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Szakterületi 

besorolás 
Fiatal gazdálkodó 

Fókuszterület 2B 

A képzés célja A képzés célja, hogy „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás” jogcímet nyert gazdálkodók megismerjék és alkalmazni tudják a 

vállalkozásukkal, gazdaságukkal kapcsolatos előírásokat, kötelezettségeket, 

lehetőségeket. Célzott ismeretátadás a fiatal gazdáknak a mezőgazdasági termelés, 

egyben gazdaságuk életképessége és versenyképességének javítása érdekében. 

Célcsoport 
A Vidékfejlesztési Program „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás” műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei. 

A képzési díj: 

A képzés díja 19.700 Ft, melyből a „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen 

kedvezményezettjei számára térítésmentes. 

Megengedett 

hiányzás 

mértéke: 

A képzés teljes időtartamán (8*45 perc) részt kell venni. Hiányzás esetén a 

résztvevő nem bocsátható vizsgára. 

Felkészülést 

segítő tananyag: 

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a 

jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, a 

képzés tananyagát legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon 

elektronikusan megkapja. 

A képzés zárása:  

A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével 

történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes 

(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a 

résztvevő. 

A jelentkezéshez 

csatolandó 

dokumentumok: 

Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium nevében vesz 

részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető ide kattintva) 

o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság nyilvántartásba 

vételi határozat 
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési 

megállapodás 
 

 

TEMATIKA 

Tananyagegységek  Időtartam  

1. „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás” – követelmények és lehetőségek. Általános ismeretek a 

Közös Agrárpolitikáról és annak eszközrendszeréről 

5 óra 

2. Vállalkozási alapismeretek 3 óra 

 

 



 

Tananyagegységek 

1.„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás”– követelmények és 

lehetőségek. Általános ismeretek a Közös Agrárpolitikáról és annak eszközrendszeréről 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a „A fiatal mezőgazdasági 

termelők számára nyújtott induló támogatás” pályázatban foglalt követelményrendszerét, annak 

megvalósítási módjait, lehetőségeit. A képzésben résztvevő ismerje meg, milyen alapvető támogatási 

lehetőségek állnak nyitva a mezőgazdasági termelők számára a Közös Agrárpolitika keretein belül. A 

lehetőségek kihasználásával gazdaságát fejlesztheti, jövedelmét kiegészítheti, azaz gazdasága 

életképességét javíthatja. 

Tartalma: 

 A Közös Agrárpolitika (KAP) elemeinek ismertetése: 

KAP I. pillér (közvetlen kifizetések, piaci intézkedések) 

KAP II. pillér (Vidékfejlesztési Program) 

 Fiatal Gazda Tematikus Alprogram  „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás” művelet keretében betartandó feltételek, teljesítendő 

vállalások, kötelezettségek, dokumentálás. Hiányos teljesítés esetén a várható 

szankciók. 

 Ágazati és területi adottságoktól függően betartandó előírások, továbbá egyes 

támogatások megszerzéséhez betartandó előírások (pl.: Kölcsönös Megfeleltetés 

előírásai és követelményei, 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti minimum 

követelmények) rendszerének rövid ismertetése 

 Gazdálkodási Napló vezetés alapjai. 

2.Vállalkozási alapismeretek 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a sikeres vállalkozás 

alapfeltételeit 

Tartalma: 

 vállalkozási formák a mezőgazdaságban 

 adózási alapismeretek 

 tervezési alapelvek 

 piacra jutás és marketing alapjai  


