A Pilisi Parkerdő Zrt.
Adatvédelmi, jogi, igazgatási, illetve szakmai aktualitások az erdő- és
vadgazdálkodásban
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-2022-00153
Az erdőgazdálkodási tevékenység során betartandó adatvédelmi
kötelezettségek, az igényérvényesítések adatvédelmi kérdései,
hatósági eljárások során kiadható adatok, vagyonvédelmi
rendeltetésű eszközökkel kapcsolatos előírások és esetjogi
elemzések; Vadkárral kapcsolatos kötelezettségek, jogszabályi
aktualitások, fontos bírósági határozatok, esetek;
A Pilisi Parkerdő Zrt. alkalmazásában álló erdészeti
szakszemélyzet döntő többségében nyilvántartásba vett hivatásos
vadász is egyben. Az erdő- és vadgazdálkodási tevékenység
részeként vagyonvédelmi feladatokat látnak, részt vesznek a vad
és vadászható állat által okozott károk megelőzésében, az
ügyfelekkel/partnerekkel való kapcsolattartásban, hatósági
eljárásokban. A képzés elsődleges célja, hogy az erdészeti
szakszemélyzet megismerje és gyakorlatban is helyesen
alkalmazza a vonatkozó szabályokat, az általános és alapvető
elvek mellett tájékoztatást kapjon a munkavégzés során
felhasználható legfrissebb információkról.
dr. Hajdu Attila
Dr. habil. Marosán Miklós

Képzés óraszáma:

előadás: 7,5 óra

Képzés helyszíne:

Elméleti rész: Pilisi Parkerdő Zrt., Budapesti Erdészet
konferenciaterme (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)
Gyakorlati rész: Pilisi Parkerdő Zrt., 13-571950-512 kódszámú
vadászterület

Képzés időpontjai:

2022. szeptember 22. (csütörtök)

Képzés min./max. létszáma:

60/70

Részvételi díj:

-

ebből gyakorlat: 2,5 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

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

Óraszám
5 óra

I. Általános adatvédelmi kérdések a vadgazdálkodással kapcsolatosan – elvek,
jogalapok, célok; Az adatvédelem szerepe a vadkárral kapcsolatos eljárások
során; Igényérvényesítés és adatvédelem: a hatósági kapcsolattartás
adatvédelmi kérdései; Vadkamerák elhelyezésének egyes adatvédelmi
kérdései.
II. A vadászatra jogosultra vonatkozó előírások a vadkár és a vadászható állat
által okozott károk megelőzésével és elhárításával kapcsolatosan; A
földhasználóra vonatkozó előírások a vadkár és a vadászható állat által okozott
károk megelőzésével és elhárításával kapcsolatosan; Főbb változások a
vadászati jogszabályokban; Fontos új bírói határozat (BH) a vad és gépjármű
ütközés körében.
Gyakorlat
I. Az erdőgazdálkodással kapcsolatosan felmerülő legfontosabb adatvédelmi
szabályok gyakorlati alkalmazása a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységi körében.
II. A Pilisi Parkerdő Zrt. kármegelőzési és kárelhárítási tevékenységével
összefüggő, érdekes vadkárral kapcsolatos esetek elemzése.

2,5 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Az oktatás a fent jelzett helyszíneken történik, aktív konzultációval, valamennyi felmerülő kérdés
megválaszolásával. Az előadók biztosítják a szakmai háttéranyag ismertetését, a szervező a
gyakorlaton minden résztvevő számára biztosítja a szükséges eszközöket.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A munkavégzés során alkalmazandó adatvédelmi kötelezettségek megismerése, illetve elmélyítése.
A vonatkozó hatályos jogszabályi háttérhez kapcsolódó ismeretkör bővítése. Az erdei és
mezőgazdasági vadkármegelőzés, valamint a vadászható állat által okozott károkkal kapcsolatos
ügyintézés szabályainak újrarendszerezése, különös tekintettel annak adatvédelmi, jogi- igazgatási
és szakmai szempontjaira.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Meghirdetés a Pilisi Parkerdő Zrt. szakszemélyzete részére, kötelező részvétel jelenléti ívvel
dokumentálva.

