Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program, Leonardo da Vinci

AGRIDIAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő
szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

WP4: A20-A21
Felnőttképzési szakértői tanulmány az
„AGRIDAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai
feltételeinek megteremtése” (2012-1-HU1-LEO05-04850) című projekt képzési
programjához kapcsolódóan
Készítette: Üröginé Ács Anikó
2014. november 17.
A Leonard da Vinci Innovációtranszfer keretében megvalósuló Agridiag kétéves
nemzetközi (magyar-francia-portugál) projekt célja olyan ökológiai teljesítményértékelési program
és erre épülő képzési tematika kidolgozása, amely a környezeti szempontok erősödést szolgálja a
mezőgazdaságban. A projekt keretén belül feltérképezésre és elemzésre került a résztvevő
országok, köztük a magyar képzési rendszerben megtalálható témaspecifikus szakmai ismeretek.
Az ökológiai teljesítményértékelés magyar (Agridiag értékelő rendszer) és portugál kidolgozása és
az ehhez kapcsolódó szakmai képzés, felkészítés összeállítása a Solagro francia kutatóintézet által
kidolgozott DIALECTE rendszer adaptációjára épül. A DIALECTE értékelő rendszer a
gazdálkodási gyakorlat vizsgálatán és a mezőgazdasági tevékenység környezeti elemekre
gyakorolt hatásának tematikus vizsgálatán alapul.
Az Agridiag projekt egy képzési program kidolgozását és megvalósítást tűzte ki célul
mezőgazdasági szakemberek, elsősorban szaktanácsadók és szakoktatók részére, azonban ennek
pontos keretei a kezdeti szakaszban nem kerültek definiálásra. A képzési program összeállításának
időszakában még a 2001. évi CI. felnőttképzési törvény és annak végrehajtási rendeletei voltak
hatályosak. 2013-ban azonban új törvényi szabályozás1 lépett életbe a felnőttképzés területén, így
a képzési program részletes kidolgozása és a képzés további hasznosulása szempontjából új
szempontok kerültek előtérbe.

1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
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A pályázati projekt tervezetében a képzési programhoz kapcsolódóan Magyarországon a magas
minőségű képzés biztosítására a következő lehetőségek merültek fel:
•

a képzési program akkreditálása a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben

•

a képzési program akkreditálása a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által.

A viszonylag szűk csoportot érintő pedagógus akkreditáció indokoltságát a pilot képzések
tapasztalatai nem támasztották alá, mert a képzés tematikája nemcsak a szakmai ismereteket oktató
tanároknak, hanem a szaktanácsadóknak és egyéb mezőgazdasági szakemberek részére is tudott új
információkat nyújtani.
A felnőttképzési akkreditáció rendszere a projekt megvalósításának időtartama alatt megszűnt, így
a képzés minőségi elismerésének és a piaci versenyelőny (áfa mentesség) megszerzésének
lehetőségét ma már csak a képzés engedélyeztetése biztosítja.

A képzés indításával kapcsolatban stratégiai kérdésként merülhet fel, hogy az új, 2013. évi
Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozzon-e vagy sem.
Amennyiben a képzés önfinanszírozó, tehát nem európai uniós vagy hazai támogatásból valósul
meg, ebben az esetben nem szükséges a törvény hatálya alá bevinni a képzést, kivéve, ha a képző
intézmény működésében a törvényi előírások betartását önként vállalja.
Amennyiben támogatott képzésként valósul meg vagy a képző intézmény áfa mentes képzésként
szeretné indítani és ezzel piaci előnyhöz jutni, továbbá ha a képző számára fontos a minőségi
kritérium, abban az esetben mindenképpen engedélyezésre van szükség a 393/2013. Korm.
rendeletben2 meghatározott feltételek és folyamatok alapján.

