Felkészítés az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre „D” képzési kör
képzési program

Ajánlás az Fktv. 12. § (1) bekezdés szerinti képzési program felépítéséhez
KÉPZÉSI PROGRAM
1. A képzési program
1.1.

Képzés megnevezése

Felkészítés az agrár-környezetgazdálkodási
kifizetésekre

1.2.

OKJ azonosító

-

1.3.

Szakmai, vagy nyelvi
programkövetelmény azonosítója

-

1.4.

Nyelvi képzés esetén a képzés típusa,
fajtája, szintje

-

1.5.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma

E-000196/2014/D…..

1.6.

A képzés célja

A képzési program célja, hogy a résztvevők induló vállalkozóként
megismerjék az agrár-szabályozási és támogatási jogi
szabályozórendszert, az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
támogatásához kötődő kötelezettségeket, lehetőségeket és az Európai
Unió közös agrárpolitikájához tartozó támogatási rendszert.

1.7.

A képzés célcsoportja

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek felhívás kódszáma:
VP1-1.1.1-17 által megcélzott a kifizető ügynökségnél regisztrált
gazdálkodói kör.

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1.

A képzés befejezését követően a résztvevő képes:
az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatása támogatási jogcím előírásainak,
kötelezettségeinek gyakorlati alkalmazására a mindennapi életben

2.2.

képes legyen az agrártámogatási rendszer áttekintésére, az egyes támogatási jogcímek
általános alkalmazására

2.3.

az agrárvállalkozást érintő jogi szabályozási környezetben eligazodni, a vállalkozás
támogatáshoz kötődő adminisztrációjával kapcsolatos tevékenységet önállóan ellátni

2.4.

megismeri az alapvető fogalmakat az Európai Unió közös agrárpolitikájának magyarországi
végrehajtásával kapcsolatosan, a közvetlen támogatások (I. pillér) és a Vidékfejlesztési
támogatások (II. pillér) áttekintő megismerése keretében.
3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1.

Iskolai végzettség

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
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3.2.

Szakmai végzettség

-

3.3.

Szakmai gyakorlat

-

3.4.

Egészségügyi alkalmasság

-

3.5.

Előzetesen elvárt ismeretek

-

3.6.

Egyéb feltételek

Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév. A képző intézmény
minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII törvény (Fktv.) által meghatározott felnőttképzési
szerződést köt.
4. A programban való részvétel feltételei

4.1.

Részvétel követésének módja

A képzési résztvevők által aláírt jelenléti ívek, valamint a
résztvevők hiányzását dokumentáló haladási napló.

4.2.

Megengedett hiányzás

Az összes óraszám 20%-a.

4.3.

Egyéb feltételek
5. Tervezett képzési idő

5.1.

Elméleti órák száma

4

5.2.

Gyakorlati órák száma

4

5.3.

Összes óraszám

8

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör szerinti képzések esetén egyéni
felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos
képzés és egyéni felkészítés) (nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg)
6.1.

A képzés formája

Csoportos képzés
7. A tananyagegységek (további sorokkal bővíthető)
A tananyagegység megnevezése

7.1.

Az Európai Unió közös agrárpolitikája, a Vidékfejlesztési Program, támogatási lehetőségek

7.2.

Az agrár-szakigazgatási rendszer és az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizető
ügynökségi és delegált mechanizmusa és jogszabályi környezete, jogszabályi ismeretek

7.3

Az agrár-vállalkozási speciális jogszabályi környezet és főbb adózási ismeretek

7.4

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatásában részesülők speciális
kötelezettségei

7.5

A főbb adminisztrációs feladatokkal és a növényvédelemmel kapcsolatos dokumentációk
gyakorlati használata és alkalmazása
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7.1. Tananyagegység
7.1.1. Megnevezése

Az Európai Unió közös agrárpolitikája, a Vidékfejlesztési Program,
támogatási lehetőségek

7.1.2. Célja

A tanegység tanításának célja, hogy a résztvevő megismerje az alapvető
fogalmakat az Európai Unió közös agrárpolitikájával kapcsolatosan, a
közvetlen támogatások (I. pillér) és a Vidékfejlesztési támogatások (II.
pillér) áttekintő megismerése keretében. Megismerje a támogatási
mechanizmusokat, az európai jogalkotás főbb sarokpontjait.

