
A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

139/2008. (X. 22.) FVM 
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram

I. és II. in téz ke dés cso port já hoz kap cso ló dó kép zé sek
tár gyá ban nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes

fel té te le i rõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A tá mo ga tás cél ja

1. §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ -
gaz dál ko dók szak mai is me re te i nek bõ ví té se a köl csö nös
meg fe lel te tés kö ve tel mé nye it, a gaz dál ko dás kör nye ze ti
ha tá sa it, az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
(a to váb bi ak ban: EMVA) ke re té ben tá mo ga tott mû ve le tek 
ren del te tés sze rû vég re haj tá sát, és a meg va ló sí tott be ru há -
zás szak sze rû üze mel te té sét il le tõ en.

Fo ga lommeg ha tá ro zá sok

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ÚMVP Kép zõ Szer ve zet: az Új Ma gyar or szág Vi dék -

fej lesz té si Prog ram (a to váb bi ak ban: ÚMVP) ál tal e ren de -
let alap ján tá mo ga tott kép zé se ket meg va ló sí tó szer ve zet;

b) kép zé si pro jekt: az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet nek az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé sek szer ve zé sé re vo -
nat ko zó, az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té zet (a to váb bi ak ban: FVM VKSZI) ál tal jó vá ha -
gyott, egy nap tá ri évre vo nat ko zó terv e;

c) kép zé si prog ram: az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
kép zé sek tan anya gát, az ok ta tás tár gyi és sze mé lyi fel té te -
le it, a szá mon ké rés mód ját ma gá ban fog la ló do ku men tum,
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ame lyet az FVM VKSZI az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tek
ren del ke zé sé re bo csát;

d) er dõ gaz dál ko dó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, akit vagy ame lyet az er dé sze ti ha tó ság kü lön jog -
sza bály alap ján nyil ván tar tás ba vett;

e) köl csö nös meg fe lel te tés elõ írá sai: a kö zös ag rár po li -
ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö -
zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re -
ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/ 2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá -
ról szó ló, 2003. szep tem ber 29-ei 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 3–9. cik ké ben fog lal tak, va la mint a kö zös ag rár -
po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek
kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét -
re ho zá sá ról szó ló, 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vonat kozó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról szó ló, 2004. áp ri lis 21-ei, 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let sze rint.

A tá mo ga tott cél te rü le tek, a tá mo ga tás jel le ge

3. §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
ve he tõ igény be az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé -
se ken való rész vé tel hez. A tá mo ga tott kép zé sek szer ve zé -
se az FVM ál tal elõ írt kép zé si prog ra mok nak meg fe le lõ en
az aláb bi cél te rü le te ken tör tén het:

a) a gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá gát és ered mé nyes sé gét
szol gá ló is me re tek át adá sa me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er -
dõ gaz dál ko dók ré szé re az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
szak ké pe sí tést nem adó és Or szá gos Kép zé si Jegy zék
(OKJ) sze rin ti, va la mint ha tó sá gi kép zé sek ke re té ben
(a to váb bi ak ban: 1. cél te rü let);

b) az aláb bi ÚMVP in téz ke dé sek ke re té ben be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel met jó vá ha gyó vagy rész ben jó vá ha gyó
tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõk szá má ra elõ írt, kö te -
le zõ kép zés (a to váb bi ak ban: 2. cél te rü let):

ba) 5.3.1.2.1. Me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té se
(ki vé ve: a gép vá sár lá si tá mo ga tást);

bb) 5.3.1.1.2. A fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk elindí -
tása;

bc) 5.3.1.4.1. A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé lig ön el -
lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa; 

bd) 5.3.1.2.3. Me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se;
be) 5.3.2.1.4. Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si ki fi ze té sek;
bf) 5.3.2.2.5. Er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek;
bg) 5.3.2.1.3. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül a kép zés rész vé te li díja, amely tar tal maz za az el -
mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, a szá mon ké rés vagy szak mai
vizs ga, va la mint szak ké pe sí tést nem adó kép zé sek ese té -
ben egy nyom ta tott – leg alább 5 gé pelt ol dal ter je del mû –
ok ta tá si se géd let, va la mint a kép zés elõ ké szí té si, szer ve zé -
si és ad mi niszt rá ci ós költ sé ge it. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a kép zé sen részt ve võ ügy fél ét ke zé si, szál lás- és a kép zés
hely szí né re való oda- és vissza uta zá sa költ sé ge i nek té rí té -
sé hez, tan köny vek vá sár lá sá hoz, vagy a pót ló-, il let ve ja -
ví tó vizs ga dí já hoz.

A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te lei

4. §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az 1. cél te rü let
ese tén a me zõ gaz da sá gi ter me lõ vagy er dõ gaz dál ko dó; a
2. cél te rü let ese tén a 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fel so -
rolt in téz ke dé sek nek meg fe le lõ, tá mo ga tá si ké rel met jó vá -
ha gyó vagy rész ben jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal
ren del ke zõ ügy fél kör (a to váb bi ak ban együtt: ügy fél), aki

a) a kép zé si dí jat az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ré szé re
– an nak szám lá ja alap ján – ki fi zet te;

b) sa ját maga, vagy nem ter mé sze tes sze mély ügy fél
ese tén az ál ta la kép zés re ki je lölt al kal ma zott ja, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, vagy tag ja ré vén:

ba) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet tel kö tött kép zé si szer zõ -
dés ben fog lalt kép zés ke re té ben tar tott el mé le ti órák nak és
gya kor la ti órák nak kü lön-kü lön leg alább 80%-án iga zol -
tan részt vett;

bb) a kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott be szá mo lá si,
vagy vizs ga kö te le zett sé gé nek ele get tett.

(2) Kép zés ben való rész vé tel re jo go sult az ÚMVP Kép -
zõ Szer ve zet tel kép zé si szer zõ dést kötõ, az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély (a to váb bi ak ban: kép -
zés ben részt ve võ).

(3) Egy kép zé si szer zõ dés egy kép zés re vo nat koz hat.

