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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában – a 9. § vonatkozásában a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
57. § (1) bekezdés d) pontjában – kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és
II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) képzési projekt: az ÚMVP Képzõ Szervezetnek az 1. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó,
a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI) által jóváhagyott, egy naptári
évre vonatkozó terve;”
(2) Az R1. 2. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
„h) de minimis támogatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján
nyújtott támogatás.”

2. §

(1) Az R1. 6. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ÚMVP Képzõ Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha]
„d) a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét
oktatja, elvégzi az abban elõírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait a VM VKSZI által
megadott idõpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képzõ Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe.”
(2) Az R1. 6. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az ÚMVP Képzõ Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján az VM VKSZI évenként
értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képzõ Szervezet és az MVH részére.”

3. §

(1) Az R1. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
„b) írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási
idõszakban az elektronikus benyújtást teljesítõ ÚMVP Képzõ Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél
székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képzõ Szervezet által kiállított, az ügyfél által
pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat
másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyezõ másolat”, és azt alá kell írnia;”
(2) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 6. kérelem benyújtási idõszakig nyújtható
be, de legkésõbb a felnõttképzési szerzõdés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül. Amennyiben
a képzés befejezése kérelem benyújtási idõszakra esik, akkor az azt követõen megnyíló elsõ kérelem benyújtási
idõszaktól kell számítani a 6 idõszakot.”
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(3) Az R1. 7. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának idõszaka:
a) 2011. évben
aa) február 1-jétõl 28-ig;
ab) június 1-jétõl 30-ig;
ac) október 1-jétõl 31-ig;
b) 2012. évtõl kezdõdõen évente
ba) március 1-jétõl április 30-ig;
bb) szeptember 1-jétõl október 31-ig.”
(4) Az R1. 7. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Erdõgazdálkodó ügyfél az egyesített támogatási és kifizetési kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem
benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának pénzügyi
évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás
összegérõl.”
4. §

(1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP
Képzõ Szervezet és a képzésben részt vevõ között létrejött felnõttképzési szerzõdés megkötésének dátuma szerint
kialakított rangsor alapján bírálja el.”
(2) Az R1. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Erdõgazdálkodó ügyfél esetében:
a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános „de minimis” rendelet
szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja;
b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell
az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való
kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.”
(3) Az R1. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje – a támogatási határozatban foglaltak szerint – erdõgazdálkodó,
a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenõrzése és folyósítása során az általános „de minimis” rendelet 2. és
3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.”
(4) Az R1. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.”

5. §

Az R1. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

6. §

(1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. §

(1) Az R1. 2. § c) pontjában, a 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3), (6), (9) és (11) bekezdésében, valamint a 7. §
(7) bekezdésében, továbbá a 8. § (2) bekezdésében az „az FVM VKSZI” szövegrész helyébe az „a VM VKSZI” szöveg lép.
(2) Az R1. 6. § (5) és (12) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében az „Az FVM VKSZI” szövegrész helyébe az
„A VM VKSZI” szöveg lép.
(3) Az R1. 6. § (4) bekezdés
a) a) pontjában az „az FVM VKSZI-hez” szövegrész helyébe, az „a VM VKSZI-hez”;
b) f) pontjában az „az FVM VKSZI-vel” szövegrész helyébe, az „a VM VKSZI-vel”
szöveg lép.
(3) Az R1. 7. § (4) bekezdésében a „ötödik munkanapon” szövegrész helyébe, a „nyolcadik munkanapon” szöveg lép.

8. §

Az R1. a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
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139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.)
VM rendelet] módosított 7. § (6) és (10) bekezdését, valamint 8. § (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
9. §

(1) A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére. Egyéni tervet benyújtani
2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet. A benyújtás idõpontjának az Egyéni terv postára adásának napja
minõsül.”
(2) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan
április 1. és június 15., míg a 2010/2011. borpiaci évben végrehajtott tevékenységek tekintetében 2012. április 1. és
június 15. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás idõpontjának a támogatási kérelem postára adásának
napja minõsül.”
(3) Az R2. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a 2010/2011. borpiaci év vonatkozásában az összesített támogatási igény a 2010/2011. borpiaci évre
meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási
kérelmek kapcsán a kifizetésre 2011. október 16. után kerül sor a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg
terhére.”

10. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék,
vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által – az adott célterületében – helyi termékként meghatározott hagyományos
termék;”
(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek,
valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltetõ
természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.”

11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 13.00 órakor lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 90/2011. (X. 3.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kódszáma

an1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

31.
32.

33.
34.
35.

C

D

A képzés

7.
8.
9.
10.
11.

27.
28.
29.
30.