7.1.3. Tartalma

A szakmai képzés során az alábbi jogszabályok kereteire fókuszáltan
szerezhető ismereti terület:
Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013.
december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási
rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013.
december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.
március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására
és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen
kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös
megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről
A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a
vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében
történő megállapításáról
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7.1.4. Terjedelme

0,5 óra

7.1.5. Elméleti órák száma

0,5 óra

7.1.6. Gyakorlati órák
száma

0 óra

7.1.7. A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés zárásaként megoldandó feladatsor a tanegységből minimálisan
4 kérdést tartalmaz. Az igazolás kiadásának feltétele a feladatsor
kitöltése.

7.2. Tananyagegység
7.2.1. Megnevezése

Az agrár-szakigazgatási rendszer és az agrár- és vidékfejlesztési
támogatások kifizető ügynökségi és delegált mechanizmusa és
jogszabályi környezete, jogszabályi ismeretek

7.2.2. Célja

A tanegység tanításának célja, hogy a résztvevő ismerje az agrárszakigazgatás intézményi és szabályozási környezetét, a hatósági és
szakigazgatási környezetét. Ismerje az agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendszer intézmény rendszerét jogi környezetét, ismerje a főbb
jogszabályokat.

7.2.3. Tartalma

A képzésen résztvevő az alábbi területekre vonatkozóan szerez
ismereteket:
-Agrár-szakigazgatási intézményrendszer és működése
-Az agrárium területét átfogó hatósági szervezetek rendszere
-A Közös Agrárpolitika magyarországi végrehajtásában résztvevő
kifizető ügynökség és delegált faladatokat ellátó szervezetek
-Jogi kereteket adó főbb jogszabályok (272/2014. (XI. 05) Korm.
rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási
arányának meghatározásáról; stb…)

7.2.4. Terjedelme

1 óra

7.2.5. Elméleti órák száma

1 óra

7.2.6. Gyakorlati órák
száma

0

7.2.7. A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés zárásaként megoldandó feladatsor a tanegységből minimálisan
4 kérdést tartalmaz. Az igazolás kiadásának feltétele a feladatsor
kitöltése.
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7.3. Tananyagegység
7.3.1. Megnevezése

Az agrár-vállalkozási speciális jogszabályi környezet és főbb adózási
ismeretek

7.3.2. Célja

A tanegység tanításának célja, hogy a résztvevő alkalmas legyen a
vállalkozói tevékenység jelenleg hatályos jogi környezetében történő
eligazodásra, a gazdasági tervezés során az adóterhek tervezésére.

7.3.3. Tartalma

A szakmai képzés során szerezhető ismereti területek:
-egyéni vállalkozás indításával, fenntartásával kapcsolatos
alapismeretek,
-mezőgazdasági vállalkozási formák (családi gazdaság)
-földügyi ismeretek
-személyi jövedelemadóról szóló tv. vonatkozó adózási rendelkezései
-az általános forgalmi adó alkalmazásának szabályai speciális
agrárágazati szabályok

7.3.4. Terjedelme

0,5 óra

7.3.5. Elméleti órák száma

0,5 óra

7.3.6. Gyakorlati órák
száma

0 óra

7.3.7. A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei
7.4. Tananyagegység

A képzés zárásaként megoldandó feladatsor a tanegységből minimálisan
4 kérdést tartalmaz. Az igazolás kiadásának feltétele a feladatsor
kitöltése.

7.4.1. Megnevezése

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatásában részesülők
speciális kötelezettségei

7.4.2. Célja

A tanegység tanításának célja, hogy a résztvevő képes legyen:
-A számára megítélt támogatás okszerű felhasználására és a vállaltak
betartására
-Ismerje a támogatáshoz kötődő jogkövetkezményeket

7.4.3. Tartalma

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre került agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések támogatásához felhívás ismerete

7.4.4. Terjedelme

2 óra

7.4.5. Elméleti órák száma

2 óra

7.4.6. Gyakorlati órák
száma

0 óra

7.4.7. A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés zárásaként megoldandó feladatsor a tanegységből minimálisan
4 kérdést tartalmaz. Az igazolás kiadásának feltétele a feladatsor
kitöltése.
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7.5. Tananyagegység
7.5.1. Megnevezése

A főbb adminisztrációs feladatokkal és a növényvédelemmel
kapcsolatos dokumentációk gyakorlati használata és alkalmazása

7.5.2. Célja

A tanegység tanításának célja, hogy a résztvevő ismerje a
földhasználattal, állatok nyilvántartásával, a gazdálkodási naplóval és a
növényvédelemmel kapcsolatos adminisztrációs előírásokat.
Képes legyen arra, hogy ezen adminisztrációs feladatokat önállóan el
tudja látni, képes legyen vezetni a gazdálkodási naplót, a kapcsolódó
elektronikus jelentési kötelezettségeket el tudja végezni.