Az új, 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény nem terjed ki minden felnőttképzésre, csak négy
(A,B,C,D) képzési kört sorol a törvény hatálya alá:
A képzési kör: OKJ-s képzések
B képzési kör: támogatott egyéb szakmai képzések
2

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
Project number : 2012-1-HU1-LEO05-04850
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C képzési kör: általános nyelvi képzések és támogatott egyéb szakmai képzések
D képzési kör: támogatott egyéb képzések.

A felnőttképzési törvény meghatározása értelmében az Agrár-környezeti auditor képzés egyéb
szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló
képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges
kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem hatósági jellegű képzés. B képzési
körben szakmai képzés engedélyeztethető, amely államilag el nem ismert szakmai végzettség
megszerzésére irányul, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység
végzéséhez szükséges kompetencia megszerzését, fejlesztését tűzi ki célul.
A felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak azok a képzések, melyek támogatásának forrásai:
•

központi költségvetés,

•

európai uniós források,

•

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény
szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját
dolgozói képzésére elszámolható része.

Az Agridiag projekt keretében kettő próbaképzés valósult meg Gödöllőn és Velencén. A velencei
képzés egy napos volt, a délelőtti elméleti áttekintést délután a szakiskolai mintagazdaság
adatainak számítógépes rögzítése követte. A kiértékelő ívek adatai a SZIE online felületen
elérhetőek. A gödöllői képzés két nap alatt zajlott, melynek során az első napon az elméleti
ismeretek átadása és egy kiválasztott tangazdaság Agridiag zöld pont rendszer kérdőívének
adatfelvétele történt, a második napon pedig a kiválasztott tangazdaság adatainak számítógépen
történő rögzítésére és kiérétkelésére, valamint a résztvevők reflexióira került sor a rendszerrel és
oktatással kapcsolatban.
A projekt során megvalósított két pilot képzés eredményei és a képzésen résztvevő szakemberek
véleményei egyértelműen alátámasztják a képzés szükségességét és indokoltságát, az óraszám
minimum 30 órára növelését, továbbá a megfelelő szinten és minőségben a felnőttképzési
rendszerbe történő beillesztését.
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A képzés besorolása a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján:
Az Agrár-környezeti auditor képzés szakmai képzés, ezért a B körös engedélyeztetést indokolja.
A képzés célja a mezőgazdasági ágazatban dolgozó szakemberek (elsősorban szaktanácsadók,
szakoktatók) magasabb szintű munkatevékenységéhez szükséges szakmai kompetenciafejlesztés.
A B körös engedélyeztetés két lépcsőssé vált. Először egy szakmai programkövetelményt kell
nyilvántartásba vetetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, majd utána lehet képzési
programot engedélyeztetni a Nemzeti Munkaügyi Hivatal FINY3 elektronikus kérelem felületén.
A kérelem benyújtása előzetes regisztrációhoz kötött. A B körös képzések egységes és minősített
követelményrendszer alapján kerülnek engedélyeztetésre, amely nagyobb piaci presztízst biztosít.
A programkövetelményen alapuló képzés három formában valósulhat meg: csoportos, egyéni
felkészítés vagy távoktatás. Az elméleti és gyakorlati órák javasolt aránya 30-70%.

A B körös engedélyezés egyéb feltételei a képző intézmény részére a 393/2013. Korm. rendelet
alapján:
•

szakmai vezető alkalmazása

•

személyi és tárgyi feltételek biztosítása

•

vagyoni biztosíték meglétének igazolása

•

minőségbiztosítási rendszer működtetése

•

minőségcélok meghatározása

•

információs-, ügyfélszolgálati- és panaszkezelési rendszer működtetése

•

az ajánlási listában szereplő felnőttképzési szakértő által előzetesen jóváhagyott képzési
program megléte.

A B körös engedélyezés előnyei:
•

állami szakmai és financiális garanciavállalás egy szakmai képzésre vonatkozóan

•

egyedi képzési program (elnevezésében továbbá tartalmának több mint 60%-ának
mértékében egyező képzés nem engedélyezhető más képző intézmény által)
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•

minőségi megkülönböztetés

•

versenyelőny (áfa mentesség).

