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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI ELLENŐRZÉSI  

SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE 
 
 
 
1. A felhívás célja: 
A szakképzés rendszerében a duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a 
szakképzésben. A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara várja a duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételi eljárásában részt 
vevő szakértők jelentkezését. 
  
2. A pályázat beadásának formai feltételei: 
A pályázati adatlap (NAK-NY-369), valamint a kötelezően csatolandó nyomtatványok és 
egyéb dokumentumok - ahol szükséges dátummal ellátott, aláírt formában történő - 
hiánytalan beküldése.  
  
A pályázati adatlap (NAK-NY-369) kötelezően csatolandó nyomtatványai és egyéb 
dokumentumai: 

• Gyakorlati idő igazolása (NAK-NY-370)  

• részletes szakmai önéletrajz (Europass sablon szerint); 

• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata; 

• legalább egy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás. 
 
3. A pályázaton történő részvétel feltételei: 
Pályázatot nyújthat be a pályázati adatlapon megjelölt szakterület(ek)nek megfelelő 
szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy, az 
alábbiak szerint: 
 
Minimális feltételek: 

• szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség (diploma) és 5 éves szakmai gyakorlat 
az adott szakterületen, vagy 

• szakirányú szakmai középfokú végzettség, továbbá 8 éves szakmai gyakorlat az adott 
szakmában, vagy 

• mesterlevél, továbbá 5 éves szakmai gyakorlat az adott szakmában;  

• a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett, térítésmentes módszertani, 
szakmai felkészítőn történő részvétel és az azt lezáró vizsga vállalása a névjegyzékbe 
történő felvételt követően. 

 
4. A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálására évente két 
alkalommal kerül sor: 

1. A tárgyév január 31-ig benyújtott pályázatok esetében február 15. - március 15. 
között. 

2. A február 1-től július 31-ig benyújtott pályázatok esetében augusztus 15. - 
szeptember 15. között.  

A jelentkezés időpontjának a pályázati dokumentáció hiánytalan beérkezésének időpontja 
minősül. 
 
5. A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot és a kötelezően csatolandó nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat postai 
úton kérjük megküldeni a pályázó tartózkodási helye szerint illetékes Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságára. Az igazgatóságok pontos címét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NAK szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék” 
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A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt: 
Fülöp Otilia szakképzési referens 
Telefon: +36 70/527-5585  
E-mail: fulop.otilia@nak.hu  
 
Az elbírálás folyamata: 
A pályázatok elbírálása tartalmi és formai megfelelés alapján történik. Az elbírálásban 
kizárólag a hiánytalanul kitöltött és kötelezően csatolt nyomtatványokat és egyéb 
dokumentumokat tartalmazó pályázatok vesznek részt.  
 
A bírálat eredményéről a pályázó a bírálatot követő 15 munkanapon belül, elektronikus úton 
kap értesítést. A Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe a pozitív elbírálásban 
részesült pályázó kerül felvételre. A Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék nem 
nyilvános. 
 
Hiánypótlás: 
Hiányos pályázati dokumentáció esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes megyei 
igazgatósága – ahova a pályázat benyújtásra került - a pályázatban megadott telefonszámon 
és e-mail címen (kézbesítési visszaigazolás kérése mellett) hiánypótlásra szólítja fel a 
pályázót - a hiánypótlással éritett dokumentum és a hiánypótlási határidő, valamint a 
határidő elmulasztása következményének megjelölésével -, a pályázat beérkezését követő 
5 napon belül.  
 
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a pótlásra rendelkezésre álló idő 10 munkanap. 
A hiánypótlás benyújtását postai úton szükséges elvégezni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pályázó a hiánypótlást nem küldi meg 
határidőre, a pályázat elutasításra kerül! 
 
6. A pályázó a Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerülésével vállalja: 

• A módszertani, szakmai felkészítőn történő részvételt és az azt lezáró vizsgát, melyet 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervez térítésmentesen.  

• A duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételi eljárásában való aktív részvételt és a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamrával történő együttműködést, a hatályos jogszabályi 
követelmények és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szabályozó dokumentumai 
alapján.  

• A pályázati adatlapon megadott adataiban bekövetkezett változást a változást 
követő 15 napon belül jelzi elektronikus úton (e-mailben) a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara felé a szakkepzes2@nak.hu e-mail címre. (A változásbejelentés 
elmaradásából eredő károkért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem vállal 
felelősséget.) 
 

7. A Szakmai ellenőrzési szakértői feladatok ellátására való jogosultság megszerzése: 
 
A szakmai ellenőrzési szakértői feladatok ellátására való jogosultság feltétele - a 
névjegyzékbe kerülésen túl - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett módszertani, 
szakmai felkészítőn történő részvétel, és a felkészítőt lezáró vizsga sikeres teljesítése. A 
felkészítőt és a vizsgát a névjegyzékbe kerülés napjától számított 180 napon belül szükséges 
teljesíteni, ellenkező esetben a szakértő törölt státuszba kerül a Szakmai ellenőrzési 
szakértői névjegyzékben. 
 
A jogosultság megszerzéséről az érintett szakértő a sikeres vizsgát követő 15 munkanapon 
belül postai úton és egyidejűleg elektronikus úton (e-mailben) igazolást (NAK-NY-373) kap, 
amely a sikeres vizsga időpontjától számított 5 évig érvényes. 
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Figyelem! 
A szakértői tevékenység ellentételezéseként nem jogosult szakértői díjazásra az, aki a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa, alkalmazottja, megbízottja, társadalmi 
tevékenységet ott ellátó személy, vagy annak hozzátartozója (a polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó, vagy 2. 
pontja szerinti hozzátartozó), vagy ezek által alapított szervezet, aki vagy amely 
tekintetében összeférhetetlenségre visszavezethető kapcsolat áll fenn. Az érintettségről a 
szerződéskötés előtt nyilatkozatot kérünk. 
 
8. A Szakmai ellenőrzési szakértői feladatok ellátására való jogosultság megújítása: 
 
A szakmai ellenőrzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó jogosultság megújításával 
összefüggő adatlapot (NAK-NY-374) legkésőbb a jogosultság lejárta előtt, a pályázati felhívás 
4. pontjában szereplő határidőkre figyelemmel kell benyújtani.  
 
A szakmai ellenőrzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó jogosultság megújításához az 
igény jelzését követő 180 napon belül kötelező részt venni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
által szervezett módszertani, szakmai felkészítőn és sikeresen teljesíteni az azt lezáró 
vizsgát. 
 
Amennyiben az érintett szakmai ellenőrzési szakértő szakértői feladatok ellátására való 
jogosultsága lejárt, és megújítási igényét a megadott határidőig nem jelezte, vagy a 
megadott határidőn belül nem vett részt a felkészítőn és/vagy nem tett sikeres vizsgát, a 
Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékből törlésre kerül. A névjegyzékbe történő ismételt 
felvételhez új pályázatot szükséges benyújtani, a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelő 
feltételekkel. 
 


