
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében 100%-ban 

támogatott képzések! 
 

Ne hagyja elveszni évi 275.000 Ft./fő évi képzési keretét! 
 

 
 
Tisztelt Képzés Iránt Érdeklődő! 
 
 
Tájékoztatom Önt, hogy a fővárosi székhelyű - az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés terén a 
domináns felnőttképző intézmények közé tartozó – MAGISZTER MENEDZSER Oktatási, Üzleti 
Tanácsadó, Kutatási és Közvetítő Kft.  a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi, a Bodrogközi Kistérségek 
érintett/érdeklődő  vállalkozói, vállalkozásai, munkavállalói, egyéb magánszemélyei részére, 100%-os 
támogatással, az UMVP keretében (az arra jogosultak részére), illetve önköltséges formában 
 
 GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ (OKJ 33 541 02 0100 31 02) 
 ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 33 621 02 0100 31 01) 
 

tanfolyamokat indít 2012. január végi/februári tervezett kezdéssel (jelentkezés függvénye), az alábbi 
tervezett helyszíneken:  

 
SÁROSPATAK, PÁLHÁZA, CIGÁND, SZERENCS, TOKAJ, ABAÚJSZÁNTÓ 

 
A képzések finanszírozási lehetőségei: 
100%-os támogatással: 
 utófinanszírozással 
 esetlegesen előfinanszírozással 

valamint önköltségesen. 
 
100%-os támogatásra jogosultak: a mező- és erdőgazdálkodás terén MVH regisztrációs számmal 
rendelkező 

 egyéni vállalkozók;  
 társas vállalkozások vezető munkatársai, alkalmazottjai;  
 őstermelők;  
 családi gazdaságok tagjai 

(lásd a módosított 139/2008. (X. 22.) FVM. rendelet) 
 
Előírt iskola végzettség (mindkét képzésnél): nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 
iskolai végzettség 
 
100%-ban támogatott tanfolyamaink között egyaránt megtalálhatók  
 a kötelező 
 a szabadon választható 

- szakképesítést nem adó 
- OKJ-s szakképesítést adó 

 a hatósági 
képzések.  



 
Kötelező képzések: 
Annak a mezőgazdasági/erdőgaz6dasági vállalkozónak, akinek az UMVP intézkedések keretében 

- benyújtott támogatási kérelme van  
- a pályázatát 

- jóváhagyták vagy 
- részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik 

azoknak a minisztérium által előírt tanfolyamo(ka)t is el kell végezniük. 
 
Tehát a kötelező képzések azok számára fontosak, akik pályázati forrásból támogatáshoz jutottak, 
ebből adódóan mindenképpen szükséges a kedvezményezettek oktatásban való részvétele. 
 
Szabadon választható képzések: 
Célja: a gazdálkodás 
 fenntarthatóságát 
 eredményességét 

szolgáló ismeretek áradása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók részére. 
 
Sor kerül(het) olyan OKJ-s képzésekre, amelyek olyan szakmaszerzésre adnak lehetőséget, ami 
feltétele a pályázati forráshoz jutáshoz. 
 
A szakképesítést nem adó képzések az aktuális kérdésekben adnak új részleteket. 
 
A képzések támogatásával és a 
 GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ és 
 ARANYKALÁSZIOOS GAZDA 

képzésekkel kapcsolatos további információkat, valamint a teljes képzési kínálatunkat lásd az egyéb 
csatolt dokumentumokban. 
 
Kellő számú (minimum 15 fő) jelentkező esetében bármelyik településre szándékunkban áll kihelyezni 
bármelyik képzésünket. 
 
A fent nevezett két,  és más - hasonló finanszírozású - képzésekkel kapcsolatos készséggel állunk az 
érdeklődők rendelkezésére. 
 
 
Bővebb információ, jelentkezés: 
 
 
Prókai Béla 
térségi felnőttképzési koordinátor 
Sárospatak 
20/513 4347 
umvp_kepzes@indamail.hu 
kepzesikoordinator@gmail.com  
a Magiszter Menedzser Kft.  
(Nyilvántartási szám: 01-0097-06) 
(Akkreditációs Lajstromszám: AL-2567) 


