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*az igazgatási szolgáltatási díjat nem tartalmazza

SZEREZZEN 
ZÖLD KÖNYVET 
VELÜNK! 

TÁMOGATOTT 
80 ÓRÁS
NÖVÉNYVÉDELMI 
TANFOLYAM 

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap

Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.nakfelnottkepzes.hu/
www.naknonprofit.hu/kepzesek

E-mail: felnottkepzes@naknonprofit.hu 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Telefonszám: +36 1 8036230

AZ ÖN KÉPZÉSSZERVEZŐJE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

RÓLUNK

A NAK Nonprofit Kft. másfél évtizede foglalkozik képzésszer-
vezéssel. Elsődleges célunk, hogy a résztvevőink képzé-
seinken olyan gyakorlatias tudást sajátítsanak el, melynek 
alkalmazásával eredményes gazdálkodást valósíthatnak meg.

VEGYE KEZÉBE JÖVŐJÉT ÉS NE SZALASSZA EL  
EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGET!

A képzés elvégzése és a sikeres vizsga után lehetséges II. forgalmi 
kategóriájú növény védőszer forgalmazási,  vásárlási és felhasználási 
engedély kiállításának kérése.
A képzés díja az igazgatási szolgáltatási díjat nem tar tal mazza.

A támogatott képzést igénybe 
vehetik a következő  
tevékenységet végzők:
 mezőgazdasági termelő vagy
 erdőgazdálkodó vagy
 élelmiszer-feldolgozó

Résztvevővel szembeni  
követelmény:
 alapfokú iskolai végzettség
 betöltött 18. életév
 egészségügyi alkalmasság

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,  adóigazolvány
alapfokú iskolai végzettséget  igazoló dokumentum
ügyfél-azonosító kiadását rögzítő határozat/vagy saját felületről 
kinyerhető ügyfél-nyilvántartási adatok nyomtatvány (MÁK)
agrártevékenységet igazoló dokumentum

TEMATIKA

A növényvédelem jogi vonatkozása 3 óra
A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, 
munkavédelem  követelményei, eszközei 12 óra

A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és 
veszélyei, ezek felismerése és szabályozása 15 óra

Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat 
elemzése 15 óra

A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai 10 óra
A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi 
technológiák 25 óra

FONTOS TUDNIVALÓK

Vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hiányzás mértéke ne haladja 
meg a megengedett mértéket (a képzési idő 10%-a, azaz 8 óra). 
A képzésen részt vevők számára az elektronikus tananyag a kép-
zés kezdő napja előtti 3. napon válik elérhetővé.
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