
OEE Örökerdő Szakosztály 

1021 Budapest, Budakeszi út 91. 

Az örökerdő kezelési terv elkészítése  
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-2021-00023 

Képzés tárgya  
Örökerdő-gazdálkodás alapjai, a kezelési tervek elkészítése, 

ellenőrző eljárások ismertetése 

Képzés célja: 

Az oktatás célja, hogy felsőfokú képesítéssel rendelkező 

szakszemélyzet megismerkedjen az örökerdő-

gazdálkodáshoz szükséges erdődinamikai, erdőművelési 

alapokkal, a bevezetés gyakorlati teendőivel, kiemelten az 

örökerdő kezelési tervek elkészítésének, összeállításának 

módszertanával. 

Képzés előadói: 
Dr. Csépányi Péter 

Dr. Ódor Péter 

Képzés óraszáma: előadás: 4 óra       gyakorlat: 0 óra 

Képzés helyszíne: online Zoom 

Képzés időpontjai: 2021. április 22. 14:00 – 18:00 óra 

Képzés min./max. létszáma: 50 fő 

Részvételi díj: 

Erdészeti szakszemélyzet:                            5000 Ft/fő 

OEE tag szakszemélyzet:                             3000 Ft/fő 

Örökerdő Szakosztály tag szakszemélyzet:  2000 Ft/fő 

melyet banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület 

által készített számla kézhezvételét követően az egyesület 

K&H Banknál vezetett 10200830-32310126-00000000 

számú bankszámlájára kérünk befizetni. A közlemény 

rovatban a „örökerdő képzést” beírni, továbbá a résztvevő 

nevét (ha nem azonos a befizetővel), a szakszemélyzeti 

nyilvántartási számát, lakcímét, OEE tagság esetén a tagsági 

kártya számát is kérjük megadni. 

 

II. A kiegészítő képzés tematikája 

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés 

Tananyagrész / témakör Óraszám 

Előadás 4 
I. Erdődinamikai ismeretek mérsékelt övi lombos erdőkben, a természetes 

erdődinamikát közelítő erdőgazdálkodáshoz szükséges ökológiai alapok: 

- bolygatási rezsim, 

- természetes erdődinamika, 

- lékekben zajló ökológiai folyamatok, 

 



- kiemelt fontosságú erdőszerkezeti elemek 

II. Örökerdő kezelési tervek készítése 

1. Az erdőterületek gazdasági beosztásának kialakítása örökerdő üzemmódban 

2. Örökerdő gazdálkodási célok kitűzése: 

- a modell körlapösszegének (körlapcél vagy célkörlap) meghatározása 

- a célátmérő megállapítása, 

- a méretesfa-arány szerepe, 

- a főállomány kiinduló törzsszáma, 

- különböző örökerdő modellek 

3. A visszatérési idő meghatározása 

5. Az erdőgazdálkodó által megfogalmazott kezelési elvek és beavatkozási erélyek 

bemutatása a különböző fejlődési szakaszokban lévő faállományokban 

6. Az önellenőrzési módszernek megfelelő, az erdőművelési célok betartásához 

kiválasztott, a tervezéshez és önellenőrzéshez alkalmazott gazdálkodói eljárás 

7. A terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása 

8. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése 

- holtfa és mikroélőhelyek fontossága 

9. Térképi melléklet az örökerdő tömb egységekre osztásának ábrázolásával 

III. Önellenőrzés megkönnyítő excel munkafüzet alkalmazása 
Gyakorlat 0 

 

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái 

Online előadás Zoom eszközzel. Kérdések feltevésére kizárólag e-mail-en van lehetőség az előadások 

után! A résztvevők előadás formájában szerzik meg az ismereteket, amelyet letölthető szakmai 

háttéranyag (útmutató) egészít ki. 
 

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

Megismerik az örökerdő gazdálkodás erdőművelési alapjait, áttekintést kapnak az örökerdő 

gazdálkodás gyakorlati bevezetésének módszereiről, és elsajátítják az örökerdő kezelési tervek 

elkészítésének módszertanát. 
 

III. A képzés teljesítésének feltételei 

A képzés a felsőfokú jogosult erdészeti szakszemélyzet tagjai részére szól. A jelentkezők részére 

előzetes regisztráció szükséges, regisztrálni a csepanyi.peter@pprt.hu e-mail címen kell (név, cím, 

szakszemélyzeti azonosító kód, költségviselő név, cím, adószám vállalkozások esetén, számlaszám). 

Ezután az Országos Erdészeti Egyesület megküldi a részvételi díjról szóló a számlákat a 

jelentkezőknek. A regisztráció akkor érvényes, ha a részvételi díj Országos Erdészeti Egyesületnek 

történő átutalása megtörtént. A jelenlét igazolása személyes részvétellel, a ZOOM-ba - a 

regisztrációban megadott névvel és szakszemélyzeti azonosító kóddal – történő bejelentkezéssel 

(személyt azonosítható módon!) érvényesül. A részvétel az előadás teljes tartalmára kötelező! 
 

mailto:csepanyi.peter@pprt.hu