(4) A kép zé si szer zõ dé sek az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet
éves pro jekt ter vé nek jó vá ha gyá sát kö ve tõ en fo lya ma to -
san köt he tõk. 

(5) Az ügy fél az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé -
sek te kin te té ben egy kép zés vo nat ko zá sá ban csak egy kép -
zés ben részt ve võ után, egy szer ré sze sül het tá mo ga tás ban. 

(6) Az ügy fél az 1. cél te rü let sze rin ti kép zé sek re vo nat -
ko zó an egy nap tá ri év ben leg fel jebb 4 kép zés re nyújt hat
be tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel met.

(7) A kép zé si szer zõ dés ben kö te le zõ fel tün tet ni a tá mo -
ga tást igény lõ ügy fél ne vét és re giszt rá ci ós szá mát, mint a
szer zõ dés alap ján a kép zés költ sé ge it vi se lõ ada ta it. Csak
az ügy fél ne vé re ki ál lí tott szám la fo gad ha tó el a jog cím ke -
re té ben.
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A tá mo ga tás mér té ke

5. §

(1) Az egy nap tá ri év ben, egy ügy fél ál tal be nyúj tott ké -
rel mek alap ján meg ál la pít ha tó tá mo ga tás össze ge az
1. cél te rü let re vo nat ko zó an leg fel jebb 275 000 fo rint.

(2) Nem tá mo gat ha tó az a tá mo ga tá si ké re lem, amely
ese tén a tá mo ga tás nem éri el a 10 000 fo rin tot.

(3) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás szem pont já ból, egyes
kép zé sek re a kép zé sek ben részt ve võ sze mé lyen ként el -
szá mol ha tó ki adá sok fel sõ ha tár ér té két a 4. szá mú mel lék -
let tar tal maz za. Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal az ügy fél 
ré szé re ki szám lá zott kép zé si díj e ren de let ben meg ál la pí -
tott el szá mol ha tó ki adás fel sõ ha tár ér té két meg ha la dó ré -
szé re tá mo ga tás nem nyújt ha tó.

(4) Csak a 6. § (4) be kez dés b) pont ja sze rint tel je sí tett
gya kor la ti kép zés re szá mol ha tó el ki adás.

(5) A tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó ki adás 100%-a.

A kép zést szol gál ta tó szer ve ze tek

6. §

(1) ÚMVP Kép zõ Szer ve zet le het az a szer ve zet, amely
a) Ma gyar or szá gon vagy más EU tag ál lam ban szék -

hellyel ren del ke zõ, ag rár-szak kép zé si te vé keny sé get foly -
ta tó jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi 
tár sa ság, non pro fit szer ve zet, vagy ezek kon zor ci u ma, és

b) a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (a to -
váb bi ak ban: 2001. évi CI. tv.) 8. § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint mun ka erõ-pi a ci fel ké szí tés, fel nõtt ok ta tás
foly ta tá sá ra jo go sult, re giszt rált kép zé si hely, va la mint kü -
lön jog sza bály alap ján fel nõtt kép zé si in téz mény-akk re di -
tá ci ó val ren del ke zik, to váb bá

c) ren del ke zik a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint a ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007.
évi XVII. tör vény (a to váb bi ak ban: El já rá si tv.) 28–30. §-a 
sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal. 

(2) Kon zor ci u mi for má ban mû kö dõ ÚMVP Kép zõ
Szer ve zet ese té ben 

a) leg alább a kon zor ci u mot ve ze tõ part ner nek meg kell
fe lel nie az (1) be kez dés ben, a kép zést vég zõ part ne rek nek
az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fel so rolt fel té te lek nek;

b) a kon zor ci um ve ze tõ part ne re fe le l az ÚMVP Kép zõ
Szer ve zet e ren de let bõl ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
sé ért.

(3) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet kö te les írás ban be je len -
te ni az (1) be kez dés a)–c) pont ja i hoz kap cso ló dó ada ta i -
ban be kö vet ke zett vál to zá so kat az FVM VKSZI ré szé re, a
vál to zás idõ pont ját kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül. 

(4) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet e ren de let alap ján tá mo -
gat ha tó kép zé sek szol gál ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha 

a) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban éven ként kép -
zé si pro jekt ter vet ké szít, ame lyet fe lül vizs gá lat ra be nyújt
az FVM VKSZI-hez tárgy évet meg elõ zõ év szep tem ber
1-jé ig, 2009. évre vo nat ko zó an e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül;

b) a gya kor la ti kép zés idõ tar ta má nak 100%-át – az OKJ
sze rin ti szak ké pe sí té sek ese té ben leg alább 50%-át – az ál -
ta la biz to sí tott kép zé si hely szí nen és ok ta tó köz re mû kö dé -
sé vel tel je sí ti;

c) mind egyik kép zé sen leg alább 10, leg fel jebb 30, e
ren de let alap ján tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult ügy -
fél – kép zé si szer zõ dés sel iga zolt – rész vé te lét biz to sít ja;

d) mind egyik kép zé sen csak a 4. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek vesz nek részt;

e) a kép zé se ket sa ját szer ve zés ben bo nyo lít ja le;
f) a kép zé sek meg va ló sí tá sa so rán a kép zé si prog ram ban 

meg ha tá ro zott el mé le ti és gya kor la ti is me re tek tel jes kö rét 
ok tat ja, el vég zi az ab ban elõ írt szá mon ké rést, és elé ge dett -
ség mé rést;

g) a kép zé sek idõ pont ját ha von ta a tárgy hót meg elõ zõ
hó nap 25-ig az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tek in teg rált elekt -
ro ni kus rend sze ré ben rög zí ti;

h) a kép zés sel kap cso la tos rend kí vü li ese mény rõl (kü lö -
nö sen: kény szer szü net, idõ pont-, vagy hely szín-mó do su -
lás) leg alább 3 mun ka nap pal a kép zés ter ve zett nap ja elõtt
te le fo non és – ha ren del ke zik az ügy fél e-ma il cí mé vel –
elekt ro ni kus üze net ben is tá jé koz tat ja a kép zés re je lent ke -
zett ügy fe le ket, és az in for má ci ót rög zí ti az ÚMVP Kép zõ
Szer ve ze tek in teg rált elekt ro ni kus rend sze ré ben;

i) a kép zés rõl a 2001. évi CI. tv. 9. § (2) be kez dé sé ben,
va la mint a 10/A. § c) pont já ban és a kü lön jog sza bály ban
rög zí tett ha la dá si nap lót és e ren de let 3. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott for má ban napi je len lé ti ívet ve zet;

j) a kép zé si pro jekt meg va ló sí tá sá ra meg ál la po dást köt
az FVM VKSZI-vel; 

k) a kép zé si pro jek tet tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig
tel je sí ti;

l) a kép zé si pro jekt tel je sí té sé rõl je len tést ké szít az
FVM VKSZI ál tal meg ha tá ro zott for má ban, és tárgy évet
kö ve tõ év má jus 31-ig meg kül di az FVM VKSZI ré szé re.