A felnőttképzési engedélyezés hatósági eljárás, amely az alábbi folyamatokat tartalmazza:
•

felnőttképzési szakmai programkövetelmény benyújtása az MKIK honlapján található
elektronikus űrlapon keresztül

•

a programkövetelmény jóváhagyása után a felnőttképzési programra vonatkozó kérelem és
az ahhoz kapcsolódó mellékletek, nyilatkozatok elektronikus benyújtása

•

helyszíni szemle

•

határozat kiadása az engedélyezésről.

Jelenleg az MKIK nyilvántartásában nem szerepel olyan programkövetelmény, amely az Agrárkörnyezeti auditor képzés során megszerezhető kompetenciákat tartalmazza. Címbeli egyezés sem
az MKIK programkövetelményi adatbázisában, sem a 2014. évi Országos Képzési Jegyzékben
található megnevezésekkel sincs. (A képzési tartalomra és a magyar képzési rendszerre
vonatkozóan a projekt elején felmérés és helyzetelemzés készült.)

Javaslat a képzési program összeállításhoz:
•

Képzés megnevezése: Agrár-környezeti auditor

•

A képzés célcsoportja:

mezőgazdasági szaktanácsadók, mezőgazdasági szaktanárok,

kamarai és gazdaszervezeti szakemberek, agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseket
működtető szakemberek
•

Javasolt képzési idő: minimum 30 óra, maximum 60 óra

•

Tervezett tananyagegységek:
o Az

agrár-környezetgazdálkodás

elméleti

háttere

valamint

a

környezeti

teljesítményértékelés gyakorlata Európában
o Az Agridiag eszköz működése és gyakorlati alkalmazása
•

A képzés módszere: csoportos vagy távoktatás.

•

Maximális létszám: 25 fő
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•

Tanulási segédanyagok: Agridiag értékelő rendszer és egyéb képzési segédletek elérése
online felületen, regisztrációhoz kötötten a képzés ideje alatt (www.agridiag.hu)

Engedélyeztetési folyamat elindításához szükséges lépések:
•

a képzési program minimum 30 órára történő továbbfejlesztése

•

a képzési program B körös engedélyeztetési folyamatának előkészítése és mezőgazdasági
szakmacsoportban előzetes programminősítési engedéllyel rendelkező felnőttképzési
szakértő általi jóváhagyása

•

képzési programkövetelmény kidolgozása és benyújtása a Magyar kereskedelmi és
Iparkamarához

•

képzési programtervezet összeállítása és benyújtása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
elektronikus rendszerén keresztül.

A projekt keretében lezajlott pilot képzések egyértelműen alátámasztották, hogy indokolt a
mezőgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítése ökológiai teljesítményértékelés
témában. A képzés hiánypótló jellegű, azonban a képzési piacon minőségi szintjének növelését és
ezzel párhuzamosan az értékesítését a jelenlegi szabályozási keretek között kizárólag a B körös,
egyéb szakmai célú felnőttképzési engedélyezési folyamat biztosítja. A szakértői tanulmány
mellékleteként elkészült a Képzési program tervezet, melynek alapján javasolt a továbbiakban egy
szakmai programkövetelmény kidolgozása és benyújtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
felé.
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Ajánlás az Fktv. 10. § (1) aa) pontja szerinti képzési program felépítéséhez

KÉPZÉSI PROGRAM TERVEZET

1. A képzési program
1.1.

Megnevezése

Agrár-környezeti auditor

1.2.

OKJ azonosító

-

1.3.

Szakmai, vagy nyelvi
programkövetelmény
azonosítója

B

1.4.

Engedély megszerzését
követően a nyilvántartásbavételi szám

n.a.

1.5.

A képzési program célja

1.6.