B

an2

idõtartama
(45 perces tanóra)

megnevezése

1. célterület: Választható képzések
Szakképesítést nem adó képzések
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezõgazdasági
és Környezeti Állapot követelményei
A képzés tartalma:
1. Kölcsönös megfeleltetés
– célja, alapelvei;
– jogszabályi háttere;
– a követelmények csoportosítása, általános
ismertetésük;
– a követelmények ellenõrzése,
jogkövetkezmények;
– természetvédelmi követelmények;
– környezetvédelmi követelmények;
– állatjelölés és nyilvántartás.
2. A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot
elõírásai
2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései,
illetve az azoknak való megfelelés.
2.2. Elõzmények
– a korábbi években alkalmazott HMKÁ elõírások;
– a változtatás szükségessége.
2.3. Az új, 2008. évtõl alkalmazandó HMKÁ
elõírásokról általában
– a szabályozásról;
– kikre és hol vonatkozik.
2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott
4 témakör és a hazai 8 HMKÁ elõírás ismertetése
– talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások;
– a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó
elõírások;
– talaj szerkezetére vonatkozó elõírások;
– minimális mûvelés szintjének megõrzése.
3. A parlagfû elleni védekezés módszerei
Az agráriumban elõállítható vagy keletkezõ
biomassza hasznosítása és elsõdleges feldolgozása
A képzés tartalma:
– az energetikai célú biomassza elõállításhoz,
elsõdleges feldolgozáshoz igényelhetõ
támogatások;
– lágy szárú energianövények termesztése;
– fás szárú energianövények termesztése, és annak
jogi szabályozása;
– a biomassza begyûjtése, felhasználása,
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös
tekintettel a mezõgazdasági és kistérségi
alkalmazásokra;

