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80 órás Növényvédelmi képzés – Hatósági képzés – Zöldkönyv
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
EÜ. alkalmassági vizsgálat: háziorvosi igazolása, hogy ezen munkavégzéstől nincs eltiltva.
A képzés költsége (képzés+vizsgadíj):
63.000 + Áfa (80.010) Ft
Részletfizetési lehetőség:
nincs
A képzés támogatottságának feltétele:
Érvényes őstermelői igazolvány, MVH-s regisztrációs szám
Az órák minimum 80%-án való részvétel
Sikeres vizsga
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a növényvédelmi
tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és
felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot
elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg. Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga
letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II.
forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. az
engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
Ez egy hatósági képzés, a Magyar Növényorvosi Kamarával együttműködésben. Az oktatást csak
növényvédő szakmérnökök végezhetik.
A képesítés tartalma:
1. A növényvédelem jogi vonatkozása (elmélet 2; gyakorlat 1)
A növényvédő szerek beszerzésével, szállításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos hazai
jogszabályok és előírások. Kapcsolódó EU irányelvek. Nyilvántartások vezetésében jártasság szerzése.
2. A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei (elmélet 5;
gyakorlat 7)
A szerekkel kapcsolatos mérgezések megismerése, megelőzése, elhárítása, a növényvédő szer mérgezések
típusai, elsősegélynyújtás alapelvei. A munkavédelmi előírások.
3. A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása
(elmélet 5; gyakorlat 10)
Az alkalmazás szabályos módozatai, a környezetre gyakorolt hatások, olyan helyettesítő eljárásokat
megismerése, amik alkalmasak a magas kockázattal járó tevékenység kiváltására.
4. Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése (elmélet 5; gyakorlat 10)
A növényvédelmi gépek működési elvének alapfokú megismerése, a hallgatók által használt legfontosabb
típusok szerkezete.
A növényvédelmi gépek szakszerű kezelésének elsajátítása, beállítása, karbantartása, továbbá a kisebb hibák
elhárításának, a gépek tisztításának módja.
5. A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai (elmélet 5; gyakorlat 5)
A növényvédelmi tevékenység során fellépő általános környezetvédelmi kockázatok megismerése.
A gyakorlat során a kockázatok egy adott helyszínen történő felmérése. Kockázat elemzés készítése.