(5) Az FVM VKSZI az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet kép -
zési pro jekt ter vé nek fe lül vizs gá la tát a kép zé si szol gál ta -
tás or szá gos le fe dett sé gé nek biz to sí tá sa és a jog cím éves
tá mo ga tá si ke re te fi gye lem be vé te lé vel el vég zi, szük ség
ese tén az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet egyet ér té sé vel a ter vet
mó do sít ja, dönt a jó vá ha gyá suk ról vagy el uta sí tá suk ról,
és a jó vá ha gyott kép zé si pro jekt ter ve ket nyil vá nos ság ra
hoz za.

(6) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet az éves kép zé si pro jekt
ter vét tárgy év ben mó do sít hat ja az Irá nyí tó Ha tó ság (a to -
váb bi ak ban: IH) ál tal elõ ze te sen írás ban en ge dé lye zett
mó don. A mó do sí tá si ké rel met az FVM-nek cí mez ve, az
FVM VKSZI ré szé re kell meg kül de ni, amely fe lül vizs gá -
lat után dön té si ja vas lat tal to váb bít ja az IH-hoz. 
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(7) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a kép zés ben részt ve võ -
vel kö tött kép zé si szer zõ dé sét leg ké sõbb a szer zõ dés kel té -
tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül rög zí ti az ÚMVP Kép -
zõ Szer ve ze tek elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend sze ré ben.
Az elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend szer csak az ÚMVP
Kép zõ Szer ve zet jó vá ha gyott kép zé si pro jekt jé vel egye -
zõen en ge dé lye zi a kép zé si szer zõ dé sek rög zí té sét.

(8) Amennyi ben az ügy fél az egyes me zõ gaz da sá gi és
ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén
az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let 2. § (5) be kez dé se alap ján 
meg ha tal maz za az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tet, ak kor az el -
vég zi az ügy fél tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mé nek ügy -
fél kap un ke resz tül tör té nõ elekt ro ni kus be nyúj tá sát.

(9) Az egy kép zés re meg kö tött kép zé si szer zõ dé sek szá -
mát az FVM VKSZI je len ti az MVH felé a kép zés kez dé si
idõ pont ját kö ve tõ en az elsõ tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re -
lem be nyúj tá si idõ sza kon be lül.

(10) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a (4) be kez dés k) pont -
já ban meg ha tá ro zott je len té se alap ján az FVM VKSZI
éven ként ér té ke li a Szer ve zet mun ká ját. Az ér té ke lés ered -
mé nyét meg kül di az IH, az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet és a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak -
ban: MVH) ré szé re. 

(11) Ha az FVM VKSZI a (7) be kez dés sze rin ti ér té ke -
lés alap ján meg ál la pít ja, hogy az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet
va la mely év ben nem tel je sí ti a kép zé si pro jekt ben vál lalt
tá mo ga tott kép zé sek leg alább 50%-át, vagy két egy mást
kö ve tõ év ben leg alább a 70%-át, a kö vet ke zõ év ben nem
köt het meg ál la po dást az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet tel. 

(12) Az FVM VKSZI az ál ta la vég zett el len õr zé sek ada -
ta it az MVH ré szé re át ad ja.

A tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa

7. §

(1) Az ügy fél az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké -
rel mét a kép zés be fe je zé sét kö ve tõ en az a)–b) pon tok ban
meg ha tá ro zott be nyúj tá si idõ sza kok ban nyújt hat ja be az
MVH-hoz az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon írott for má ban, vagy az egyes me zõ gaz da sá gi és ag -
rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén az
elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel
elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül. Az 
ügy fél kap un ke resz tül tör té nõ ké re lem be nyúj tás ese tén az
egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem mel lék le te it
írott for má ban pos tai úton kell be nyúj ta ni az egye sí tett
 támogatási és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá val azo nos
a)–b) pon tok sze rin ti be nyúj tá si idõ szak ban az MVH-hoz.

Az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mek be nyúj tá -
sá nak idõ sza ka: 

a) 2009. év ben
aa) má jus 1-jé tõl 31-ig;
ab) au gusz tus 1-jé tõl 31-ig;
ac) no vem ber 1-jé tõl 30-ig;
b) 2010. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) feb ru ár 1-jé tõl 28-ig;
bb) má jus 1-jé tõl 31-ig;
bc) au gusz tus 1-jé tõl 31-ig;
bd) no vem ber 1-jé tõl 30-ig ter jed.

(2) Az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem hez
csa tol ni kell

a) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal ki adott iga zo lást,
amely ta nú sít ja, hogy az ügy fél a 4. § (1) be kez dé sé ben
fog lalt kö te le zett sé ge it tel je sí tet te;

b) nem ter mé sze tes sze mély ügy fél ese té ben a ter mé sze -
tes sze mély kép zés re tör té nõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó, cég -
sze rû en alá írt do ku men tu mot;

c) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal ki ál lí tott, az ügy fél
ál tal pén zü gyi leg ren de zett bi zony la tok ügy fél pél dá nyá -
nak má so la tát, va la mint a pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló bi -
zony la tok má so la tát;

d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 6. § (5) és 15. § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en az
ér vé nyes õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko -
zói iga zol vány egy sze rû má so la tát, de csak az 1. cél te rü let -
hez tar to zó tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem ese tén.

