
 

 

Képző 

Intézmény 
NAK Nonprofit Kft. 

Képzés neve 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam 

Időtartama 80 óra 

Szakterületi 

besorolás 
Elsődleges mezőgazdasági termelés 

Fókuszterület 2A 

A képzés célja Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 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 80 órás növényvédelmi 

alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg. 

Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a résztvevők 

kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében 

a II. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és 

felhasználási engedély kiállítását. Az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, 

vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az 

irányadóak. 

A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és 

a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak. 

Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a Magyar 

Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara illetékes területi szervezete 

tanúsítványt állít ki. 

Célcsoport 

A képzések 

- mezőgazdasági termelő vagy 

- erdőgazdálkodó vagy 

- élelmiszer-feldolgozó 

tevékenységeket végzők részére szól, akik természetes személy esetén akár 

személyesen, akár az általa képzésre kijelölt alkalmazottja útján, valamint nem 

természetes személy esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre 

kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó esetén a családi gazdaság 

vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján részt vehetnek a képzésen 

támogatott formában. 

Részvételi feltételek: 

- alapfokú iskolai végzettség 

- betöltött 18. életév 

- egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

A képzési díj: 

A képzés díja 70.560 Ft, melyből a fent felsorolt tevékenységet végzők 

számára a támogatás mértéke 90%, így ezen gazdálkodók 10% 

hozzájárulási díj, azaz 7.056 Ft befizetése mellett vehetnek részt a 

képzésben.  

Megengedett 

hiányzás 

mértéke: 

A képzési idő 10%-a, azaz 8 óra. Vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hiányzás 

nem haladja meg a megengedett mértéket. 

 

Felkészülést 

segítő tananyag: 

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a 

jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, 

valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát 

legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja. 



Résztvevői 

teljesítmény 

ellenőrzése:  

Célja, hogy az oktató meghatározott időközönként szóban, vagy írásban 

meggyőződjön a résztvevők – adott tárgyból elért – tudásszintjéről, a 

továbbhaladásukhoz szükséges ismeretek elsajátításának mértékéről. 

Gyakoriságáról és mértékéről az oktató dönt. 

A résztvevők megadott vizsgakérdésekből szóbeli vizsgát tesznek. Vizsgára 

olyan személy bocsátható, aki mind a gyakorlati, mind az elméleti órák 90%-án 

részt vett. 

Tanúsítvány akkor lehet kiadni, ha a résztvevő a vizsgán megfelelt. 

A jelentkezéshez 

csatolandó 

dokumentumok: 

Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 

- nyolc évfolyam alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum 

- ügyfél-azonosító (Magyar Államkincstár Egységes Mezőgazdasági 

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében) kiadását rögzítő határozat/vagy 

saját felületről kinyerhető ügyfél-nyilvántartási adatok nyomtatvány 
- agrártevékenységet igazoló dokumentum 

o őstermelő esetén: őstermelő, és tagok vehetnek részt a képzésen  

    Feltöltendő: őstermelői igazolvány 

o családi gazdaság esetén: gazdaság vezetője, és tagjai vehetnek részt a 

képzésen  

Feltöltendő: családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozat 

o erdőgazdálkodó természetes személy esetén 

    Feltöltendő: az erdészeti hatóság által kiállított hatósági 

bizonyítvány vagy kiadott szemlemásolat az erdőgazdálkodói 

nyilvántartásból az erdőgazdálkodó nyilvántartott adatairól, és 

jogszerűen használt erdőnek minősülő földterületekről 

o agrártevékenységet végző vállalkozás esetében: cég/egyéni 

vállalkozás vezetője/tagja, vagy munkáltatói igazolással alkalmazottja 

vehet részt a képzésen 

    Feltöltendő: cégkivonat, vagy munkáltatói igazolás (sablon elérhető 

ide kattintva) 

 

TEMATIKA 

Tananyagegységek  Időtartam 

1. A növényvédelem jogi vonatkozása 3 óra 

2. 
A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, 

munkavédelem követelményei, eszközei 
12 óra 

3.  
A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és 

veszélyei, ezek felismerése és szabályozása 
15 óra 

4. 
Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat 

elemzése 
15 óra 

5. A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai 10 óra 

6. A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi technológiák 25 óra 

 

 

Tananyagegységek  



1. A növényvédelem jogi vonatkozása 

Célja:  

A hallgatók ismerjék meg 

- A növényvédelem szabályozását. 