A képzési program
célcsoportja

A képzés célja mezőgazdasági szakemberek és oktatók
szakmai kompetenciafejlesztése, a gazdaságok agrárkörnyezeti értékeléséhez kapcsolódóan. A képzés a
Leonardo Program keretében kidolgozott Agridiag
környezeti értékelési módszerre épül.
•
•
•
•

mezőgazdasági szaktanácsadók
mezőgazdasági szaktanárok
kamarai és gazdaszervezeti szakemberek
agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseket
működtető szakemberek

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
Project number : 2012-1-HU1-LEO05-04850
Agreement number: 12/0034-L/4850

7

Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program, Leonardo da Vinci

AGRIDIAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő
szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

2.1.

A résztvevő megismeri a többfunkciós mezőgazdaság koncepciójának és az agrárkörnyezetgazdálkodás jellemzőit.

2.2.

A résztvevő megismeri a környezet-orientált tápanyag utánpótlás és növényvédelem
módszereit.

2.3.

A résztvevő képes lesz gazdaságok tájelemeinek (ökológiai fókuszterületeinek)
értékelésére.

2.4.

A résztvevő képes lesz a környezethez alkalmazkodó állat- és növényszerkezet
összeállítására.

2.5.

A résztvevő képes lesz a mezőgazdasági termelés energia-mérlegének kiszámítására.

2.6.

A résztvevő megismeri a környezeti teljesítményértékelés hazai és nemzetközi jó
gyakorlatait és tapasztalatait.

2.7.

A résztvevő megismeri és alkalmazni tudja az Agridiag-rendszer indikátorait és azok
számítási algoritmusait.

2.8.

A résztvevő képes lesz az Agridiag online eszköz használatával a gazdaságok környezeti
teljesítményeinek felmérésére.

2.9.

A résztvevő képes lesz az Agridiag-rendszer használatával a gazdaságok környezeti
teljesítményeinek összehasonlító értékelésére.

2.10. A résztvevő gazdálkodási javaslatokat tud megfogalmazni az Agridiag értékelések
eredményei alapján.
3. A programba való bekapcsolódás feltételei
Szakirányú egyetemi vagy főiskolai diploma
vagy
Érettségi és szakmai gyakorlat.
-

3.1.

Iskolai végzettség

3.2.

Szakmai végzettség

3.3.

Szakmai gyakorlat

Érettségivel rendelkezők esetén 1 év mezőgazdasági
üzemi gyakorlat vagy 1 év szaktanácsadói gyakorlat
vagy 1 év szaktanári gyakorlat

3.4.

Egészségügyi alkalmasság

-

3.5.

Előzetesen elvárt ismeretek

-

3.6.

Egyéb feltételek

Előzetes tudásszint mérés alapján az egyes
tananyagegységek alól felmentés, vagy a képzés során
óraszámcsökkentés adható.
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4. A programban való részvétel feltételei
4.1.

Részvétel követésének
módja

Jelenléti ív, haladási napló

4.2.

Megengedett hiányzás

A képzés egészére vonatkozó összes megengedett
hiányzás: maximum 10%.

4.3.

Egyéb feltételek

Képzési díj befizetése

5. Tervezett képzési idő
5.1.

Elméleti órák száma

12 óra

5.2.

Gyakorlati órák száma

18 óra, az alábbi részletezés szerint:
8 óra Agridiag eszköz használatának gyakorlati
oktatása
2 óra konzultáció
8 óra önálló feladat megoldása

5.3.

Összes óraszám

30 óra
***

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy
távoktatás) meghatározása
csoportos
6.1. A képzés formája

7.1.
7.2.

