Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Pest Megyei Szervezete
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
Elnök elérhetősége: Erdész Ferenc Telefon: (06-20347-2223, E-mail: erdeszf@gmail.com

Felhívás
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest megyei Szervezete

a II. kategóriás növényvédő szerek vásárlására és felhasználására
jogosító engedély (zöld könyv) meghosszabbítására
továbbképző tanfolyamot szervez.
(8 órás „Zöldkönyves” növényvédelmi továbbképzés 80 órás alapvégzettséghez)

A tanfolyam helye: Tápiószentmárton Művelődési Ház és Könyvtár Tápiószentmárton,
Kossuth L. út 11.
A kezdés: 2019. március 06.
8.00 óra
A tanfolyam 8 órás, nem vizsgaköteles.
A képzés díja 18.000 Ft

Személyigazolványát és az eredeti kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és
a szerződést is hozzák magukkal!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az új jogszabályok szerint a „II. forgalmi
kategóriájú növényvédő-szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási
engedéllyel rendelkező személyek szakirányító felügyelete és felelőssége mellett
jogosultak munkavégzőként részt venni az I., II. és III. forgalmi kategóriájú
növényvédő-szerrel folytatott bármely tevékenységben.”
Amennyiben a továbbképzésen részt kíván venni, akkor kérjük, a jelentkezési lapot
2019.03.03-ig küldje vissza a következő e-mail címre:
Erdész Ferenc
( 06-20-347-2223 )

erdeszf@gmail.com

Akik a jelentkezési lapot nem küldik vissza a
tanfolyamon nem vehetnek részt.
Ha időközben zöld könyvét érvényesítette, kérjük, tekintse jelen felhívásunkat
tárgytalannak.
nézd meg a
másik lapot

JELENTKEZÉSI LAP
Nyomtatott betűkkel kérem kitölteni!!!
Ügyfél neve: ....................................................................................................................................
Képzés megnevezése: 8 órás „Zöldkönyves” növényvédelmi továbbképzés Tápiószentmárton 2019.03.06.
I.

Magánszemély, egyéni vállalkozó

Jelentkező neve:
Leánykori neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele/adószáma:
Személyigazolvány száma:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Iskolai végzettsége:
II.
Cég alkalmazottja, családi gazdálkodó
Cég adatai (ill. családi gazdálkodás vezetőjének adatai)
Cég neve (ill. családi gazdálkodás vezetője):
Cég címe:
Levelezési címe:
Értesítési e-mail címe:
Cég adószáma:
A képzésben résztvevő alkalmazott adatai:
Jelentkező neve:
Leánykori neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:
Személyigazolvány száma:
Lakcíme:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Iskolai végzettsége:
A Kamara adatkezelési szabályzatát megismertem, megértettem, annak rendelkezéseit magamra
nézve kötelezőnek ismerem el. Kifejezetten hozzájárulok személyes adataim a Kamara által történő, a
jogszabályokban és a szabályzatban írtak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez a jelentkezéstől a képzés
elvégzését igazoló tanúsítvány hatályosságáig.

Kelt.: 2019.02. ……….
…………………………………………………………….
aláírás

TOVÁBBKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
1. A képzést szervező megnevezése:
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.
Adószám: 18690101-1-13
2. A képzésben résztvevő hallgató (továbbiakban: hallgató) adatai:
Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Iskolai végzettsége, szakképesítése:
Állampolgárság: magyar
Adóazonosító jele:
Személyiig. száma:
3. A képzés feltételei:
A képzés helye: Művelődési Ház 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.
: Kossuth Lajos utca, 2711
A képzés megnevezése: Növényvédelmi alaptanfolyamot végzettek kötelező továbbképzése.
Képzés formája:

intenzív csoportos

csoportos

egyénenkénti felkészítés

egyéb

X távoktatás
munkáltatói igény szerint

Elsajátítható kompetenciák:
Az II. kategóriás növényvédő szer felhasználói engedély( zöld könyv)J érvényesítéséhez szükséges legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek.
A képzésben oktatott tantárgyak és óraszámaik: tematika szerint, 8 óra
A továbbképzés FM miniszter által jóváhagyott ÉlfF-1082/2015 számú hivatalos tematikája szerint.
Időtartama:

8 óra

Helye:

Művelődési Ház 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 11.

Ütemezése:

órarend szerint

Kezdés időpontja:

2019.03.06.

Várható befejezés időpontja:

2019.03.06.

4. Az oktatás szervezője


kötelezettséget és felelősséget vállal a szerződés 3. pontjában meghatározott oktatás lebonyolításáért,
a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért



biztosítja a hallgató számára a jogszabályban előírt, képzéshez szükséges feltételeket.

5. a hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy


a továbbképzés díját megadott határidőig befizeti



a továbbképzésen megjelenik, azon a meghirdetett 8 óra teljes időszakában részt vesz,
kötelezettségének legjobb tudása szerint eleget tesz. Tudomásul veszi, hogy az idő előtti eltávozás
esetén a hallgató a képzésről kizárásra kerül.



betartja a Házirendet



megadott adatai a valóságnak megfelelnek, azok esetleges változásáról a szervezőt értesíti.

A továbbképzésen részt vett hallgató a tanúsítványt kap amely feljogosítja növényvédő szer felhasználói
engedélyének ( zöld könyv) az illetékes hatóság által 5 évre történő meghosszabbítására.
7. A továbbképzés díja: 18000 - Ft
A hallgató a befizetésről a számlát az alábbi névre és címre kéri: Jelentkezési lapon feltüntetetteknek
megfelelően.
8. Jelen szerződés határozott időre szól, hatálya a tanúsítvány átadásával egyidejűleg megszűnik.
9. Az oktatás szervezője, vagy a hallgató szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a képzési szerződés
felbontására.
Szerződésszegésnek minősül a szervező részéről a 3. pontban foglaltak be nem tartása. Ebben az esetben a
szervező a hallgató által befizetett összeget visszatéríti a hallgatónak.
Szerződésszegésnek minősül a hallgató részéről, ha a továbbképzést önhibájából abbahagyja, illetve az őt
terhelő befizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ebben az esetben a hallgató a szervezővel szemben
semmiféle anyagi igényt nem támaszthat, és a képzés díjának meg nem fizetett részét 8 napon belül a
szervezőnek megfizetni tartozik.
Ha a hallgató önhibáján kívül nem tud képzési kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szerződő felek közötti
anyagi ügyek rendezése külön megállapodás tárgyát képezi.
10. Személyes adatok kezelése:
A Kamara adatkezelési szabályzatát megismertem, megértettem, annak rendelkezéseit magamra nézve
kötelezőnek ismerem el. Kifejezetten hozzájárulok személyes adataim a Kamara által történő, a
jogszabályokban és a szabályzatban írtak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez a jelentkezéstől a képzés elvégzését
igazoló tanúsítvány hatályosságáig.
10. Irányadó jogszabály:
Felek jelen Szerződés értelmezése során a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény, a 43/2010. FVM
rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen szerződésből eredő jogvita eldöntésére a felek a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Gödöllő, 2019.03.06.
……………………………………
Oktatás szervező

……………………………………
Hallgató