- A növényvédő szerek beszerzésével, szállításával, tárolásával és felhasználásával 

kapcsolatos legfontosabb hazai jogszabályokat és előírásokat. A kapcsolódó EU-ós 

irányelveket. 

- A növényvédelemmel összefüggő nyilvántartások vezetésében szerezzenek jártasságot. 

Tartalma: 

- Legfontosabb növény-egészségügyi előírások, fogalmak 

- Növényvédő szerek forgalmazása, vásárlása, szállítása, raktározása (nyilvántartása) 

 

2. A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, 

eszközei 

Célja:  

A képzésen résztvevők ismerjék meg a növényvédelemmel kapcsolatos mérgezések lehetséges 

forrásait, azok megelőzését, elhárítását, a növényvédő szer mérgezések típusait, 

elsősegélynyújtás alapelveit. Sajátítsák el a munkavédelmi előírásokat a kijuttatás és az 

előkészítés fázisaiban, a munkavégzéshez igénybe vett kapcsolódó eszközök biztonságos 

használatát. 

Tartalma: 

- A növényvédelem közegészségügyi (munka-, élelmezés- és környezet-egészségügyi) 

szabályozása 

- A növényvédelemben használt védőfelszerelések 

- A növényvédő szerek felhasználásával kapcsolatos előírások 

- A növényvédőszer-mérgezés, elsősegélynyújtás 

- Élelmezés-egészségügyi vonatkozások 

- Növényvédelmi védőfelszerelések bemutatása, használata, karbantartása 

 

3. A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és 

szabályozása 

Célja:  

A résztvevők sajátítsák el a növényvédő szerek alkalmazásának szabályos módozatait, a 

környezetre gyakorolt hatásokat, ismerjenek meg olyan helyettesítő eljárásokat, melyek 

alkalmasak a veszélyes, magas kockázattal járó tevékenység kiváltására. Ismerjék meg, és a 

gyakorlatban tudják felismerni a növényvédelmi tevékenység veszélyeit, ezek összefüggéseit a 

környezeti és társadalmi veszélyekkel. 

Tartalma: 

- A növényvédő szerek felhasználásának módszerei 

- A növényvédő szerek csoportosítása 

- A nem növényvédő szeres beavatkozások jelentősége 

- A növényvédő szer csomagolóburkolatban lévő kötelező feliratok, használatának 

gyakorlása 

 

 

 

 

4. Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése 



Célja:  

A résztvevők alapfokon ismerjék meg a növényvédelmi gépek működési elvét, az általuk 

használt legfontosabb típusok szerkezetét. Sajátítsák el a növényvédelmi gépek szakszerű 

kezelését, beállítását, karbantartását, továbbá a kisebb hibák elhárításának, a gépek tisztításának 

módját. 

Tartalma: 

- A növényvédő gépek csoportosítása, szerkezeti elemei 

- A növényvédő gépek üzemeltetése 

 

5. A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai 

Célja:  

A résztvevők a képzés során ismerjék meg a növényvédelmi tevékenység során fellépő általános 

környezetvédelmi kockázatokat. Készítsenek kockázat elemzést. 

Tartalma: 

- A növényvédelem környezetvédelmi összefüggései 

 

6. A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi technológiák 

Célja:  

A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el egyes kultúrák tekintetében a növényvédelmi 

tervezés módszerét, melyben felmérésre kerül a különböző növényvédelmi eljárások 

kockázatának értékelése. 

Cél a növényvédelem olyan bemutatása, miszerint az szerves része a termelési folyamat 

munkaműveleteinek, s valóban eredményesen – hatékonyan és gazdaságosan – csak a 

termesztés egyéb műveleteivel összehangolva végezhető. Fontos, hogy a résztvevők ne 

szűkítsék le a növényvédő szerek használatára, hanem – a tanfolyam befejezésére – termesztési 

tevékenységen belül lehetséges károsító korlátozó növényvédelmi eljárások együttes 

rendszerének tekintsék azt. Tudják értékelni az egyes növényvédelmi beavatkozások kockázati 

tényezőit, veszélyeit, mind a felhasználóra, mind a környezetre vonatkozóan. 

Tartalma: 

Javasolt kultúrák és károsítók: 

- Szántóföldi növények 

- Szabadföldi zöldségnövények 

- Zöldséghajtatás növényvédelmi problémái 

- Gyümölcsfélék és szőlő 

- Fásszárú növények és cserjék szaporítóanyag-termesztésének növényvédelmi kérdései 

- Dísz-, gyógy-, fűszernövény termesztésének növényvédelmi kérdései 

 