(3) A kép zés el szá mol ha tó ki adá sa it iga zo ló szám vi te li
bi zony la to kon fel kell tün tet ni az igény be vett kép zés nek
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kód szá mát is.

(4) Egy tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban az ügy fél cél te rü le ten ként egy tá mo ga tá si és ki fi -
ze té si ké rel met nyújt hat be. Egy cél te rü le ten be lül, egy tá -
mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem ben több el té rõ kód szám alá
tar to zó kép zés is sze re pel het. A tá mo ga tá si és ki fi ze té si
ké re lem csak a be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ en le zá rult,
és a be nyúj tást meg elõ zõ en pén zü gyi leg ren de zett kép zé -
sek re vo nat ko zó an nyújt ha tó be.

(5) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a kép zést e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en kezd he ti meg, de nem ko ráb ban a
kép zé si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já nál. A szer -
zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap ja nem le het ko ráb bi a szer zõ -
dés meg kö té sé nek nap já nál.

(6) Tárgy évi kép zés re vo nat ko zó egye sí tett tá mo ga tá si
és ki fi ze té si ké re lem leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év má -
so dik ké re lem be nyúj tá si idõ sza ká ban nyújt ha tó be.

(7) A kép zé sen ve ze tett, a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
 jelenléti ívet az MVH hely szí ni el len õr zés ke re té ben el len -
õr zi.
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A tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem el bí rá lá sa

8. §

(1) Az MVH az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel -
me ket az El já rá si tv. 32. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint az
ÚMVP Kép zõ Szer ve zet és az ügy fél kö zött lét re jött kép -
zé si szer zõ dés meg kö té sé nek dá tu ma sze rin ti sor rend
alap ján bí rál ja el az zal, hogy a 2. cél te rü let re be nyúj tott tá -
mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mek a bí rá lat so rán el sõbb sé get
él vez nek. 

(2) Az FVM VKSZI ál tal a kép zés so rán vég zett el len õr -
zé sek tá mo ga tá si jo go sult sá got érin tõ ada ta it az MVH a tá -
mo ga tá si dön tés meg ho za ta la so rán fi gye lem be ve szi.

Jog kö vet kez mé nyek

9. §

Ha az ügy fél nem tesz ele get a 4. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek, az adott kép zés vo nat -
ko zá sá ban a tá mo ga tás hoz való jo go sult sá ga meg szû nik.

Záró ren del ke zés

10. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

11. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si támo -
gatásról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 20. cikk
a) pont i) al pont já nak, va la mint 21. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez

Kép zé sek 

A kép zés

kód-
szá ma

meg ne ve zé se

idõ tar ta ma (45 per ces
tan óra)

el mé let gya kor lat

1. cél te rü let: Vá laszt ha tó kép zé sek
Szak ké pe sí tést nem adó kép zé sek

an1 Köl csö nös meg fe lel te tés és a He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot kö ve tel mé nyei 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. Köl csö nös meg fe lel te tés 

– cél ja, alap el vei;
– jog sza bá lyi hát te re;
– a kö ve tel mé nyek cso por to sí tá sa, ál ta lá nos is mer te té sük;
– a kö ve tel mé nyek el len õr zé se, jog kö vet kez mé nyek;
– ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nyek;
– kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek;
– ál lat je lö lés és nyil ván tar tás.

2. A He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot elõ írá sai
2.1. Eu ró pai Uni ós jog sza bá lyok ren del ke zé sei, il let ve az azok nak való meg fe le lés
2.2. Elõz mé nyek

– a ko ráb bi évek ben al kal ma zott HMKÁ elõ írá sok;
– a vál toz ta tás szük sé ges sé ge.

2.3. Az új, 2008. év tõl al kal ma zan dó HMKÁ elõ írá sok ról ál ta lá ban
– a sza bá lyo zás ról;
– kik re és hol vo nat ko zik.

2.4. Az uni ós jog sza bály ban meg ha tá ro zott 4 té ma kör és a ha zai 8 HMKÁ elõ írás is mer -
te té se

– ta laj eró zió el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok;
– ta laj szer ves anyag tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok;
– ta laj szer ke ze té re vo nat ko zó elõ írá sok;
– mi ni má lis mû ve lés szint jé nek meg õr zé se.

3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e



an2 Az ag rá ri um ban elõ ál lít ha tó vagy ke let ke zõ bio massza hasz no sí tá sa és el sõd le ges fel -
dol go zá sa

22 –

A kép zés tar tal ma:
– az ener ge ti kai célú bio massza elõ ál lí tás hoz, el sõd le ges fel dol go zás hoz igé nyel he tõ 

tá mo ga tá sok;
– lágy szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se;
– fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se, és an nak jogi sza bá lyo zá sa;
– a bio massza be gyûj té se, fel hasz ná lá sa, fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás),

kü lö nös te kin tet tel a me zõ gaz da sá gi és kis tér sé gi al kal ma zá sok ra;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an3 Ak tu á lis nö vény vé del mi is me re tek 15 7
A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés

– új nö vény vé dõ sze rek is mer te té se;
– új vé de ke zé si mód sze rek egyes ká ro sí tók el len;
– a hasz ná lat ból ki vont nö vény vé dõ sze rek és he lyet te sí té si le he tõ sé ge ik;
– a nö vény vé de lem öko nó mi á ja;
– nö vény vé del mi elõ re jel zé si in for má ci ók, és azok fel hasz ná lá sa;
– a nö vény vé de lem kör nye zet vé del mi vo nat ko zá sai; 
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés
– fon to sabb kór ké pek, kár ké pek, gyom nö vé nyek fel is me ré se;
– per me te zõ gé pek be ál lí tá sa;
– per met lé ké szí té si, ki jut ta tá si szá mí tá sok.

an4 Kis ter me lõi élel mi szer elõ ál lí tás, el sõd le ges fel dol go zás és ér té ke sí tés sza bá lyai 22 –
A kép zés tar tal ma:

