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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara folyamatosan felméri a mezőgazdaságban dolgozók szakképzési 
igényeit. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakmai képzésekre folyamatos igény mutatkozik. A 
tanfolyamokon elsajátított új technikák, technológiák, a bővülő és megújuló szakmai ismeretek javítják az 
agrár-vállalkozások gazdálkodási eredményét, versenyképességét. 
Több európai uniós és hazai jogszabály is előírja az egyes mezőgazdasági tevékenységek végzéséhez, 
pályázatokhoz, támogatásokhoz szükséges OKJ-s szakképesítés meglétét. Így: 
 

❐ 1698/2005/EK Rendelet (2005. szeptember 20.) (a pályázatok, támogatások igényléséhez 
szükséges a szakképzettség megléte) 

❐ 5/2001 (I. 16.) FVM Rendelet a növényvédelmi tevékenységről (növényvédelmi szolgáltatást csak 
növényvédő- és méregraktár-kezelő szakképesítéssel rendelkező személy végezhet) 

❐ 16/2001 (III. 3.) FVM Rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
❐ 83/2003 (VII. 16.) FVM Rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről 

és kiadásának szabályairól (gépi szolgáltatást csak mezőgazdasági gépkezelő jogosítvány 
birtokában folytathat a termelő, de az alkalmazottként dolgozónak is kötelező a szakképzetség 
megszerzése) 

 
 

Ssz Képzés megnevezése 
Óraszám 
összesen 

Elm. 
(óra) 

Gyak
(óra) 

Képzés 
kezdete (év, 

hónap) 

Tanfolyam 
díja (Ft) 

Tanfolyam jellege 

1 ao5 Mg. erő- és munkagépkezelő 120 24 96      2012. 02. 104600 OKJ szakképesítést adó 

2 ao6 Mg. rakodógép kezelő 120 24 96      2012. 02. 104600 OKJ szakképesítést adó 

3 ao7 Növényvédelmi gépkezelő 120 24 96 2012. 02. 104600 OKJ szakképesítést adó 

4 ao8 Önjáró betakarító gép kezelője 120 24 96 2012. 02. 104600 OKJ szakképesítést adó 

5 ao9 Növényvédő és méregraktár kezelő 240 96 144 2012. 02. 169400 OKJ szakképesítést adó 

6 ao10 Motorfűrész-kezelő 180 72 108 2012. 02. 135800 OKJ szakképesítést adó 

7 ao11 Fakitermelő 240 96 144 2012. 02. 169400 OKJ szakképesítést adó 

8 ao97 Szárítóüzemi gépkezelő 120 24 96      2012. 02. 104600 OKJ szakképesítést adó 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében sikeresen pályáztunk szakmai képzések szervezésére, 
így valamennyi tanfolyamunk 100%-os támogatottságú, azaz bár a részvevőnek elő kell finanszíroznia a 
képzési költséget, de az MVH a teljes összeget visszatéríti a hallgatónak. 

A képzésre belépés feltételei: 

 Azok a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó őstermelők, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások 
csatlakozhatnak a képzéshez akik: 

- rendelkeznek MVH regisztrációs számmal, 

- vállalják és teljesítik a képzésben való részvételt (az elméleti és a gyakorlati órák 80-80%-án részt kell venni), 

- vállalják és befizetik a képzés költségét, amely a tanfolyam befejezését követően 100%-ban visszaigényelhető 
az MVH-tól. 

A képzésekkel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást tud adni Timári László (30/497-8183). 
A csatolt lapon várjuk jelentkezését tanfolyamainkra!  (fax: 46/304-882, e-mail: bomak@agrarkamara.hu) 
 
 
 
 
         Szabadfalvi László sk. 
                     titkár 


