A Országos Erdészeti Egyesület és
a Pilisi Parkerdő Zrt.
Az Év Erdésze verseny 2022. évi döntője
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-2022-00145

Képzés tárgya:

Az erdőgazdálkodásban dolgozó (felsőfokú erdészeti képesítéssel
nem rendelkező) erdésztechnikusok felkészültségének felmérése.
A Versenyszabályzat szerint a verseny célja:
- az erdész szakma múltban kivívott magas társadalmi
elismertségének régi fényéhez segítése
- résztvevők szaktudásának és felkészültségének gyarapítása
- a szakmát művelők közötti barátságok erősítése
Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó
Andrési Pál
Kiss Zoltán
Svéda Gergely
Szabó József Kristóf
Markó Béla
Mészöly Károly
Turai Zsolt
Szabó Csilla
Dr. Csépányi Péter
Kissné Szabó Gabriella
Csór Attila
Dr. Csókáné Dr. Hirka Anikó
Dr. Csóka György
Sisák Zoltán
Kelemen Antal

Képzés célja:

Képzés előadói:

Képzés óraszáma:

2 nap, 14 óra

Képzés helyszíne:

Gyarmatpuszta, Gyarmatpuszta lőtér, Bajna erdőterület

Képzés időpontjai:

2022. május 18-19.

Képzés min./max. létszáma:

max: 28 fő (Versenyszabályzat szerint az első fordulóról bejutott
versenyzők)
A versenyzők nevezési díja 65 000 Ft+áfa/fő. A nevezési és
részvételi díj tartalmazza a versenyen való részvétel, a szállás és a
teljes ellátás költségeit.

Részvételi díj:

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Versenyvizsga elméleti és gyakorlati feladatokkal:
A két napos rendezvényen a Versenyszabályzat szerinti témakörökben kell
írásbeli és gyakorlati vizsgát tenni.
Összetett szakmai írásbeli feladatsor tematikája:
Erdőművelés
Erdőhasználat, gépészet, biztonságtechnika
Gazdálkodási jog, vezetés, szervezés, szakigazgatás
Természetvédelem
Erdőrendezés, erdőfelügyelet
Vadgazdálkodás
Erdővédelem
Földmérés, térképészet, birtokpolitika
Felismerési feladatok tematikája:
Fa- és cserjefajok téli hajtása
Fa- és cserjefajok levele
Fa- és cserjefajok termése, illetve magja
Fontosabb fafajok famintái kéreggel
Fontosabb típusjelző növények
Erdei károsítók, kórokozók, kór- és kárképek
Ehető és mérgező gombák
Vadászható és védett erdei madár- és emlősfajok
Vadnyomok
Erdőgazdálkodási gyakorlati feladatok
Erdőfelújítás leírása
Állományleírás
Famagasság- és fatérfogatbecslés
Élőfakészlet meghatározása körlapösszeg mérésével
Gyérítésjelölés
Erdőkár becslés
Választékolás
Rönk-számbavétel
Sarang számbavétele
Vadászati feladatok
Koronglövészet
Golyós lövészet
Távolságbecslés és trófeaminősítés

Óraszám
14 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
A verseny jellege kétfordulós egyéni verseny. Az első fordulót az erdőgazdaságok, illetve a
MEGOSZ szervezi. A második forduló az országos döntő. A verseny az Országos Erdészeti
Egyesület 2022. évi Erdészversenyének Versenyszabályzata alapján történik.
A versenyzők elméleti és gyakorlati feladatmegoldásokkal adnak számot tudásukról,
felkészültségükről, amelyet a Versenyszabályzat alapján a Versenybíróság pontozással értékel. Az
elért pontszámok összesítése alapján alakul ki a helyezettek sorrendje.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Az önálló felkészülés során az ismertetett témakörökben kell a versenyzőnek az aktuális, napi
szakmai és jogi ismereteket felfrissíteni, elsajátítani.

III. A képzés teljesítésének feltételei

A versenyre az erdőgazdálkodásban dolgozó (felsőfokú erdészeti képesítéssel nem
rendelkező)
erdésztechnikusok
jelentkezhetnek.
Nevezni
a
versenyre
a
http://vandorgyules.hu/ honlapon 2022. április 30 -ig lehet, a nevezési díj befizetésével.
Képzési pontszámot az országos döntőbe bejutott jelentkezők kapnak, további feltétel az
összes versenyszámban történő részvétel, jelenléti ív aláírása.

