Feltételrendszer és eljárásrend Növényvédelmi drónpilóta szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzést szervezni és lebonyolítani
kívánó intézmények részére
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által azok az intézmények kerülnek
kijelölésre a képzési feladat elvégzésére, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek.
A Nébih által kijelölt intézmények listája a jelentkezések függvényében időről-időre
bővülhet.
Általános feltétel: A képzési feladatra történő kijelölésre jelentkező intézmény
engedélyezett felnőttképzési intézményként van nyilvántartva.
Személyi feltételek (1 fő képzési feladatot ellátó személy több feltételnek is eleget tehet):
1. Rendelkezik olyan képző személlyel, aki részt vett az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály (Légügyi Hatóság) által előírt, a
pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és
eljárásokról szóló rendelet szerinti képzésen és sikeres vizsgát tett (A2 drónpilóta
képzettség), valamint legalább 2 év repülési tapasztalata van.
2. Rendelkezik a szükséges növényvédelmi és a kapcsolódó alkalmazás- és kijuttatás
technikai ismeretek birtokában lévő képző személlyel (érvényes engedéllyel rendelkező
növényorvos, legalább 2 év gyakorlat)
3. Rendelkezik növényvédelmi gép üzemeltetésében szerzett gyakorlattal rendelkező
személlyel (legalább 2 év gyakorlat).
4. Rendelkezik agrometeorológiai ismeretekkel bíró képző személlyel (felsőfokú
meteorológiai végzettség, legalább 2 év gyakorlat).
5. Rendelkezik térinformatikai ismeretekkel rendelkező képző személlyel (felsőfokú,
térinformatikával kapcsolatos végzettség, legalább 2 év gyakorlat).
Az engedélyezett felnőttképzési intézmények nem vizsgáztatnak, hanem (a képzés
elvégzésének igazolása mellett) akkreditált vizsgahelyekhez delegálják a képzésen részt
vett személyeket.
Tárgyi, infrastrukturális feltételek:
1.

2.
3.

Rendelkezik a képzés elméleti részének lebonyolításához szükséges helyiségekkel
(a képzésen részt vevő személyek számának megfelelő befogadóképesség,
kapcsolódó szociális helyiségek rendelkezésre állása).
A képzéshez rendelkezésére állnak a kor színvonalának megfelelő audiovizuális és
infokommunikációs eszközök.
Rendelkezik a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket
megalapozó 088840003 számú, Növényvédelmi drónpilóta megnevezésű
programkövetelményben leírtak szerint összeállított, felnőttképzési szakértő által
minősített képzési programmal.
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4.

5.
6.

7.

A képzési program elméleti része jelenléti képzés keretében megvalósuló és online
tudásátadásra egyaránt alkalmas, tekintettel a bizonytalan járványügyi helyzetre. A
képzés gyakorlati része kizárólag jelenléti képzés formájában bonyolítható le.
Rendelkezésére áll minimum 2 darab, különböző gyártmányú permetező drón a
szükséges meteorológiai mérőeszközökkel együttesen a gyakorlati képzéshez.
Rendelkezésére áll repülési terv készítésére és a repülés során összegyűjtött, a
növényvédő szer kijuttatás szempontjából releváns adatok feldolgozására teljes
körűen alkalmas komplett szoftverháttér.
Rendelkezik a gyakorlati képzés keretében szükséges, minimum 3 ha alapterületű és
minimum 30 m széles gyakorlótérrel és a műszaki üzemeltetéshez szükséges
infrastruktúrával.

Eljárásrend a képzési feladatra történő kijelöléshez, illetve az arra való jelentkezéshez:
1. A Nébih hivatalos honlapján felhívást (közleményt) jelentet meg arról, hogy lehet
jelentkezni a képzési feladatra. A közleményhez a hatóság mellékeli a jelentkezésre
vonatkozó fenti feltételrendszert és a képzéshez szükséges képzési program
összeállításához szükséges „088840003 számú Növényvédelmi drónpilóta
megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelményt”.
2. A képzési feladatra jelentkezőknek az alábbiakat kell elektronikus formátumban
mellékelniük jelentkezésükhöz:
a. egyértelmű azonosításukhoz szükséges adatokat és információt,
b. a felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartásában szereplő
nyilvántartási számát,
c. a személyi feltételek teljesülésének igazolásaként a képzést végző személyek
végzettségét/képzettségét/képesítését igazoló okiratok másolatát,
d. a rendelkezésükre álló tárgyi és infrastrukturális feltételek szöveges bemutatását
(elméleti képzés helyszíne, audiovizuális és infokommunikációs eszközök,
gyakorlótér jellemző paramétereinek ismertetése),
e. a kidolgozott képzési programot,
f. a rendelkezésükre álló permetező drónok és szoftverek technikai specifikációját,
használati utasítását, valamint a megvásárlásukat, illetve kölcsönvételüket és
üzembe helyezésüket igazoló dokumentumokat.
3. A Nébih a jelentkezőket elektronikus formátumú nyilvántartásba veszi, illetve
hiánypótlást kér. A nyilvántartásba vételről hivatalos értesítést küld a jelentkezők
részére.
4. A Nébih folyamatosan naprakészen vezeti a nyilvántartást, ellenőrizheti a nyilvántartott
intézményeket.
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