
A Országos Erdészeti Egyesület  

Zalaegerszegi Helyi Csoport 

 

 

Az erdei vadkár és vadkár-elhárítás néhány aktuális kérdése  

 
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-2022-00180 

Képzés tárgya: 
A jogosult erdészeti szakszemélyzet erdei vadkárosítással és 

vadkárelhárítással kapcsolatos ismereteinek bővítése 

Képzés célja: 

A jogosult erdészeti szakszemélyzet kompetenciájának növelése a 

vadkár elhárítása és a vadkár térítése kapcsán felmerülő feladatok 

hatékonyabb végrehajtása érdekében 

Képzés előadói: 

Nagy Imre, c. egyetemi docens, az ERTI tudományos munkatársa 

dr. Bleier Norbert tájegységi fővadász, a NAK Erdő- és 

vadgazdálkodási országos osztály elnöke 

prof. dr. Lanszki József, a MATE egyetemi tanára 

Képzés óraszáma: előadás: 4 óra       gyakorlat: 2 óra 

Képzés helyszíne: Mindszenty Ifjúsági Ház, Zalaegerszeg (Botfa), Várberki u. 13.  

Képzés időpontjai: 2022. október 28. (péntek) 9-15 óra 

Képzés min./max. létszáma: 20-50 fő 

Részvételi díj: 7.000 Ft 

 

II. A kiegészítő képzés tematikája 

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés 

Tananyagrész / témakör Óraszám 

Előadás 4 óra 

 Az erdei vadkár megelőzése, a felek kötelezettségei, eljárási 

szabályok, vadkárelhárító kerítések, a vadkár és térítésének 

szabályozása 

 A tájegységi fővadászok szerepe különös tekintettel a 

vadkárhelyzetre 

 A nagyragadozók lehetséges szerepe az ökológiai egyensúly 

fenntartásában, a megbomlott egyensúly konszolidálásában 

 A vadkár és a vadkár-elhárítás hatása az erdőgazdálkodás 

jövedelmezőségére 

 

Gyakorlat 2 óra 

 Konkrét példákon keresztül annak bemutatása, hogy a jogosult 

erdészeti szakszemélyzet hogyan tudja hatékonyan megoldani a 

 



vadkár-elhárítási, vadkár-felvételi és vadkár- térítési feladatokat. 

 Konzultáció az előadókkal, a felmerülő kérdések megvitatása. 

 

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái 

Az előadások, prezentációk bemutatják az erdei vadkár megelőzésének, felmérésének és 

megtérítésének elméleti alapjait, aktuális szabályozását és gyakorlatát. 

A szemléltető gyakorlati példák megbeszélése és az előadásokról folytatott konzultáció segíti a 

jogosult szakszemélyzetet az új ismeretek elsajátításában. 

 

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

A résztvevők rendszerezett elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az erdei vadkár 

megelőzésével, a felek kötelezettségeivel, az eljárási szabályokkal, a vadkárelhárító kerítés 

szerepével és a vadkár és térítésének szabályozásával kapcsolatban. 

 

III. A képzés teljesítésének feltételei 

A rendezvény nyilvános. Jelentkezni lehet 2022. október 18-ig, név és a szakszemélyzet négy jegyű 

kódjának megadásával a domboszala2015@gmail.com elektronikus levélcímen. 

A képzés teljesítésének feltétele a személyes részvétel. A résztvevőknek a képzés kezdetén és 

befejezésekor is jelenléti ívet kell aláírniuk. 
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