A Nemzeti Földügyi Központ
Erdészeti Főosztálya
Erdészeti szakirányításhoz kapcsolódó ügyintézés II.
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-2021-00107
Erdészeti szakirányítók szerepe, kötelezettségei illetve
működési feltételei
Körzeti erőtervezés
Erdőtérkép használata
Adatszolgáltatás rendje.
Az erdészeti szakirányítói tevékenység segítése a mindennapi
közigazgatási ügyintézésben.
Dávid József
Váncsa Gábor
Magyar Zsolt
Szabó Szabolcs

Képzés óraszáma:

előadás: 4,5 óra

Képzés helyszíne:

online

Képzés időpontjai:

2022. március 31., április 07. és 21. és május 19. 10.00 óra

Képzés min./max. létszáma:

min. 30 fő - max. 100 fő

Részvételi díj:

10000 HUF, melyet banki átutalással a MÁK 1003200000358688-00000000 bankszámlára kérünk befizetni. A
közleményben a képzés számát: VKK-2022-00107, a
jelentkező nevét és a szakszemélyzeti nyilvántartási kódot
kérjük feltüntetni.

gyakorlat: 2 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
1. Jogosult erdészeti szakszemélyzet képzési kötelezettsége - a
jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolás
határozott idejűvé válásához kapcsolódó változások
összefoglalása, a képzések elérhetősége
Erdészeti szakirányító vállalkozás - szerepe, nyilvántartásba

Óraszám
4,5 óra

vételi feltételei, az erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt
besorolás feltételei
2. Körzeti erdőtervezés menete: Igazgatási tevékenység
megkezdése, erdőgazdálkodók javaslatai, terepi felvételezés,
tervjavaslat. Körzeti erdőtervezési eljárás megindítása,
észrevételek, erdőrészlet-szintű tárgyalás, határozat közlése
3. A publikus Erdőtérkép használatának bemutatása. Általános
térképi használat (Keresés, rétegek, könyvjelzők, mérő
eszközök);
Haladó
használat:
(Alakzatrajzolás,
transzformálás, le és feltöltés különböző formátumokban,
koordináta keresés, Google Earth rétegek bemutatása)
4. Adatkérő lapok, eljárás menete, kitől-mit lehet rendelni.
Szemlemásolat felépítése, tartalma.
5. 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
A jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolás meghosszabbítás feltételeinek és az
erdészeti szakirányítási vállalkozásokkal kapcsolatos tudnivalók.
A körzeti erdőtervezéshez kapcsolódó tevékenységek.
Az Erdőtérkép alkalmazása során megszerezhető információk.
Az Erdészeti Adattárból igényelhető adatok bemutatása.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Jelentkezni az erre kialakított alábbi internetes felületen, a képzés időpontja előtt legkésőbb 10
nappal lehet.
2022. május 19. : https://forms.gle/o8d9y76w6eiXmJck9
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.