7.5.3. Tartalma

A szakmai képzés során szerezhető ismereti területek:
-Gazdálkodási Napló kitöltése gyakorlati feladatok alapján
-Gazdálkodási Napló elektronikus beküldésének ismerete
-Növényvédelemmel kapcsolatos főbb adminisztrációs előírások
-Földhasználat bejelentésének módja,
-Állatnyilvántartások vezetése,

7.5.4. Terjedelme

4 óra

7.5.5. Elméleti órák száma

0 óra

7.5.6. Gyakorlati órák
száma

4 óra

7.5.7. A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés zárásaként megoldandó feladatsor a tanegységből minimálisan
4 kérdést tartalmaz. Az igazolás kiadásának feltétele a feladatsor
kitöltése.

8. Csoportlétszám (maximum 40 fő)
8.1

Maximális csoportlétszám (fő)

40

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer
leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell)
A képzésen átadott ismeretek elsajátítását ellenőrző tesztfeladatlap kitöltése.
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10. A képzés zárása
10.1.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei

A képzésen átadott ismeretek elsajátítását ellenőrző
tesztfeladatlap kitöltése. A hiányzás nem haladhatja meg a
megengedett mértéket. A képzésen résztvevő Tanúsítványt
kap.

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek
11.1.

•

Személyi feltételek

•

11.1.1. Személyi feltételek
biztosításának módja
11.2.

Tárgyi feltételek

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának
módja
11.3.

Egyéb speciális feltételek

11.3.1. Egyéb speciális feltételek
biztosításának módja

Az oktatók a képzés elméleti részének oktatása
esetén felsőfokú végzettséggel és a képzési
tartalomnak megfelelő legalább 2 év szakmai
tapasztalattal,
a képzés gyakorlati részének oktatása esetén
felsőfokú
végzettséggel
vagy
középfokú
szakképesítéssel és a képzési tartalomnak megfelelő
legalább 2 év szakmai tapasztalattal rendelkezzenek.

Megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében
foglalkoztatott óraadó oktatók által.
Elméleti képzéshez a 393/2013 Korm. rendelet szerinti
megfelelőség. Legalább 1 db laptop, 1 db projektor, mobil
vagy vezetékes internet. A gyakorlati képzéshez a szükséges
minta dokumentumok.
Saját tulajdonú vagy bérelt helységekkel és eszközökkel
történik a tárgyi feltételek biztosítása.
nincs
--
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Szakértői minősítés
Szakértő neve:

Dr. Piros Márta Anna

Szakértő nyilvántartási száma:

P-299/2014

Ajánlási listán nyilvántartásba vételi A-381/2014
szám:

Szakértő aláírása:

Intézmény képviselőjének neve:

Zalai Marcell

Intézmény képviselőjének aláírása:

Szakmai vezető neve:

Zalai Viktória

Szakmai vezető aláírása:
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Szakértői vélemény

Szakértői minősítés:

Alulírott Dr. Piros Márta Anna P-299/2014; A381/2014-es számon nyilvántartásba vett felnőttképzési
programszakértő, az "D" képzési körbe tartozó
Felkészítés
az
agrár-környezetgazdálkodási
kifizetésekre képzési programot a 393/2013. (XI. 12.)
Kormányrendelet 14. §-a értelmében előzetes minősítés
céljából megvizsgáltam. A képzési program eleget tesz
a 2013. évi LXXVII. törvényben foglalt tartalmi
követelményeknek, az engedélyezési eljáráshoz és a
további megvalósításhoz megfelel a vonatkozó
előírásoknak.

A minősítés helye:

Budapest

A minősítés dátuma:

2017.04.07.

Szakértő neve:

Dr. Piros Márta Anna

Szakértő nyilvántartási száma:

P-299/2014

Ajánlási listán nyilvántartásba vételi
szám:

A-381/2014

Szakértő aláírása:
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