A Országos Erdészeti Egyesület
Békés és Csongrád-Csanád Megyei Helyi Csoport
Erdészeti hatósági ügyvitel, közjóléti tevékenységek tervezése-lebonyolítása
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-2022-00171
Erdészeti hatósági ügyvitel (szakszemélyzet által használt
nyomtatványok, erdőtelepítési tervek áttekintése), közjóléti
tevékenységek tervezése-lebonyolítása (eszközök, tanösvények
tervezése, engedélyezése, közjóléti események lebonyolítása).
Hiányosságok, rossz beidegződések, téves értelmezések
helyretétel-kijavítása. Közjóléti tevékenységek tervezésének
elősegítése.
Serfőző Tamás, Papp László, Frankó Róbert, Vid Katalin, Nagy
Zsolt 7728

Képzés óraszáma:

előadás: 4 óra gyakorlat: 2,5 óra

Képzés helyszíne:

DALERD Zrt. Tájékoztatási központja (Erdei iskola)

Képzés időpontjai:

2022. szeptember 01.

Képzés min./max. létszáma:

min. 30 max 60 fő

Részvételi díj:

Nincs

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
Erdészeti hatósági ügyintézés során használt alap nyomtatványok átbeszélése,
konkrét példákon keresztül.
Erdészeti hatósági ügyintézés során használt speciálisabb ügyek átbeszélése,
konkrét példákon keresztül (erdőterv módosítás, adattári hibák javítása, egyéb
igénybevételi ügyek).
Erdőtelepítési kivitelei tervek elkészítésének alap szabályainak átbeszélése,
gyakran elkövetett hibák hiányosságok megbeszélése, helytelen értelmezések
helyre tétele.
Közjóléti tevékenységek megtervezése, hozzájuk kapcsolódó hatósági eljárások
átbeszélése, erdei iskola működtetésének bemutatása.
Gyakorlat
Nyomtatványok, egyéb hatósági ügyintézéshez szükséges dokumentumok
együttes kitöltése.

Óraszám
4 óra

2,5 óra

Az erdei iskola mellett található közjóléti berendezések megtekintése,
tanösvények tervezésének-létesítésének írott és íratlan szabályainak átbeszélése
egy jelenleg is használatban lévő tanösvény bemutatásával.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Élőszavas, interaktív előadás-gyakorlat, szakmai háttér ismertetése.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A megszerzett ismeretek segítséget nyújthatnak a későbbi munkák elvégzéséhez, valamint hatóság
irányába tett hibás bejelentések számának csökkentésében. A közjóléti tevekénységek megismerése
szélesítheti a szakma látőkörét, esetlegesen kedvet csinál újabb ilyen jellegű tevékenységek
létrehozásában.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzés első sorban az Országos Erdészeti Egyesület helyei csoport tagjainak (Békés;
Csongrád-Csanád) valamint a DALERD Zrt. szakszemélyzetei részére lett meghirdetve. Jelenléti
ív aláírása a rendezvény végén.