elmélet

gyakorlat

22

–

22

–
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

an3

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

an4

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

an5

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

an6

– az agrárszakigazgatás rendszere.
Aktuális növényvédelmi ismeretek
A képzés tartalma:
Elméleti képzés
– új növényvédõ szerek ismertetése;
– új védekezési módszerek egyes károsítók ellen;
– a használatból kivont növényvédõ szerek és
helyettesítési lehetõségeik;
– a növényvédelem ökonómiája;
– növényvédelmi elõrejelzési információk, és azok
felhasználása;
– a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
– a parlagfû elleni védekezés módszerei.
Gyakorlati képzés
– fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények
felismerése;
– permetezõgépek beállítása;
– permetlékészítési, kijuttatási számítások.
Kistermelõi élelmiszer elõállítás, elsõdleges
feldolgozás és értékesítés szabályai
A képzés tartalma:
– kistermelõi élelmiszer-elõállítás, elsõdleges
feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása;
– élelmiszerhigiénia;
– a termékek csomagolása;
– a jogszabályban elõírt nyilvántartások vezetése;
– a termékek nyomonkövethetõsége;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése
A képzés tartalma:
Elméleti képzés
– a növények tápanyagfelvétele;
– a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezõi;
– a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai
vonatkozásai;
– a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve,
lépései;
– a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Gyakorlati képzés
– tápanyaggazdálkodási terv készítése.
Agrárvállalkozói ismeretek
A képzés tartalma:
1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
– a stratégia kialakításának folyamata;
– a cég tõkeköltségvetése;
– beruházási változatok értékelése, beruházási
döntés;
– a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezõk,
kockázatmenedzselés.
– humánerõforrás (szakmai végzettségek)
2. A vállalkozás mûködtetése
– az üzlet finanszírozása;
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– költséggazdálkodás, költségelemzés;
– a vállalati hozamok mérése, elemzése;
– egyszerûsített mérleg, eredménykimutatás;
– a nyereség növelésének lehetõségei a
mezõgazdasági termelésben;
– fõbb pénzügyi mutatók képzése.
3. Üzleti terv készítése
4. Adózási ismeretek
5. Társadalombiztosítás
6. Az agrárszakigazgatás rendszere
Ökológiai gazdálkodás
A képzés tartalma:
– az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;
– az ökológiai növénytermesztés jellemzõ
technológiai elemei;
– az ökológiai állattenyésztés jellemzõ technológiai
elemei;
– az ökológiai kertészet jellemzõ technológiai
elemei;
– átállás az ökológiai gazdálkodásra;
– ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehetõ
támogatások;
– az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;
– a biotermékek értékesítési lehetõségei;
– az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Termékértékesítés lehetõségei, termelõi csoportok
alakítása, helyi termékek értékesítése
A képzés tartalma:
– termelõi csoportok formái, alakításuk lépései;
– piacrajutási lehetõségek;
– a helyi termékek marketingje, értékesítési
lehetõségei;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Alkalmazott számítástechnika, alapfokú
számítógép-kezelõi ismeretek gazdálkodók
számára. Szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele
A képzés tartalma:
Elméleti képzés:
– általános informatikai ismeretek (hardver,
szoftver, OP rendszerek);
– a Word és az Internet alapszintû ismertetése;
– a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
Gyakorlati képzés:
– a Word használata;
– az Internet használata (gazdálkodók számára
hasznos honlapokról információszerzés);
– elektronikus levelezés.
Jó Mezõgazdasági Gyakorlat
A képzés tartalma
Elméleti képzés:
– a mezõgazdaság és környezet viszonya,
alkalmazott mezõgazdasági gyakorlatok, EU és
hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;
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– a Jó Mezõgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a
termesztési rendszerekben;
– a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;
– termõterület kiválasztása, vetésforgó,
fajtakiválasztás;
– talajmûvelés, trágyázás, öntözés;
– növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;
– betakarítás és betakarítás utáni kezelések;
– élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek
nyomonkövetése;
– a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben,
általános követelmények, telephely, az állomány
nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;
– takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás,
állatjólét, állatszállítás;
– a JMGy és a mezõgazdasági minõségbiztosítási
rendszerek kapcsolata;
– a parlagfû elleni védekezés módszerei.
Gyakorlati képzés:
– helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.
Az integrált növénytermesztés,
gyümölcstermesztés technológiája
A képzés tartalma:
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Elméleti képzés:
Általános rész:
– az integrált gazdálkodás fogalma;
– az integrált növénytermesztés hazai szabályozása;
– integrált növénytermesztési célprogramok;
– az integrált növénytermesztés feltételrendszere;
– az integrált növénytermesztés jelentõsebb elemei.
Speciális rész:
– integrált szántóföldi növénytermesztés;
– integrált zöldségtermesztés;
– integrált gyümölcstermesztés.
Gyakorlati képzés:
Gazdálkodási naplóban a
– mûveleti lapok kitöltése;
– növényvédelmi elõrejelzési adatlap kitöltése;
– permetezési napló kitöltése.
A fás szárú energiaültetvények telepítése és
kezelése
A képzés tartalma:
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– fás szárú energiaültetvények telepítésére
vonatkozó jogszabályok;
– a fás szárú energianövények
termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;
– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása
(tüzeléstechnika, pelletálás).
Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére
A képzés tartalma:
