
Képző 

Intézmény 
NAK Nonprofit Kft. 

Képzés neve Precíziós gazdálkodási ismeretek 

E-000372/2014/D028 

Időtartama 40 óra 

Szakterületi 

besorolás 
Fiatal gazdálkodó 
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A képzés célja A képzésben résztvevők megismerjék a precíziós gazdálkodás alapjait - 

műszaki, informatikai, információs technológiai és termesztéstechnológiai 

alkalmazások összessége -, amelyek hatékonyabbá teszik a szántóföldi 

növénytermesztést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági 

gépüzemszervezést. 

Célcsoport 

A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok, – nemre, korra, és iskolai 

végzettségre való tekintet nélkül – akik mezőgazdasági termeléssel 

foglalkoznak, mezőgazdaságban dolgoznak, mezőgazdasági vállalkozást 

terveznek. Kiemelt célcsoportot képeznek „A fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott támogatás 

közvetlen kedvezményezettjei. 

A képzési díj: 

A képzés díja 33.030 Ft, melyből „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 

nyújtott induló támogatás” műveletében támogatást nyert fiatal gazdálkodók 

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

hozzájárulási díj, azaz 3.303 Ft befizetése mellett vehetnek részt a 

képzésben. 

Megengedett 

hiányzás 

mértéke: 

A képzési idő 10 %-a, azaz 4 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. 

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. Precíziós gazdálkodás a növénytermesztésben 20 óra 

2. Precíziós gazdálkodás az állattenyésztésben 20 óra 

 

Tananyagegységek  

1. Precíziós gazdálkodás a növénytermesztésben 

Célja: A résztvevő ismerje meg a legmodernebb növénytermesztést támogató technológia, 

precíziós gazdálkodás általános ismérveit, elméletben és gyakorlatban.  

Tartalma: 

 A precíziós növényvédelem általános ismérvei 

 A precíziós növényvédelem formái 

 Precíziós talajművelési lehetőségek 

 A precíziós növényvédelem formái a gyakorlatban 

 A hely-specifikus növénytermelés 

 Precíziós talajfelszín alakítás 

 A navigáció precíziós eszközei 

 A térinformatika szerepe a precíziós gazdálkodásban 

 

2. Precíziós gazdálkodás az állattenyésztésben 

Célja: A résztvevő ismerje meg az állattartásban alkalmazott precíziós technológiákat 

elméletben és gyakorlatban. 

Tartalma: 

 Automatikus takarmánykiosztás 

 Egyedi takarmányozás takarmányadag optimalizálás 

 Fejőrobotok, fejés, tejkezelés 

 Gazdálkodói kiadások csökkentése 

 Környezeti elvárásoknak való megfelelőség 

 Állattenyésztési telepirányítási rendszerek alkalmazása 

 


