Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara
Budapest-Fővárosi Szervezete

Felhívás!
II. kategóriás növényvédő szerek forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító engedéllyel
rendelkező szakemberek továbbképzésére

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 2018. január 8-án,
hétfőn 8 órakor növényvédelmi továbbképző (hosszabbító) tanfolyamot indít a „zöldkönyves”
végzettséggel rendelkező szakembereknek. A vizsganélküli tanfolyam 8 tanórás. A továbbképzésről a
helyszínen tanúsítványt kapnak. Amit állandó lakóhelyük szerinti megyei Kormányhivatal illetékes
osztályán kell majd bemutatni és itt kell befizetni az engedély kiváltásához szükséges eljárási díjat is, mely
jelenleg 4.000,-Ft.

A továbbképzés helyszíne: Budapest, XVII. ker. Pesti út 80-84. sz. (A Pál Apostol Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium könyvtárterme.) Megközelíthető az Örs vezér térről a 97/E, a 169/E és a 161-es
autóbuszokkal, Kőbánya-Kispest csomóponttól a 201/E és a 202/E autóbuszokkal, Kőbánya
Városközpontból a 162 és a 162/A autóbuszokkal. Mindegyik járatról a Bakancsos utcai megállóban kell
leszállni.

A továbbképzés díja: 11.000,- Ft/ fő + 27% ÁFA, mely összeg a helyszínen fizetendő.
Kérem, hogy a tanfolyamra a személyi igazolványukat, a lejárt engedélyüket („zöld könyvet”) és az
eredeti aláírt jelentkezési lapjukat is hozzák magukkal!

A következő általunk szervezett továbbképzés Budapesten, 2019. tavaszán lesz. Tehát ezen a
továbbképzésen azoknak is meg kell jelenniük, akiknek 2018-ban, év közben jár le az engedélyük.

A kiosztandó tanúsítványok kitöltése központilag történik, ezért csak azok a kollégák vehetnek részt a
továbbképzésen, akiknek a mellékelt jelentkezési lapja 2018. január 3-ig visszaérkezik!
(A jelentkezési lap letölthető illetve egyből postázható is a www.zsigogyorgy.hu oldalról. A jelentkezés
megrendelésnek minősül. A nyitóoldal felső sávjában találják meg a dokumentumokat.)

Mindkét tanfolyam esetében küldhetik postai úton, vagy e-mailben is az aláírt jelentkezési lapokat
az alábbi címekre: Zsigó György 1037 Budapest, Toronya utca 15.,
e-mail:
zsigogy@gmail.com.
A képzéssel kapcsolatban
zsigogy@gmail.com).
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Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-Fővárosi Szervezete

JELENTKEZÉSI LAP
Képzés megnevezése: 8 órás növényvédelmi továbbképző tanfolyam, Budapest, 2018. 01. hó 08-án
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
Cég adatai a számlázáshoz:
Cég neve:
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: ……………………………………………
………………………………………………………
aláírás