– az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentõsége;
– biztosításának lehetõségei a termõföldtõl a
fogyasztó asztaláig;
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– élelmiszerek minõsége, mikrobiológiai minõsége,
meghatározó tényezõi;
– alap- és adalékanyagok minõsége, a késztermék
minõségére gyakorolt hatása;
– élelmiszerek biztonságos elõállítása, csomagolása,
tárolása, szállítása, értékesítése;
– nyomon követés biztosítása az egész
termékpályán;
– romlást okozó tényezõk, élelmiszer-fertõzés,
ételmérgezés okai, következményei, megelõzési
lehetõségek;
– élelmiszer-elõállítás higiéniája, személyi higiénia
jelentõsége, biztosításának lehetõségei az
élelmiszer-elõállításban, HACCP;
– génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos
információk;
– a kistermelõi élelmiszer elõállítás és forgalmazás
jogi szabályozása;
– fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentõsége,
biztosításának lehetõségei;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Erdõgazdálkodás
A képzés tartalma:
– az erdõgazdálkodás keretrendszerét jelentõ
jogszabályi környezet ismertetése;
– az erdõ, mint ökoszisztéma;
– alapfokú dendrológiai ismeretek;
– az erdõgazdálkodás fenntarthatósága;
– erdõgazdálkodói szervezeti formák;
– erdõgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;
– erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
– erdõtervezés;
– erdõnevelési, fakitermelési módok ismertetése;
– erdõfelújítás;
– az erdõgazdálkodási tevékenység hatósági
engedélyezése;
– erdõtelepítés;
– természetközeli erdõgazdálkodási módszerek
ismertetése;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció
(gazdákat érintõ területe), Víz Keretirányelv fõ
követelményei
A képzés tartalma:
1. Melioráció, mezõgazdasági vízgazdálkodás
természeti tényezõi
– idõjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
– idõjárási szélsõségek;
– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.
2. A mezõgazdasági termelés kettõs
veszélyeztetettsége
3. Aszály
– történelmi aszályos idõszakok;
– aszálykárok;
– az aszály enyhítésének lehetõségei.
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4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
– melioráció;
– a melioráció összetevõi;
– hatósági engedélyek;
– a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból
történõ megítélése;
– a melioráció kivitelezése.
5. Vízgazdálkodás
– víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
– vízkárelhárítás, belvízvédelem;
= belvíz által veszélyeztetett területek;
= erózió által veszélyeztetett területek;
= belvízvédekezéssel kapcsolatos fõbb teendõk;
= belvízvédekezés szervezeti rendje.
6. Agrárstratégiánk
7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetõségeink
8. Az agrárszakigazgatás rendszere
Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális
földügyi és birtokrendezési kérdések
A képzés tartalma:
1. Az SPS rendszer
2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések
– a termõföld tulajdonjogának megszerzése;
– a birtokrendezés eszközei;
– a termõföld használata és a földhasználati
nyilvántartás;
– a termõföldet érintõ hasznosítási kötelezettség és
a parlagfû-mentesítés;
– a termõföld más célú hasznosítása.
3. Az agrárszakigazgatás rendszere
Vadgazdálkodási ismeretek
A képzés tartalma:
– a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
– vadgazdálkodási célú élõhelyfejlesztés és az
ÚMVP kapcsolata;
– apróvad-gazdálkodási alapismeretek;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Borpiaci ismeretek
A képzés tartalma
– világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában
– a szõlõ-bor ágazat hazai intézményrendszere
– új borpiaci szabályozás az EU-ban
– szõlõ-bor ágazati támogatások
– borkészítés és forgalomba hozatal szabályai
– szõlõ- és bortermelõi adatszolgáltatási
kötelezettségek
– az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások
– a kölcsönös megfeleltetés szõlészeti vonatkozásai
Mezõgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális
esetei
A képzés tartalma
– a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közlekedésének
feltételei
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– az üzemanyag és mezõgazdasági vegyszer
szállítására vonatkozó általános elõírások
– a fõbb veszélyek
– a különbözõ veszélytípusoknak megfelelõ
megelõzõ és biztonsági intézkedések
– a jármûvek és a küldeménydarabok jelölése
– a be- és kirakodás, valamint a szállítás során
alkalmazandó óvintézkedések
– a rendkívüli esemény során alkalmazandó
magatartási szabályok, a tûzoltó készülék
használata
Természetközeli gazdálkodás
A képzés tartalma
1. Általános ismeretek a természetvédelemrõl
– természetvédelmi alapismeretek;
– a mezõgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben;
– a hazai természetvédelem mûködése;
– Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén;
– Magyarország védett állatai és növényei;
– gyógynövény és gombaismeret.
2. Környezetkímélõ gyepgazdálkodás
3. A vadkár megelõzése, csökkentése a
mezõgazdaságban
4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek,
bevallások készítése
Pályázatírási ismeretek
A képzés tartalma:
– EU források, EU alapok
– A projekt fogalma, felépítése, projekt
menedzsment
– Üzleti terv szerepe a pályázatírásban
– Tervezési technikák
– Pályázatok formai és tartalmi követelményei
– Közbensõ ellenõrzések
– Pályázatírási praktikák
– Pályázatok bírálata, döntéshozatal
– A sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolások,
beszámolók
OKJ szerinti szakképesítések
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó
31 521 19 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gép
kezelõ
31 521 19 0010 31 04 Elágazás: Majorgép-kezelõ
31 521 19 0010 31 06 Elágazás: Mezõgazdasági erõés munkagépkezelõ
31 521 19 0010 31 07 Elágazás: Mezõgazdasági
rakodógép kezelõ
31 521 19 0010 31 09 Elágazás: Növényvédelmi
gépkezelõ
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Vizsgakövetelményekben
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idõtartam min. 30%-a, amit a VM
VKSZI a képzési projektterv
felülvizsgálata során ellenõriz

