MENTÉSE,
KITÖLTÉSE, ISMÉTELT MENTÉSE.
A kitöltött űrlap és a NYILATKOZATOK
NYOMTATÁSA, ALÁÍRÁSA.

DOKUMENTÁCIÓ ELKÜLDÉSE
ELEKTRONIKUSAN ÉS
POSTAI ÚTON IS

TEVÉKENYSÉG
VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSE

Elektronikusan: A kitöltött bejelentő űrlapon
szereplő „KÜLDÉS” gombra kattintva.

A NAK a postai beérkezést követően
az alábbiakat ellenőrzi:

Az e-mailhez csatolni szükséges az alábbi
dokumentumokat:

•

Elektronikusan és postai úton beérkezett
dokumentumok hiánytalansága.

bővített szakmai önéletrajz
felsőfokú végzettséget tanúsító
okirat másolata
1db igazolványkép

•

Megjelölt tématerület(ek)hez kapcsolódó
felsőfokú szakirányú végzettség, valamint

•

a szakterület(ek)hez kapcsolódó 5 éves
szakmai tapasztalat megléte.

Minden fenti dokumentum megküldése
postai úton is, kiegészítve:

•

Megjelölt tématerülethez esetlegesen
kapcsolódó egyéb igazolás megléte.

DÖNTÉS

•
•

aláírt bejelentő űrlap
aláírt nyilatkozatok

Hiánypótlás esetén a NAK e-mailben
értesíti a bejelentőt.
Hiánytalan dokumentáció esetén
a NAK

		
Elektronikusan: A kitöltött bejelentő űrlapon
szereplő „KÜLDÉS” gombra kattintva.

A NAK a postai beérkezést követően
az alábbiakat ellenőrzi:

Az alábbi dokumentumok megküldése
postai úton:

•

Elektronikusan és postai úton beérkezett
dokumentumok hiánytalansága.

•

A szaktanácsadói tevékenység végzése
szaktanácsadókon keresztül történik.

•

A tevékenységi körében szerepel a szaktanácsadói tevékenység.

•

Nem áll végelszámolási, felszámolási,
csőd- vagy egyéb, a megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás alatt.

•

Szakmai tevékenységet bemutató összefoglaló megléte.

aláírt bejelentő űrlap
aláírt nyilatkozatok

8 napon belül dönt,
az eredményről postai úton
értesíti a bejelentőt.