***
7. A tananyagegységek
A tananyagegység megnevezése
Az agrár-környezetgazdálkodás elméleti háttere valamint a környezeti
teljesítményértékelés gyakorlata Európában
Az Agridiag eszköz működése és gyakorlati alkalmazása
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AGRIDIAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő
szakképzés hazai feltételeinek megteremtése

7.1. Tananyagegység
7.1.1.

Megnevezése

Az agrár-környezetgazdálkodás elméleti háttere valamint a környezeti
teljesítményértékelés gyakorlata Európában

7.1.2.

Célja

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők alapozó ismereteket
szerezzenek a többfunkciós mezőgazdálkodás koncepciójáról, valamint
az agrár-környezetgazdálkodás főbb elemeihez (tápanyagutánpótlás,
növényvédelem, növény-állat szerkezet, energetika) kapcsolódó
elméleti és gyakorlati kérdésekről.
További cél a Közös Agrárpolitikára és a már működő európai agrárkörnyezeti értékelő eszközökre vonatkozó ismeretek megszerzése.

7.1.3.

Tartalma

•
•
•
•
•
•

A többfunkciós mezőgazdaság koncepciója és az agrárkörnyezetgazdálkodás főbb jellemzői
A környezet-orientált tápanyagutánpótlás és növényvédelem
főbb módszerei
A gazdaságok tájelemeinek (ökológiai fókuszterületeinek)
értékelése
A környezethez alkalmazkodó állat- és növényszerkezet
összeállítása
A mezőgazdasági termelés energia-mérlegének számítása
Ismeretek a környezeti teljesítményértékelés hazai és
nemzetközi tapasztalatairól (A Dialecte, az Ökopunkt és a
SMART rendszerek felépítese)

7.1.4.

Terjedelme

8 óra

7.1.5.

Elméleti órák száma

8 óra

7.1.6.

Gyakorlati órák száma

-

7.1.7.

A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés egészére vonatkozó összes megengedett hiányzás:
maximum 10%.

Project number : 2012-1-HU1-LEO05-04850
Agreement number: 12/0034-L/4850

10

Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program, Leonardo da Vinci

AGRIDIAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő
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7.2. Tananyagegység
7.2.1.

Megnevezése

Az Agridiag eszköz működése és gyakorlati alkalmazása

7.2.2.

Célja

7.2.3.

Tartalma

A tananyagegység célja az, hogy a résztvevők megismerjék az
Agridiag rendszer indikátorainak működését, elsajátítsák az Agridiag
on-line eszközzel történő értékelés gyakorlatát és ezek alapján képesek
legyenek gazdálkodási javaslatok megfogalmazására.
Gyakorlati oktatás témakörei:
• Az Agridiag-rendszer indikátorai és azok számítási
algoritmusai
• Az Agridiag online eszköz használata a gazdaságok
környezeti teljesítményeinek felméréséhez
• A felvételezéshez használatos kérdőív használata
• Az Agridiag-rendszer használatával a gazdaságok környezeti
teljesítményeinek összehasonlító értékelése
• Egy
tangazdaság
bejárása
és
agrár-környezeti
teljesítményének csoportos kiértékelése
• Gazdálkodási javaslatok megfogalmazása az Agridiag
értékelések eredményei alapján
A gyakorlati órák egy része (8 óra) tangazdaságban valósul meg,
csoportos irányított gyakorlatként.
A tangazdaság kiválasztásának paraméterei:
• növénytermesztés és állattenyésztés együttes jelenléte
• a képzés helyszínének 100km-es körzetében helyezkedik el
• van olyan fűthető terme, amely alkalmas 25 ember
befogadására
• a gazdaság bejárásához elégséges maximum 1 óra
• a gazdaság területei többségükben egy helyen, nem
szétaprózódva helyezkednek el.

7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.

Terjedelme
Elméleti órák száma
Gyakorlati órák
száma

Az önálló feladat elvégzése egy, a résztvevő által választott
gazdaságban valósul meg, egyéni időbeosztás alapján, egyéni
gyakorlatként.
22 óra
4 óra
18 óra, az alábbi részletezés szerint:
• 8 óra Agridiag eszköz használatának gyakorlati oktatása
• 2 óra konzultáció
• 8 óra önálló feladat megoldása
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7.2.7.