28908

MAGYAR KÖZLÖNY

272.

ao8

273.

ao9

274.

ao10

275.

ao11

276.
277.
278.

ao12
ao13
ao14

279.

ao15

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

ao16
ao17
ao18
ao19
ao20
ao21
ao22
ao23

288.

ao24

289.

ao25

290.

ao26

291.

ao27

292.

ao28

293.
294.

ao29
ao30

295.

ao31

296.

ao32

297.

ao33

298.

ao34

299.

ao35

300.

ao36

301.

ao37

302.

ao38

303.
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31 521 19 0010 31 10 Elágazás: Önjáró
betakarítógép kezelõje
54 621 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényvédõ és méregraktár-kezelõ
31 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Motorfûrész-kezelõ
31 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Fakitermelõ
31 621 05 0000 00 00 Méhész
31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ
31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ
31 621 04 0001 31 01 Belovagló
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztõ
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelõállító
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztõ
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda
33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és
rendszerüzemeltetõ
33 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Csomagológép-kezelõ
33 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépkezelõ
33 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari készülék kezelõje
33 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Növényolaj-gyártógép kezelõje
33 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Palackozógép-kezelõ
33 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ
33 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti
felkészítõgép kezelõje
33 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdészeti
kötélpálya kezelõje
33 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Erdészeti
közelítõgép kezelõje
33 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés: Erdészeti
rakodógép kezelõje
33 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés:
Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje
54 525 02 0010 54 01 Elágazás: Erdõgazdasági
gépésztechnikus
54 525 02 0010 54 02 Elágazás: Mezõgazdasági
gépésztechnikus
33 215 02 0000 00 00 Virágkötõ, -berendezõ,
virágkereskedõ
33 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés: Virágbolti
eladó
33 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Virágdekoratõr
33 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Virágkereskedõ
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33 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Virágkötõ
31 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti
gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti
gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0010 31 03 Elágazás: Mezõgazdasági
gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0001 33 01 Ráépülõ szakképesítés:
Dieseladagoló-javító
31 521 01 0001 33 02 Ráépülõ szakképesítés: Erõ- és
munkagépjavító
31 521 01 0001 33 03 Ráépülõ szakképesítés:
Hidraulika-javító
31 521 01 0001 33 04 Ráépülõ szakképesítés:
Jármûelektromos szerelõ
54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
31 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Állattartó-telepi munkás
31 621 01 0010 31 03 Elágazás:
Haszonállat-gondozó
31 621 03 0010 31 01 Elágazás: Állattenyésztõ
(baromfi és kisállat)
31 621 03 0010 31 02 Elágazás: Állattenyésztõ (juh
és kecske)
31 621 03 0010 31 03 Elágazás: Állattenyésztõ
(sertés)
31 621 03 0010 31 04 Elágazás: Állattenyésztõ
(szarvasmarha)
54 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés: Állatorvosi,
állategészségügyi szaksegéd
54 621 03 0010 54 01 Elágazás: Állategészségügyi
technikus
54 621 03 0010 54 02 Elágazás: Állattenyésztõ
technikus
33 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Faiskolai
munkás
33 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Faiskolai
termesztõ
33 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Növényházi dísznövénytermesztõ
33 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szabadföldi dísznövénytermesztõ
31 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti
növényvédõ
31 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Erdõmûvelõ
31 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdõõr
54 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Digitálistérkép-kezelõ
54 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés: Földügyi
számítógépes adatkezelõ
54 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés:
Ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ
54 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérõ és
térinformatikai technikus
54 581 01 0010 54 02 Elágazás: Térképésztechnikus
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II. FEJEZET
A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSA
4. A Kormány feladatai
5. §

A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása körében:
a) meghatározza a Kormány tagjainak és a védekezésben érintett állami szerveknek a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatait,
b) megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és segítségnyújtásra, valamint a megelõzés
területén történõ együttmûködésre irányuló nemzetközi egyezményeket,
c) összehangolja a katasztrófavédelemmel összefüggõ oktatási, képzési, tudományos kutatási és mûszaki fejlesztési
tevékenységet,
d) létrehozza az országos katasztrófavédelmi információs rendszert,
e) kihirdetésre elõkészíti a veszélyhelyzet idején bevezetésre kerülõ rendeletek tervezeteit, és megküldi azokat
a végrehajtásért felelõs személyeknek és szervezeteknek,
f) az éves költségvetésben tervezi a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásra fordítható elõirányzat mértékét,
g) gondoskodik a központi költségvetési tervezés keretében a katasztrófavédelem mûködésének és fejlesztésének
pénzügyi feltételeirõl,
h) meghatározza a nemzeti kockázatelemzési, -értékelési és feltérképezési követelményeket,
i) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszternek a honvédelemért felelõs miniszter véleményének kikérését
követõen kialakított javaslatára meghatározza a polgári védelmi szervezetek összlétszámát,
j) közvetlenül vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter útján irányítja a megyei védelmi bizottságok
katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

6. §

(1) A Kormány megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás összehangolását, a tervezés
kormányszintû feladatainak végrehajtását, a katasztrófák következményeinek felszámolására való felkészülés,
a megelõzés, a végrehajtás és a helyreállítás feladatainak tárcák közötti koordinációját.
(2) A katasztrófavédelem irányítása a szakirányítást végzõ kormányzati szervek közremûködésével valósul meg.
(3) A Kormány a katasztrófavédelem irányítása során dönt
a) a védekezéshez szükséges külföldi (nemzetközi) segítség igénybevételérõl,
b) a külföldi állam részére történõ segítségnyújtásról.

5. Kormányzati koordináció
7. §

A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggõ döntéseinek elõkészítése és a védekezéssel kapcsolatos feladatok
ágazati összehangolása és irányítása érdekében kormányzati koordinációs szervet (a továbbiakban: kormányzati
koordinációs szerv) mûködtet.

