Dr. Kelemen Géza
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt…
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

VKK-2021-00041

Képzés óraszáma:

Jónak ígérkező termőhelyen mégsem fejlődik az erdőnk.
Valószínűleg talajproblémák állnak a háttérben.
Ha pedig kitermeltük a fát, a zűrzavaros fapiacon nem
igazodunk ki.
A hatóságnak beadott nyomtatványaink is nehezen
emészthetőknek tűnnek.
Ráadásul idegenül hangzanak az újabb erdészeti irányok,
pl. az agroerdészet szakkifejezései is.
Ezekben a témákban adunk egy kis iránymutatást a
tanfolyam résztvevőinek.
Az erdészeti szakirányítási tevékenység rutin feladatain túli
ismereteinek bővítése.
Tóth Márton
Aranyos Péter
Dr. Szép Tibor
Dr. Kelemen Géza
előadás: 4 óra
gyakorlat: 2,5 óra

Képzés helyszíne:

online, webinarium formában

Képzés időpontjai:

2021. szeptember 29., 8:00-tól

Képzés min./max. létszáma:

min. 10 fő
12 000 HUF, melyet banki átutalással az OTP Bank Nyrt.nél vezetett, 11773470-01247945 számú, Kelemen Géza
nevére szóló bankszámlára kérünk befizetni. A
közleményben a jelentkező adószámát vagy adóazonosító
jelét, és a szakszemélyzeti nyilvántartási számot kérjük
feltüntetni.

Képzés tárgya

Képzés célja:

Képzés előadói:

Részvételi díj:

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
1. Talajbetegségek, talajok hibái, rontott talajok, bolygatott talajok?
2. Erdészeti nyomtatványok kitöltése haladóknak
3. Erdei faválasztékok árának alakulása az utóbbi hónapokban
4. Mi fán terem az agroerdészet?

Óraszám
4 óra

1
1
1
1

Gyakorlat:
Minden előadásban 15 percben gyakorlati ismeretek átadása is történik.
Emellett az előadásokat követően beadandó írásbeli feladat (teszt)
elkészítése is kötelező, amely témakörönként 0,5 órát vesz igénybe.

3 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Online előadás Zoom eszközzel. Kérdések feltevésére chatboxban vagy Q/A rovatban az
előadások alatt, „kézfeltartással”, illetve e-mailban az előadások után van lehetőség.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Fontosnak tartjuk a látókör szélesítést annak érdekében, hogy a szakirányítói tevékenység
hatékonyabb, sokrétűbb lehessen.
A gyakori, nagy tömegű szakmai tevékenységek tapasztalatunk szerint jól ismertek, a rokon
szakterületekkel kapcsolatos feladatok esetén azonban szükséges újabb ismeretek megszerzése,
hiszen az ismert erdészeti tevékenységeken kívül más, eddig marginálisnak hitt információk is
előtérbe kerülnek.
Az előadások illetve a gyakorlati feladatok után a résztvevők szélesebb látókörrel rendelkeznek
az erdészeti szakirányítói munkával kapcsolatos, nem rutinmunkák terén is.
III. A képzés teljesítésének feltételei

A képzés elsősorban a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagjai részére van meghirdetve.
Jelentkezésnek emailban, a képzés előtt legkésőbb 10 nappal, azaz legkésőbb
2021.09.19-én kell megtörténnie. Jelentkezni a fenti email címen a szakszemélyzet teljes
neve, címe, szakszemélyzeti nyilvántartási száma és email címe, illetve adószáma
megadásával lehet. A részvételi díjat azonban csak 2021. augusztus 20. után kérem
utalni! Az adatok az NFK felé történő igazolások és a számla kiállításához szükségesek,
az adatkezelés előírásainak betartásával.
A képzés személyes részvétellel, a Zoom-ban történik. A résztvevőnek az előadásokon
és a gyakorlati részek teljes időtartama alatt jelen kell lennie, a részvételről a Zoom
riportot készít.
Az előadásokat követően a résztvevőknek emailban ellenőrző feladatsort küldök. A
kitöltött feladatsor az előadás napján, 2021.09.29-én, legkésőbb 18 óráig küldendő be a
jelentkezéshez is használt, fenti email címre. Annak írható jóvá a kreditpont, aki a
feladatsort legalább 51%-os sikerrel teljesíti, illetve az előadások teljes ideje alatt jelen
van. A képzés 10 jelentkezőnél kisebb létszám esetén nem indul, a díjat visszatérítem.
Kapcsolattartó, adatok kezelője: Kelemen Géza a ge.kelemen@gmail.com címen