– kis ter me lõi élel mi szer-elõ ál lí tás, el sõd le ges fel dol go zás és ér té ke sí tés jogi sza bá -
lyo zá sa;

– élel mi szer hi gi é nia;
– a ter mé kek cso ma go lá sa;
– a jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tá sok ve ze té se;
– a ter mé kek nyo mon kö vet he tõ sé ge;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an5 Ta laj-táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té se 15 7
A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés

– a nö vé nyek táp anyag fel vé te le;
– a ta laj táp anyag mér le ge és be fo lyá so ló té nye zõi;
– a táp anyag gaz dál ko dás cél ja, fel ada tai, öko nó mi ai vo nat ko zá sai;
– a táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té sé nek elve, lé pé sei;
– a nit rát-di rek tí va lé nye ge, be tar tá sá nak mód ja;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés
– táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té se.
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an6 Ag rár vál lal ko zói is me re tek 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. A vál lal ko zás (kis vál la lat) stra té gi ai ter ve zé se

– a stra té gia ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta;
– a cég tõ ke költ ség ve té se;
– be ru há zá si vál to za tok ér té ke lé se, be ru há zá si dön tés;
– a kis vál lal ko zás éle té re ható koc ká za ti té nye zõk, koc ká zat me ne dzse lés.

2. A vál lal ko zás mû köd te té se
– az üz let fi nan szí ro zá sa;
– költ ség gaz dál ko dás, költ ség elem zés;
– a vál la la ti ho za mok mé ré se, elem zé se;
– egy sze rû sí tett mér leg, ered mény ki mu ta tás;
– a nye re ség nö ve lé sé nek le he tõ sé gei a me zõ gaz da sá gi ter me lés ben;
– fõbb pénz ügyi mu ta tók kép zé se.

3. Üz le ti terv ké szí té se
4. Adó zá si is me re tek
5. Tár sa da lom biz to sí tás
6. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e

an7 Öko ló gi ai gaz dál ko dás 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az öko ló gi ai gaz dál ko dás fo gal ma, cél ja, alap el vei;
– az öko ló gi ai nö vény ter mesz tés jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– az öko ló gi ai ál lat te nyész tés jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– az öko ló gi ai ker té szet jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– át ál lás az öko ló gi ai gaz dál ko dás ra;
– öko ló gi ai gaz dál ko dás hoz igény be ve he tõ tá mo ga tá sok;
– az öko ló gi ai gaz dál ko dás jog sza bá lyi hát te re;
– a bio ter mé kek ér té ke sí té si le he tõ sé gei;
– az öko ló gi ai gaz dál ko dás öko nó mi á ja;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an8 Ter mék ér té ke sí tés le he tõ sé gei, ter me lõi cso por tok ala kí tá sa, he lyi ter mé kek ér té ke sí té se 22 –
A kép zés tar tal ma:

– ter me lõi cso por tok for mái, ala kí tá suk lé pé sei;
– pi ac raj utá si le he tõ sé gek;
– a he lyi ter mé kek mar ke ting je, ér té ke sí té si le he tõ sé gei;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an9 Al kal ma zott szá mí tás tech ni ka, alap fo kú szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek gaz dál ko dók szá -
má ra. Szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le

8 30

A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés:

– ál ta lá nos in for ma ti kai is me re tek (hard ver, szoft ver, OP rend sze rek);
– a Word és az In ter net alap szin tû is mer te té se;
– a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le.

Gya kor la ti kép zés:
– a Word hasz ná la ta;
– az In ter net hasz ná la ta (gaz dál ko dók szá má ra hasz nos hon la pok ról in for má ció szer -

zés);
– elekt ro ni kus le ve le zés.
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an10 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat 15 7
A kép zés tar tal ma
El mé le ti kép zés:

– a me zõ gaz da ság és kör nye zet vi szo nya, al kal ma zott me zõ gaz da sá gi gya kor la tok,
EU és ha zai sza bá lyo zá si rend szer, az EMVA ten ge lyei;

– a Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) he lye a ter mesz té si rend sze rek ben;
– a JMGy al kal ma zá sa a nö vény ter mesz tés ben;
– ter mõ te rü let ki vá lasz tá sa, ve tés for gó, faj ta ki vá lasz tás;
– ta laj mû ve lés, trá gyá zás, ön tö zés;
– nö vény vé de lem, hul la dék anya gok ke ze lé se;
– be ta ka rí tás és be ta ka rí tás utá ni ke ze lé sek;
– élel mi szer- és ta kar mány biz ton ság, a ter mé kek nyo mon kö ve té se;
– a JMGy al kal ma zá sa az ál lat te nyész tés ben, ál ta lá nos kö ve tel mé nyek, te lep hely, az

ál lo mány nyo mon kö ve té se, nyil ván tar tá si rend sze rek;
– ta kar má nyo zás, ta kar mány gyár tás és tá ro lás, ál lat jó lét, ál lat szál lí tás;
– a JMGy és a me zõ gaz da sá gi mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek kap cso la ta;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés:
– hely zet elem zé sek, gya kor la ti ki vi te le zé sek.

an11 Az in teg rált nö vény ter mesz tés, gyü mölcs ter mesz tés tech no ló gi á ja. 15 7
A kép zés tar tal ma:

– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.
El mé le ti kép zés:
Ál ta lá nos rész:

– az in teg rált gaz dál ko dás fo gal ma;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés ha zai sza bá lyo zá sa;
– in teg rált nö vény ter mesz té si cél prog ra mok;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés fel té tel rend sze re;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés je len tõ sebb ele mei.

Spe ci á lis rész:
– in teg rált szán tó föl di nö vény ter mesz tés;
– in teg rált zöld ség ter mesz tés;
– in teg rált gyü mölcs ter mesz tés.