6. A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter feladatai
8. §

(1) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter felelõs az irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv
mûködtetéséért.
(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
a) kinevezi, illetve felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
vezetõjét, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõjének javaslatára kinevezi, illetve felmenti a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõjének helyettesét vagy helyetteseit,
c) elrendeli a Kormány egyidejû tájékoztatása mellett a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását,
d) dönt az Országgyûlés által az éves költségvetésben a nemzetközi segítségnyújtásra hatáskörébe utalt elõirányzat
felhasználásáról,
e) háromévente jelentést készít az Országgyûlésnek és a Kormánynak a fõbb természeti csapásokra és az ember
okozta katasztrófákra kiterjedõ kockázatelemzésekrõl, a katasztrófák elleni védekezésre történõ felkészülés
helyzetérõl, illetve a védekezésrõl,
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54 581 01 0001 54 01 Ráépülõ szakképesítés:
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
54 581 01 0001 54 02 Ráépülõ szakképesítés:
Kataszteri szaktechnikus
33 621 02 1000 00 00 Gazda
33 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Ezüstkalászos gazda
33 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés:
Mezõgazdasági munkás
31 624 01 0001 31 01 Ráépülõ szakképesítés:
Elektromos halászgép kezelõje
51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztõ és
-forgalmazó
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ
31 641 01 0010 31 01 Elágazás: Inszeminátor
(baromfi és kisállat)
31 641 01 0010 31 02 Elágazás: Inszeminátor (juh és
kecske)
31 641 01 0010 31 03 Elágazás: Inszeminátor (ló)
31 641 01 0010 31 04 Elágazás: Inszeminátor (sertés)
31 641 01 0010 31 05 Elágazás: Inszeminátor
(szarvasmarha)
31 622 01 Kertész
31 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Fûszernövénytermesztõ
31 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Gombatermesztõ
31 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Gyógynövénytermesztõ
31 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Kerti
munkás
31 622 01 0010 31 02 Elágazás: Gyümölcstermesztõ
31 622 01 0010 31 04 Elágazás: Zöldségtermesztõ
31 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Lóápoló és
gondozó
31 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Méhészeti
munkás
31 521 19 0010 31 01 Elágazás: Fejõ- és
tejkezelõgép kezelõje
31 521 19 0010 31 02 Elágazás: Keltetõgép kezelõ
31 521 19 0010 31 05 Elágazás: Meliorációs, kert- és
parképítõgép kezelõ
31 521 19 0010 31 08 Elágazás: Mezõgazdasági
szárítóüzemi gépkezelõ
35 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
35 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
33 521 06 0010 33 01 Elágazás: Mezõgazdasági
munkagépjavító kovács
33 521 06 0010 33 02 Elágazás: Patkolókovács
52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda
54 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Növénytermesztõ
54 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Vetõmagtermesztõ
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396.
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398.

ao134

399.

ao135

54 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és
növényvédelmi technikus
54 621 04 0010 54 02 Elágazás: Növénytermesztõ és
növényvédelmi technikus
54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó
technikus
54 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés: Kertépítõ
54 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Kertfenntartó
54 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Parkgondozó
54 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Temetõkertész
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
33 621 01 0000 00 00 Borász
33 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Pincemunkás
33 621 01 0001 33 01 Ráépülõ szakképesítés:
Sommelier (borpincér)
33 621 01 0001 51 01 Ráépülõ szakképesítés:
Vincellér
54 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és
pezsgõgyártó technikus
54 541 01 0010 54 05 Elágazás:
Élelmiszer-higiénikus
54 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és
üdítõitalipari technikus
54 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és baromfiipari
technikus
54 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és
keveréktakarmány-ipari technikus
54 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütõ- és cukrászipari
technikus
54 541 01 0010 54 10 Elágazás: Tartósítóipari
technikus
54 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari technikus
33 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Gyümölcspálinka-gyártó
33 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Sörgyártó
33 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Szesz- és
szeszesitalgyártó
33 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Szikvízgyártó
33 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Üdítõitalés ásványvízgyártó
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
31 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Baromfifeldolgozó
31 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Bolti
hentes
31 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Csontozó
munkás
31 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Halfeldolgozó
31 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Szárazáru
készítõ
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31 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés: Vágóhídi
munkás
33 541 03 0000 00 00 Molnár
33 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Keveréktakarmány-gyártó
33 541 04 0000 00 00 Pék
33 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyorspékségi sütõ és eladó
33 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés: Sütõipari
munkás
33 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés:
Száraztésztagyártó
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
33 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Mézeskalács-készítõ
33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó
33 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyümölcsfeldolgozó
33 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés: Hûtõipari
munkás
33 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés:
Konzervgyártó
33 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényolajgyártó
33 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés: Olajütõ
33 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés: Savanyító
33 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés:
Zöldségfeldolgozó
33 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés: Elsõdleges
tejkezelõ
33 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés: Friss és
tartós tejtermékek gyártója
33 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés: Sajtkészítõ
51 541 01 Vágóállat-minõsítõ
51 541 01 0010 51 01 Elágazás: Juhminõsítõ
51 541 01 0010 51 02 Elágazás: Sertésminõsítõ
51 541 01 0010 51 03 Elágazás:
Szarvasmarhaminõsítõ
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás
31 623 01 0001 33 01 Ráépülõ: Lakott-területi
fakitermelõ
Hatósági képzések
Mezõgazdasági vontatóvezetõ képzés [a 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott
követelmények szerint]
80 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a
Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §
(3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján
a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamarával együttmûködésben történhet]
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2. célterület: Kötelezõ képzések
Mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez kapcsolódó képzések
Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és
14
a kertészetben címû képzés a növénytermesztési
létesítmények korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatásokról (terményszárítók) szóló
35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, valamint a
kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.) FVM
rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája– gazdaságossági
számítások;
Speciális rész
– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring
mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
– terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
– magtisztítás (szabványok);
– magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek
csökkentésére stb.);
– kapcsolódó jogszabályok.
Beruházások az állattenyésztésben címû képzés az
14
állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások;
Speciális rész
– az elnyert összeg felhasználási rendje,
jogkövetkezmények, jogorvoslat;
– az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb
környezetvédelmi szabályok;
– állattartó telepi nyilvántartások szabályos
vezetése;
– szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.
GAZDANet címû képzés a külön jogszabályban
8
meghatározott GAZDANet támogatási jogcímhez
kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Számítástechnikai alapismeretekkel nem
rendelkezõk részére
– jogcím-specifikus kötelezettségek;
– általános informatikai ismeretek (hardver,
szoftver, OP rendszerek);

