A Nemzeti Földügyi Központ
Erdészeti Főosztálya
Erdészeti szakirányításhoz kapcsolódó ügyintézés I.
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:

Képzés előadói:

VKK-2021-00108
Erdészeti kárbejelentés
Fásítás és szabad rendelkezésű erdők nyomtatványai
Műveleti lap és haszonvételi lap
Tervbejelentők és végrehajtás bejelentők
Az erdészeti szakirányítói tevékenység segítése a mindennapi
közigazgatási ügyintézésben.
Varga Anna
Gazdag Izabella
Fekete Zoltán
Nagy-Bozsoky Péter

Képzés óraszáma:

előadás: 5 óra

Képzés helyszíne:

online

Képzés időpontjai:

2022. március 30., április 06., 20. és május 18. 10.00 órakor

Képzés min./max. létszáma:

min. 30 fő - max. 100 fő

Részvételi díj:

10.000 HUF, melyet banki átutalással a MÁK 1003200000358688-00000000 bankszámlára kérünk befizetni. A
közleményben a képzés számát: VKK-2022-00108, a
jelentkező nevét és a szakszemélyzeti nyilvántartási számot
kérjük feltüntetni.

gyakorlat: 2 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Kárbejelentési rendszer, kárbejelentők kitöltése és a kárbejelentések
leggyakoribb hibái
Fásítás és szabad rendelkezésű erdők nyomtatványai, kitöltésük és a
benyújtott formanyomtatványok leggyakoribb hibái
Műveleti lap és haszonvételi lap, kitöltésük és leggyakrabban elkövetett
hibák
Tervbejelentők és végrehajtás bejelentők formanyomtatványai, kitöltésük és

Óraszám
5 óra

a benyújtott formanyomtatványok leggyakoribb hibái
1 órás konzultáció

Gyakorlat

2 óra

A beadandó feladat (teszt) elkészítése, amelyre 120 perc áll rendelkezésre.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Az első két előadás után 15 perc szünetet biztosítunk. A négy téma meghallgatását követően a
részvevőknek 60 perces konzultációra van lehetőségük, amikor az írásban feltett kérdéseket az
előadók megválaszolják.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Az erdőkár-bejelető lapok kitöltéséhez szükséges ismeretetek megszerzése.
A fásítással és szabad rendelkezésű erőkkel kapcsolatos bejelentéseknek a módja az erdészeti
hatósághoz.
Műveleti lap, haszonvételi lapok kitöltéséhez szükséges ismeretetek megszerzése.
Tervbejelentőkkel és végrehajtás bejelentőkkel kapcsolatos bejelentéseknek a módja az erdészeti
hatósághoz.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Jelentkezni az erre kialakított alábbi internetes felületen, a képzés időpontja előtt legkésőbb 10
nappal lehet.
2022. május 18.: https://forms.gle/cRxuAqC5QGx9cb368
A felület egy napra max. 100 fő jelentkezését teszi lehetővé. A jelentkezés elfogadásának
feltétele a regisztráció, valamint a képzés díjának befizetése. Az előadás napján a megadott
e-mail címre küldjük meg az adott napra elfogadott jelentkezők részére a képzés
elérhetőségének linkjét.
Az előadásokat és a konzultációt követően a résztvevők feladatsort kapnak. A feladatsort az
előadás napján a rendelkezésre álló 120 perc alatt kell kitölteni.
Annak írható jóvá a kreditpont, aki az előadások teljes ideje alatt az online térben jelen van,
illetve a feladatsort legalább 51%-os eredménnyel teljesíti. A képzés teljesítéséért csak egyszer
írható jóvá kreditpont.