Gya kor la ti kép zés:
Gaz dál ko dá si nap ló ve ze té se

– mû ve le ti la pok ki töl té se;
– táp anyag-gaz dál ko dá si terv el ké szí té se;
– trá gyá zá si nap ló ki töl té se;
– nö vény vé del mi elõ re jel zé si adat lap ki töl té se;
– per me te zé si nap ló ki töl té se.

an12 A fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té se és ke ze lé se. 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok;
– a fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi á ja, be ta ka rí tá sa, tá ro lá sa;
– a bio massza fel hasz ná lá sa ill. fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás).
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an13 Élel mi szer biz ton sá gi is me re tek gaz dál ko dók ré szé re 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az élel mi szer biz ton ság fo gal ma, je len tõ sé ge;
– biz to sí tá sá nak le he tõ sé gei a ter mõ föld tõl a fo gyasz tó asz ta lá ig;
– élel mi sze rek mi nõ sé ge, mik ro bi o ló gi ai mi nõ sé ge, meg ha tá ro zó té nye zõi;
– alap- és ada lék anya gok mi nõ sé ge, a kész ter mék mi nõ sé gé re gya ko rolt ha tá sa;
– élel mi sze rek biz ton sá gos elõ ál lí tá sa, cso ma go lá sa, tá ro lá sa, szál lí tá sa, ér té ke sí té se;
– nyo mon kö ve tés biz to sí tá sa az egész ter mék pá lyán;
– rom lást oko zó té nye zõk, élel mi szer-fer tõ zés, étel mér ge zés okai, kö vet kez mé nyei,

meg elõ zé si le he tõ sé gek;
– élel mi szer-elõ ál lí tás hi gi é ni á ja, sze mé lyi hi gi é nia je len tõ sé ge, biz to sí tá sá nak le he -

tõ sé gei az élel mi szer-elõ ál lí tás ban, HACCP;
– gén mó do sí tott élel mi szer rel kap cso la tos in for má ci ók;
– a kis ter me lõi élel mi szer elõ ál lí tás és for gal ma zás jogi sza bá lyo zá sa;
– fo gyasz tó vé de lem cél ja, fel ada ta, je len tõ sé ge, biz to sí tá sá nak le he tõ sé gei;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an14 Er dõ gaz dál ko dás 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az er dõ gaz dál ko dás ke ret rend sze rét je len tõ jog sza bá lyi kör nye zet is mer te té se;
– az erdõ, mint öko szisz té ma;
– alap fo kú dend ro ló gi ai is me re tek;
– az er dõ gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá ga;
– er dõ gaz dál ko dói szer ve ze ti for mák;
– er dõ gaz dál ko dó ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te le;
– er dé sze ti szak sze mély zet al kal ma zá sa;
– er dõ ter ve zés;
– er dõ ne ve lé si, fa ki ter me lé si mó dok is mer te té se;
– er dõ fel újí tás;
– az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség ha tó sá gi en ge dé lye zé se;
– er dõ te le pí tés;
– ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dá si mód sze rek is mer te té se;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an15 Víz gaz dál ko dás, bel víz vé de lem, me li o rá ció (gaz dá kat érin tõ te rü le te), Víz Ke ret irány elv 
fõ kö ve tel mé nyei

22 –

A kép zés tar tal ma:
1. Me li o rá ció, me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dás ter mé sze ti té nye zõi

– idõ já rás vál to zás, vál to zé kony ság Ma gyar or szá gon;
– idõ já rá si szél sõ sé gek;
– a klí ma vál to zás tör té nel mi vo nat ko zá sai.

2. A me zõ gaz da sá gi ter me lés ket tõs ve szé lyez te tett sé ge
3. Aszály

– tör té nel mi aszá lyos idõ sza kok;
– aszály ká rok;
– az aszály eny hí té sé nek le he tõ sé gei.

4. Me li o rá ció és az ön tö zés kap cso la ta
– me li o rá ció;
– a me li o rá ció össze te või;
– ha tó sá gi en ge dé lyek;
– a me li o rá ci ós ter vek ta laj vé del mi szem pont ból tör té nõ meg íté lé se;
– a me li o rá ció ki vi te le zé se.

5. Víz gaz dál ko dás
– víz Ke ret irány elv ha zai vég re haj tá sa;
– víz kár el há rí tás, bel víz vé de lem;
   bel víz ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek;
   eró zió ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek;
   bel víz vé de ke zés sel kap cso la tos fõbb te en dõk;
   bel víz vé de ke zés szer ve ze ti rend je.

6. Ag rár stra té gi ánk
7. Az uni ós csat la ko zás ból adó dó le he tõ sé ge ink
8. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e



an 16 Köz vet len ki fi ze té sek az SPS rend szer ben, ak tu á lis föld ügyi és bir tok ren de zé si kér dé sek 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. Az SPS rend szer
2. Ak tu á lis föld ügyi és bir tok ren de zé si kér dé sek

– a ter mõ föld tu laj don jo gá nak meg szer zé se;
– a bir tok ren de zés esz kö zei;
– a ter mõ föld hasz ná la ta és a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás;
– a ter mõ föl det érin tõ hasz no sí tá si kö te le zett ség és a par lag fû-men te sí tés;
– a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa.

3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
an17 Vad gaz dál ko dá si is me re tek 22 –

A kép zés tar tal ma:
– a vad gaz dál ko dás jog sza bá lyi ke re tei;
– vad gaz dál ko dá si célú élõ hely fej lesz tés és az ÚMVP kap cso la ta;
– ap ró vad gaz dál ko dá si alap is me re tek;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

OKJ sze rin ti szak ké pe sí té sek
ao1 33 621 02 0100 31 01  Arany ka lá szos gazd a a ha tá lyos 

Szak mai és
Vizs ga kö ve tel -

mé nyek ben
meg ha tá ro zott
ma xi má lis kép -
zé si idõ tar tam
min. 30%-a, 

az elõ írt el mé-
le ti-gya kor la ti

óra arányt 
be tart va

ao2 54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
ao3 31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ
ao4 31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ
ao5 31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ
ao6 31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ
ao7 31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ
ao8 31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
ao9 54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ

ao10 31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ
ao11 31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ
ao12 31 621 05 0000 Mé hész
ao13 31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ
ao14 31 521 20 0100 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó
ao15 31 521 20 0100 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó 
ao16 54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ
ao17 31 621 04 Ló tar tó és -te nyész tõ
ao18 31 621 04 0001 31 01 Be lo vag ló
ao19 52 621 01 0100 31 01 Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ
ao20 52 621 01 0100 31 02 Bio massza-elõ ál lí tó
ao21 52 621 01 0100 31 03 Bio-nö vény ter mesz tõ
ao22 52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