–

–

30
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– a Word alapszintû ismerete, használata;
– az Internet alapszintû ismerete, használata;
– elektronikus levelezés;
– a GazdaNet programcsomag használata;
Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezõk
részére
– jogcím-specifikus kötelezettségek;
– az Internet, a Word és az Excel használata;
– elektronikus levelezés;
– a GazdaNet programcsomag használata;
– a VM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus
intézése;
– elektronikus eszközök alkalmazása a
mezõgazdaságban;
– automatikus mérõeszközök alkalmazása a
mezõgazdaságban;
– mezõgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási
lehetõségei;
– vállalatirányítási rendszerek.
Évelõ ültetvények telepítése címû képzés a rövid
vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény
telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, az évelõ, lágy
szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM
rendelethez, a mezõgazdasági energiafelhasználás
megújuló energiaforrásból történõ elõállításához
nyújtandó támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelethez, valamint – a gyümölcs
ültetvényekrõl szóló speciális részt alkalmazva –
az ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII. 27.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások;
Speciális rész (biomassza)
– a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
– a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
– a lágy szárú energianövények termesztése;
– a fás szárú energianövények termesztése,
kapcsolódó jogszabályok;
– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása
(tüzeléstechnika, pelletálás).
Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
– a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó
kötelezettségek;
– az ültetvény ápolása termõrefordulásig (gyakori
problémák);

14
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– az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi
követelménye;
– az öntözés módjai és gazdaságossága;
– termékértékesítési lehetõségek.
A fiatal mezõgazdasági termelõk elindítása címû
képzés a fiatal mezõgazdasági termelõk
támogatásáról szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelethez, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági
termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009.
(VIII. 29.) FVM rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások;
Speciális rész
– az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság
mûködésével kapcsolatos bizonylatok szabályos
vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetõségek;
– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
– forrásbevonás lehetõségei, hitelfelvétel;
– piacrajutási lehetõségek;
– szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
Mezõgazdasági termékek értéknövelése címû
képzés a mezõgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatásról szóló
47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez, valamint az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi
alapú nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek
létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez
kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások;
Speciális rész
– termelõi együttmûködések;
– élelmiszer-biztonsági ismeretek.
A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó
gazdaságok támogatása címû képzés a külön
jogszabályban meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
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– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások;
Speciális rész
– az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;
– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
– az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a
támogatástól;
– jogorvoslati lehetõségek (vis maior).
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû
képzés az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez
kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend
– agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon
(a korábbi évek tapasztalatai);
– minimum követelmények az AKG-ban;
– az AKG jogszabályi követelményei;
– eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás,
kötelezettségátadás, öröklés);
– helyszíni ellenõrzés, jogkövetkezmények.
2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
– szántóföldi célprogramok;
– ültetvényes gazdálkodás;
– gyepgazdálkodás;
– vizes élõhelyeken történõ gazdálkodás.
3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó
egyéb kérdések
– a Gazdálkodási Napló vezetése;
– a különbözõ támogatások együttes felvételének
lehetõségei;
– az Agrár-környezetgazdálkodási Információs
Rendszer (AIR).
5. Az agrárszakigazgatás rendszere
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.
[az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet második képzési
idõszakához kapcsolódóan]
A képzés tartalma:
– a jogcímrendelet változásai,
– az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II.
intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel,
– az AKG hatásindikátorainak monitoringja,
– a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos
tapasztalatok,
– gyakran ismételt kérdések,
– a parlagfû elleni védekezés módszerei.
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Erdõ-környezetvédelmi kifizetések címû képzés a
külön jogszabályban meghatározott ezen
támogatási jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
1. A természetközeli erdõgazdálkodás
feltételrendszere
– az erdõgazdálkodás fenntarthatósága;
– az erdõgazdálkodási szemlélet, gyakorlat
változásai;
– jogi szabályozás;
– természetvédelem és erdõgazdálkodás
kapcsolata;
– speciális erdõgazdálkodás védett területeken.
2. Az erdõ-környezetvédelmi célprogramok
– a célprogramok elõírásainak részletes ismertetése;
– a legkedvezõbb célprogramok kiválasztásának
szempontjai;
– eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése,
részleges visszavonás, kötelezettség-átadás,
öröklés);
– helyszíni ellenõrzés, jogkövetkezmények.
3. Az erdõ-környezetvédelmi intézkedés és más
támogatási lehetõségek kapcsolata a különbözõ
támogatások együttes igénybevételének
lehetõségei
4. Az agrárszakigazgatás rendszere
Natura 2000 kifizetések címû képzés a külön
jogszabályban meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan, beleértve az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura
2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendeletet.
A képzés tartalma:
1. Általános ismeretek a természetvédelemrõl és a
Natura 2000 területekrõl
– természetvédelmi alapismeretek;
– a mezõgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben;
– a hazai természetvédelem mûködése;
– az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat
bemutatása;
– jogi szabályozás;
– a Natura 2000 területeken elõforduló közösségi és
kiemelt közösségi jelentõségû élõhelyek, valamint a
növény- és állatfajok bemutatása.
2. A Natura 2000 gyepterületeken történõ
gazdálkodás
3. A Gazdálkodási Napló vezetése
4. Az agrárszakigazgatás rendszere
Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási
létesítmény-fejlesztés címû képzés az öntözés,
melioráció, területi vízgazdálkodás mezõgazdasági
üzemi és közösségi létesítményei fejlesztésének
támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.) FVM
rendeletben meghatározott 2.1. és
3.1. célterülethez kapcsolódóan.
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A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági
számítások.
Speciális rész
– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring
mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);
– kifizetés igénylés eljárási rendje;
– szakszerû üzemeltetés, karbantartás.
Szakmai rész
Öntözés természeti tényezõi
– idõjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
– idõjárási szélsõségek;
– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;
A mezõgazdasági termelés kettõs
veszélyeztetettsége
Aszály
– történelmi aszályos idõszakok;
– aszálykárok;
– az aszály enyhítésének lehetõségei;
Öntözés
– öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;
– öntözött területek;
– felhasznált vízmennyiség.
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”

