Tantárgyi program és követelmények
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):
A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:

EONEMOH8001
Erdőgazdálkodás
gyakorlatban
Nagy Dániel
EVGI

és

szakirányítás

Horváth Tamás; Nagy Dániel,
vizsga
3
2+1
kötelező

10
mintatanterv szerint

I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Az Erdőgazdálkodás és szakirányítás a gyakorlatban tantárgy célja, hogy a hallgatók naprakész,
gyakorlati ismereteket szerezzenek a szakirányítási feladatokról. Képesek legyenek a megszerzett
szakmai tudást szintetizálni és a szakmai feladatok megoldásánál komplexen alkalmazni, eleget téve
a jogi és megrendelői elvárásoknak.
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:

Tananyagrész / témakör
Erdészeti szakszemélyzet, mint a fenntartható erdőgazdálkodás letéteményese;
Szakszemélyzet
szerepe,
feladata,
felelősége,
szakszemélyzeti
vhr.,
szakszemélyzet nyilvántartásba-vétele, rendészeti feladatai, felsőfokú végzettségű
erdészeti szakszemélyzet
Szakszemélyzet szerepe az erdőtervezés folyamatában; erdőgazdálkodói javaslat
tartalma, szerepe, célállomány választás keretei; erdészeti hatóság indoklási
kötelezettsége, jogorvoslati lehetőségek
Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel, erdőgazdálkodó feladatainak tervezése,
adatigénylés az erdészeti hatóságtól, erdőtervben nem szereplő szakszemélyzeti
tevékenységhez szükséges adatok, erdőterv módosítási kérelem
Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételtől az első köbméter fáig,
tervbejelentő, műveleti lap; vállalkozó kiválasztása
Fásítások, szabadrendelkezésű erdők eljárásai
Erdősítések szakszemélyzeti nyomon követése, erdőművelési munkák
minőségbiztosítása, Erdőtelepítés kivitelezése, csemetebeszerzés és átvétel,
Erdősítések műszaki átvétele, határidő módosítás lehetőségei
Erdőkárok bejelentése, erdőkár bejelentés joghatása, kettős kárbejelentés szerepe
és buktatói, erdőkár helyreállítási és megelőzési támogatások
Erdei haszonvételek gyakorlása, haszonvételi lap, áthúzódó fakitermelések,
erdőgazdálkodói tevékenység végrehajtás bejelentése, fahasználatok műszaki
átvétele
Erdészeti létesítmények tervezése és engedélyeztetése, erdő igénybevételével
kapcsolatos eljárások
Erdőmérnök által folytatható szakértői tevékenységek
Árajánlat készítés, mikro vállalkozók adózása, foglalkoztatási támogatások,
közbeszerzések világa
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tárgy oktatása előadások és gyakorlat keretében valósul meg. A gyakorlat során a hallgatók a
hatályos nyomtatványokkal, pályázati dokumentumokkal készítik el feladataikat.

a

II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
-

készség szintjén ismerjék erdészeti szakszemélyzeti tevékenység és szakirányítás
munkafolyamatait
jártasság szintjén ismerjék a szakszemélyzeti tevékenységhez és szakirányításhoz
kapcsolódó nyomtatványokat, eljárásrendeket
ismereti szinten legyenek tisztában a szakirányításhoz kapcsolódó polgári jogi
jogviszonyokkal

III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 3 gyakorlatról való hiányzás, legfeljebb 3 előadásról való hiányzás, a félévközi
gyakorlati feladatok mindegyikén a maximális pontszám legalább 50 %-ának elérése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Elkészített feladatok alapján megajánlott jegy
IV/1. Kötelező irodalom:
-

erdészeti hatóság által kiadott nyomtatványok és eljárásrendek
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó támogatási felhívások

IV/2. Ajánlott irodalom:
Szakcikkek, tanulmányok: Erdészettörténeti Közlemények, Erdészeti Kutatások, Erdészeti Lapok
szakcikkei.