Ha tó sá gi kép zé sek
h1 Me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze tõ kép zés [a 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let ben meg ha tá -

ro zott kö ve tel mé nyek sze rint]
h2 80 órás Nö vény vé del mi Tan fo lyam [szer ve zé se a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö -

vény or vo si Ka ma rá ról szó ló 2000. évi LXXXIV. tör vény 2. § (3) be kez dé sé nek e) pont -
já ban fog lal tak alap ján a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá val
együtt mû kö dés ben tör tén het]
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2. cél te rü let: Kö te le zõ kép zé sek
Me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té sé hez kap cso ló dó kép zé sek

b1 Be ru há zá sok a szán tó föl di nö vény ter mesz tés ben és a ker té szet ben címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek (mo ni tor ing mu ta tók ki töl té se, 
   üzem ben tar tás stb.);
– ter mény szá rí tók üze mel te té se, ener gia gaz dál ko dá si is me re tek;
– mag tisz tí tás;
– mag tá ro lás (szab vá nyok, el já rá sok a vesz te sé gek csök ken té sé re stb.);
– kap cso ló dó jog sza bá lyok.

b2 Be ru há zá sok az ál lat te nyész tés ben címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– az el nyert összeg fel hasz ná lá si rend je, jog kö vet kez mé nyek, jog or vos lat;
– az ál lat tar tó te le pek re vo nat ko zó fon to sabb kör nye zet vé del mi sza bá lyok;
– ál lat tar tó te le pi nyil ván tar tá sok sza bá lyos ve ze té se;
– szak ta nács adói szol gál ta tá sok igény be vé te le.

b3 GAZ DA Net címû kép zés 8 30
A kép zés tar tal ma:
Szá mí tás tech ni kai alap is me re tek kel nem ren del ke zõk ré szé re

– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek;
– ál ta lá nos in for ma ti kai is me re tek (hard ver, szoft ver, OP rend sze rek);
– a Word alap szin tû is me re te, hasz ná la ta;
– az In ter net alap szin tû is me re te, hasz ná la ta;
– elekt ro ni kus le ve le zés;
– a Gaz da Net prog ram cso mag hasz ná la ta;

Szá mí tás tech ni kai alap is me re tek kel ren del ke zõk ré szé re
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek;
– az In ter net, a Word és az Ex cel hasz ná la ta;
– elekt ro ni kus le ve le zés;
– a Gaz da Net prog ram cso mag hasz ná la ta;
– FVM ha tás kö ré be tar to zó ügyek elekt ro ni kus in té zé se;
– elekt ro ni kus esz kö zök al kal ma zá sa a me zõ gaz da ság ban;
– au to ma ti kus mé rõ esz kö zök al kal ma zá sa a me zõ gaz da ság ban;
– me zõ gaz da sá gi cél szoft ve rek tí pu sai, al kal ma zá si le he tõ sé gei;
– vál la lat irá nyí tá si rend sze rek.
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b4 Éve lõ ül tet vé nyek te le pí té se címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész (bio massza)
– a 71/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– a 72/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– a lágy szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se;
– a fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se, kap cso ló dó jog sza bá lyok;
– a bio massza fel hasz ná lá sa ill. fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás).

Spe ci á lis rész (gyü mölcs ül tet vé nyek)
– a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– az ül tet vény ápo lá sa ter mõ re for du lá sig (gya ko ri prob lé mák);
– az ül tet vény fenn tar tá sá nak kör nye zet vé del mi kö ve tel mény;
– az ön tö zés mód jai és gaz da sá gos sá ga;
– ter mék ér té ke sí té si le he tõ sé gek.

b5 A fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk el in dí tá sa címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész:
– az el nyert összeg fel hasz ná lá si rend je, a gaz da ság mû kö dé sé vel kap cso la tos bi -

zony la tok sza bá lyos ve ze té se, szank ci ók, jog or vos la ti le he tõ sé gek;
– az üz le ti terv meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se;
– for rás be vo nás le he tõ sé gei, hi tel fel vé tel;
– pi ac raj utá si le he tõ sé gek;
– szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le.

b6 Me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– ter me lõi együtt mû kö dé sek;
– élel mi szer biz ton sá gi is me re tek.
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b7 A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész:
– az el nyert tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá si rend je;
– az üz le ti terv meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se;
– az igény lés mód ja, szü ne tel te té se, vissza lé pés a tá mo ga tás tól;
– jog or vos la ti le he tõ sé gek (vis ma jor).

b8 Ag rár- kör nye zet gaz dál ko dá si ki fi ze té sek címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

1. Ál ta lá nos kér dé sek, jog sza bá lyok, el já rás rend
– ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás Ma gyar or szá gon (a ko ráb bi évek ta pasz ta la tai);
– mi ni mum kö ve tel mé nyek az AKG-ban;
– az AKG jog sza bá lyi kö ve tel mé nyei;
– el já rás ren di kér dé sek (pl. rész le ges vissza vo nás, kö te le zett sé gá ta dás, örök lés);
– hely szí ni el len õr zés, jog kö vet kez mé nyek;

2. Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ra mok
– szán tó föl di cél prog ra mok;
– ül tet vé nyes gaz dál ko dás;
– gyep gaz dál ko dás;
– vi zes élõ he lye ken tör té nõ gaz dál ko dás.

3. Ta laj táp anyag-gaz dál ko dás
4. Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás hoz kap cso ló dó egyéb kér dé sek

– a Gaz dál ko dá si Nap ló ve ze té se;
– a kü lön bö zõ tá mo ga tá sok együt tes fel vé te lé nek le he tõ sé gei;
– az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer (AIR).

5. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
b9 Er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek címû kép zés 14 –

A kép zés tar tal ma:

1. A ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás fel té tel rend sze re
– az er dõ gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá ga;
– az er dõ gaz dál ko dá si szem lé let, gya kor lat vál to zá sai;
– jogi sza bá lyo zás;
– ter mé szet vé de lem és er dõ gaz dál ko dás kap cso la ta;
– spe ci á lis er dõ gaz dál ko dás vé dett te rü le te ken. 

2. Az er dõ-kör nye zet vé del mi cél prog ra mok
– a cél prog ra mok elõ írá sa i nak rész le tes is mer te té se;
– a leg ked ve zõbb cél prog ra mok ki vá lasz tá sá nak szem pont jai;
– el já rás ren di kér dé sek (pl. tá mo ga tás igény lé se, rész le ges vissza vo nás, kötelezett -

ségátadás, örök lés);
– hely szí ni el len õr zés, jog kö vet kez mé nyek.

3. Az er dõ-kör nye zet vé del mi in téz ke dés és más tá mo ga tá si le he tõ sé gek kap cso la ta a
 különbözõ tá mo ga tá sok együt tes igény be vé te lé nek le he tõ sé gei
4. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
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b10 Na tu ra 2000 ki fi ze té sek címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

1. Ál ta lá nos is me re tek a ter mé szet vé de lem rõl és a Na tu ra 2000 te rü le tek rõl
– ter mé szet vé del mi alap is me re tek;
– a me zõ gaz da ság kulcs sze re pe a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ben;
– a ha zai ter mé szet vé de lem mû kö dé se;
– az EU öko ló gi ai há ló za ta: a Na tu ra 2000 há ló zat be mu ta tá sa;
– jogi sza bá lyo zás;
– a Na tu ra 2000 te rü le te ken elõ for du ló kö zös sé gi és ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû

élõ he lyek, va la mint a nö vény- és ál lat fa jok be mu ta tá sa.
2. A Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken tör té nõ gaz dál ko dás hoz
3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e

b11 Ön tö zé si, me li o rá ci ós és egyéb víz gaz dál ko dá si lé te sít mény-fej lesz tés [a 34/2008. (III. 27.)
FVM ren de let sze rin ti 2.1 és 3.1 cél te rü let] címû kép zés

14 –

A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok.

Spe ci á lis rész
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek (mo ni tor ing mu ta tók ki töl té se, üzem ben tar tás

stb.);
– ki fi ze tés igény lés el já rá si rend je;
– szak sze rû üze mel te tés, kar ban tar tás.

Szak mai rész
Ön tö zés ter mé sze ti té nye zõi

– idõ já rás-vál to zás, vál to zé kony ság Ma gyar or szá gon;
– idõ já rá si szél sõ sé gek;
– a klí ma vál to zás tör té nel mi vo nat ko zá sai;

A me zõ gaz da sá gi ter me lés ket tõs ve szé lyez te tett sé ge
Aszály

– tör té nel mi aszá lyos idõ sza kok;
– aszály ká rok;
– az aszály eny hí té sé nek le he tõ sé gei;

Ön tö zés
– ön tö zés re víz jo gi lag en ge dé lye zett te rü le tek;
– ön tö zött te rü le tek;
– fel hasz nált víz mennyi ség.
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2. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez

Kép zé si pro jekt terv

Az ÚMVP Kép zõ szer ve zet neve:

a 6. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti 
re giszt rá ci ós szá ma:

.......... évre ter ve zett kép zé sek

Sor szá ma a kép zé si
pro jekt ben1 Kód szá ma Meg ne ve zé se Idõ pont ja (hó nap) Hely szí ne

Ter ve zett költ sé ge (ft/fõ)

15 fõ részt ve võ 
ese tén

25 fõ részt ve võ 
ese tén

1 A kép zé se ket a pro jekt ben ter ve zett kez dé si idõ pont juk sor rend jé ben fo lya ma to san szá moz ni kell 1-tõl kez dõ dõ en, amely hez / jel lel a tárgy év utol só két
szám je gyét kell hoz zá ten ni (pl. 2009-ben az 5. kép zés sor szá ma: 5/09).

A táb lá zat so ra i nak szá ma igény sze rint bõ vít he tõ.

3. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez 

Je len lé ti ív
(na pon ként a kép zés meg kez dé se elõtt ki töl ten dõ; ki vé ve: az ok ta tást vég zõk neve, 

alá írá sa ro va to kat az ok ta tó az na pi elsõ ta ní tá si órá ja elõtt kell ki töl te ni)

A kép zést szer ve zõ ÚMVP Kép zõ Szer ve zet neve:
A kép zés meg ne ve zé se:
A kép zés sor szá ma a kép zé si pro jekt ben:
A kép zés he lye, idõ pont ja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap
Az ok ta tást vég zõk:

....... órá tól ........... órá ig Ok ta tó neve Ok ta tó alá írá sa
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A kép zé sen részt ve võk:

Ügy fél neve Ügy fél reg. szá ma
Részt ve võ sze mély 

neve
Részt ve võ sze mély 

alá írá sa

(Szük ség ese tén a so rok szá ma nö vel he tõ.)

4. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez 

A tá mo ga tá si alap ként el szá mol ha tó ki adá sok fel sõ ha tár ér té ke

Meg ne ve zés Szak ké pe sí tést nem adó kép zés Ft/fõ OKJ sze rin ti kép zés és ha tó sá gi kép zés Ft/fõ

tan fo lya mi lét szám
10–19

tan fo lya mi lét szám
20–30

tan fo lya mi lét szám
10–19

tan fo lya mi lét szám
20–30

el mé le ti óra (tar tal maz za 
a szak ké pe sí tést nem adó 

kép zé sek ese tén az ok ta tá si 
se géd let költ sé ge it is)

1 100 900 500 400

gya kor la ti óra 1 300 1 200 600 500

szer ve zé si ktg 5 000 5 000 5 000 5 000

vizs ga költ ség – – 30 000 30 000

A tan fo lya mi lét szám alatt az adott kép zés re vo nat ko zó an meg kö tött kép zé si szer zõ dé sek szá mát kell ér te ni.
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