2. melléklet a 90/2011. (X. 3.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felsõ határértéke
A

1.
Megnevezés

2.

3.
4.
5.

elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem
adó képzések esetén az
oktatási segédlet
költségeit is)
gyakorlati óra
szervezési költség
vizsgaköltség

B

C

D

Szakképesítést nem adó
képzés (b1–b11, an1–an19)

OKJ szerinti képzés
(ao1–ao161) és 80 órás
Növényvédelmi Tanfolyam (h2)

Mezõgazdasági vontatóvezetõ
képzés (h1)

1100 Ft/fõ/óra

500 Ft/fõ/óra

800 Ft/fõ/óra

1 300 Ft/fõ/óra
5 000 Ft/fõ
18 000 Ft/fõ*

600 Ft/fõ/óra
5 000 Ft/fõ
30 000 Ft/fõ

5 000 Ft/fõ/óra
5 000 Ft/fõ
12 000 Ft/fõ
”

* Csak az an19 Mezõgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képzõ Szervezet részére történõ
bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez
mellékelni kell.”
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A vidékfejlesztési miniszter 91/2011. (X. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) kertészeti termelõ: az a mezõgazdasági termelõ, aki kertészeti szakmai szervezeti tagsággal rendelkezik, és az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. számú melléklete szerinti D14A –
D17, D34, E, G01A – G05, G07, I02 SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott évben legalább
eggyel rendelkezik;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) de minimis támogatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján
nyújtott támogatás.”

2. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerzõdések tekintetében
nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelõ forint összeget.”

3. §

(1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezõgazdasági termelõ,
b) az erdõgazdálkodó,
c) a kertészeti termelõ
[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerzõdést köt,
amelynek teljesítési határideje a naptári évet követõ év április 30-nál nem késõbbi idõpontra köthetõ ki, illetve
módosítható. A naptári éven túli határidõ módosítás esetén az ügyfél a következõ naptári évre szóló szerzõdése
alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az elõzõ naptári évre szóló
szerzõdés teljesítési határideje.
(2) Az ügyfél – további jogosultsági feltételként – a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak
abban az esetben veheti igénybe, ha nem minõsül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és
a) mezõgazdasági termelõként
aa) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben – mezõgazdasági tevékenységét a támogatási
kérelem benyújtásának évében kezdõ ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében – a gazdaságának mérete legalább
2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME), vagy
ab) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 2 EUME,
de támogatási kérelmének benyújtása idõpontjában jogerõs támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP)
valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet)
alapján készült támogatási határozatokat;
b) erdõgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik;