A tananyagegység
elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának
feltételei

A képzés egészére vonatkozó összes megengedett hiányzás:
maximum 10%.

***
8. Csoportlétszám

8.1.

Maximális csoportlétszám (fő)

25 fő

***
9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer leírásának a
modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell)
1.
A képzés végén írásbeli teszt a tananyagegységek tartalmából, melynek értékelése
60-100% megfelelt
0-59 % nem felelt meg.
A képzés végén a sikertelen írásbeli teszt egyszer ismételhető.
2.
Önálló feladat online feltöltése az Agridiag rendszerbe és az eredmények prezentálása:
A képzésben résztvevők az elméleti képzés, valamint a tangazdaság – közösen végzett – kiértékelését
követően felveszik a kapcsolatot egy, a meghatározott paramétereknek megfelelő, általuk választott
gazdasággal. A gazdaság kiválasztásához a képző intézmény jóváhagyása szükséges. Ezt követően a
gyakorlati képzés keretében személyesen ellátogatnak a gazdaságba és a képzésen ismertetett módszerrel, a
képzés anyagát képező, egységesített kérdőív segítségével felvételezik a kiértékeléshez szükséges adatokat.
Az adatok kérdőíven történő rögzítését követően beviszik az adatokat az Agridiag online rendszerbe, ahol
elkészítik a gazdaság kiértékelését, melyet az online felületen szintén rögzítenek. Végül ismertetik az
eredményeket a gazdálkodóval és megfogalmazzák javaslataikat a jobb eredmények elérését biztosító
gazdálkodási változtatásokhoz.
A prezentációra rendelkezésre álló idő: 45 perc.
Felmérendő gazdaság paraméterei:
•
növénytermesztés és állattenyésztés együttes jelenléte
•
a felméréshez szükséges adatok rendelkezésre állása és azok átadása a felmérő számára
A képzés tanúsítvánnyal zárul:
60-100% megfelelt
0-59% nem felelt meg.
Az értékelés kritériumai:
•
Agridiag rendszer indikátorainak megadása
•
Szöveges értékelés, javaslatok kidolgozásának minősége
Koherencia az indikátorok és szöveges értékelés, javaslat kidolgozás között
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11.1.

Személyi feltételek

Az oktatott témakörhöz/tananyagegységhez kapcsolódó
felsőfokú szakirányú végzettség és minimum 3 éves
oktatási és/vagy felnőttképzési gyakorlat.

11.1.1
.

Személyi feltételek
biztosításának módja

Az oktatói adatbázis alapján a személyi feltételek a képző
intézménynél rendelkezésre állnak.
Az oktatók foglalkoztatása vállalkozói vagy megbízási
szerződés keretében történik.

11.2.

Tárgyi feltételek

25 db szék + asztal
tanári asztal + szék
tábla vagy flipchart tábla
számítógép/laptop internet eléréssel (hang-, kép- és film
lejátszására alkalmas programmal)
projektor, vetítővászon
nyomtató, szkenner, fénymásoló
ügyfélszolgálat (információ és panaszkezelés)

11.2.1
.

Tárgyi feltételek
biztosításának módja

Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek a képző
intézménynél rendelkezésre állnak.
Kihelyezett képzés esetén bérleti szerződéssel biztosítjuk.

11.3.

Egyéb speciális
feltételek

online felületen:
• Agridiag eszköz
• Agridiag kézikönyv
• előadások anyaga

11.3.1
.

Egyéb speciális
feltételek biztosításának
módja

www.agridiag.hu honlapon keresztül elérhető Agridiag
eszköz
Az Agridiag eszköz használata regisztrációhoz kötött.
A képzésben résztvevők számára a belépéshez egyéni
jelszót biztosítunk a képzés ideje alatt.
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