KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
A Terepi Információs Rendszer és az ESZR kezelésének ismertetése,
gyakorlati feladatok végrehajtásával a Bugaci, a Császártöltési és a DélKiskunsági Erdészet területén
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:

Képzés tárgya:

Képzés célja:

VKK-2021-00125
A Terepi Erdészeti Információs Rendszer (TERI) használatával az
elektronikusan végezhető erdőgazdálkodással kapcsolatos
munkaműveletek áttekintése:
- erdőrészlet leíró adatok, térkép részletek, tervek és egyéb
adatlapok a helyszínen, terepi körülmények közötti megjelenítése
és használata.
- fatömegbecslési jegyzőkönyvek, fényképek rögzítése,
szinkronizálása a webes ESZR felülettel.
A szakemberek megismertetése a rendszer lehetőségeivel, a
kezelés begyakorlása, az Erdészet területén történő alkalmazása.

Képzés előadói:

Kovács János

Képzés óraszáma:

6 óra

Képzés helyszíne:

KEFAG Zrt. Bugaci, Császártöltési és Dél-Kiskunsági Erdészet

Képzés időpontjai:

2022.05.02.,31. és 06. 01. 09:00-15:00

Képzés min./max. létszáma:

20-25 fő/alkalom

Részvételi díj:

nincs

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás

Óraszám
3 óra

Erdőgazdálkodással kapcsolatos munkaműveletek, valamint szükséges
bejelentések végzése:

- E-lapok, becslési jegyzőkönyvek, műveleti lapok
folyamatstruktúrába való elhelyezkedése, használata
- A feladatok csatlakozása a hatályos jogszabályokhoz
- Erdőrészlet leíró adatok elektronikus megjelenítése
- komplex erdészeti térkép megjelenítése
- fatömeg becslési jegyzőkönyv készítése
- fénykép és egyéb megjegyzés rögzítése.
Gyakorlat

készítése

3 óra

Az Erdészet területén terepi gyakorlat keretben az előadáson elhangzottak saját
eszközön történő alkalmazása, begyakorlása:
térképi tervezés, rajzolás a helyszínen, EOV koordináta műveletek.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Élőszavas interaktív előadás, szakmai háttér ismertetése, gyakorlaton a saját eszközök alkalmazása,
begyakorlása.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A képzés során a résztvevők megismerkednek a Terepi Információs Rendszer használatával, annak
lehetőségeivel és elsajátítják annak készségszintű használatát. Ennek során fejlődik komplex
problémamegoldó, analizáló és technológiai felhasználói kompetenciájuk.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A rendezvény a KEFAG Zrt jogosult erdészeti szakszemélyzeteinek van meghirdetve, jelenléti ív
aláírása a rendezvény kezdetekor és végén.

