
FENNTARTHATÓ ÉS ÉRTÉKŐRZŐ GYEPGAZDÁLKODÁS 

 

A „Fenntartható és Értékőrző Gyepgazdálkodás” elnevezésű képzés (a továbbiakban: képzés) 

célja LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) „A pannon gyepek és kapcsolódó 

élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 

stratégiai intézkedéseinek megvalósítása” című LIFE IP uniós pályázat megvalósítása 

érdekében (a továbbiakban: projekt) tett szaktanácsadói képzés, amelynek célja, hogy a 

szaktanácsadók megismerjék a természetbarát, mégis gazdaságilag kifizetődő gyepterület 

kezelési módszereket, valamint, hogy a szaktanácsadó a természetvédelem fontosságát és a 

környezet számára jó kezelési gyakorlatok elfogadását, alkalmazását hatékonyabban 

közvetíteni tudja a gazdálkodók számára. 

 

A képzést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (nyilvántartási száma: 01-03-0000031; székhely: 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(nyilvántartási száma: 01-02-0000472; székhelye: 1121 Budapest, Költő 21.) 

közreműködésével szervezi. 

 

A képzés helye: online 

A képzés hatóköre: országos 

 

Lépések: 

 

1. Kitöltött, aláírt „Jelentkezési lap, valamint adatátadáshoz és –kezeléshez hozzájáruló 

nyilatkozat” elküldése a koczur.szilvia@nak.hu címre az e-learning tananyag 

megkezdése előtt. 

 

2. „Fenntartható és Értékőrző Gyepgazdálkodás” c. e-learning tananyag elvégzése.  

 

3. Az e-learning tananyag alapján egy releváns kérdés megküldése a témával 

kapcsolatban a koczur.szilvia@nak.hu címre. A feltett kérdésekre a szakértők fognak 

válaszolni az online képzésen.  

 

4. Kötelező részvétel az online képzésen.  

 

Az e-learning tananyagról 

Felület: https://natura.2000.hu/hu/oktatas/gyepgazdalkodas-elearning  

A bejelentkezéshez regisztrálni szükséges a „Jelentkezési lapon” megadott e-mail címmel. 

Regisztrációt követően a megadott e-mail címre érkező linken meg kell erősíteni a 

regisztrációt, majd az első bejelentkezéskor megváltoztatni a jelszót.  Ezt követően a képzés 

önállóan online elvégezhető saját időbeosztás alapján, a képzés ideje összesen kb. 4 óra. 

 

Az online képzésről 

Két időponton kerül megszervezésre, amelyből egy alkalmon kötelező a részvétel 

(választandó): 2020. október 14. 10:00 vagy 2020. október 21. 10:00  

Az online képzésalkalmon szakértők által megvitatásra kerülnek a korábban elküldött 

kérdések, illetve lesz lehetőség további kérdések feltevésére is az online konferencia 

alkalmával.  
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Tananyag 

A tananyag alapját képező kiadvány bárki számára elérhető online az alábbi linken: 

https://natura.2000.hu/media/6  

Ezt igény esetén nyomtatott formában is szívesen elküldjük a képzésen részt vevők számára, 

az igényt kérjük e-mailben jelezni a koczur.szilvia@nak.hu e-mail címen.  

Készül egy gazdálkodói naptár is szintén a LIFE IP GRASSLAND-HU projekt keretében, azt 

is szívesen eljuttatjuk a képzésen részt vevők számára.  

 

Bármely felmerülő kérdés esetén állok szíves rendelkezésre. 

Koczur Szilvia 

Pályázati szakértő 

koczur.szilvia@nak.hu 
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