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Az Országos Erdészeti Egyesület Okta-
tási Szakosztálya 2017. március 7-én
tartotta soron következõ ülését a Sop-
roni Egyetem Erdõmérnöki Karának
tanácstermében. A szakosztályülésen
a szakosztály tagjai mellett a hagyo-
mányosan erdészeti szakképzéssel
foglalkozó oktatási intézmények kép-
viselõi, valamint az erdõgazdaságok
és az egyetem Erdõmérnöki Karának
oktatói is részt vettek.

A szakosztályülésen a tagok elõször
prof. dr. Lakatos Ferenc dékán Válto-
zások az erdõmérnökképzésben címû
elõadását hallgatták meg. A dékán az
elõadás elsõ részében az Erdõmérnöki
Karon folyó képzéseket ismertette,
majd a jogszabályi változásokból adó-
dó feladatokat mutatta be. A megjelent
Képzési, kimeneti követelményekhez
(KKK) igazodva új mintatervet kell ké-
szíteni, amelyet 50–70 kredit értékben
a mesterképzést megalapozó témakö-
rök, 120–140 kredit értékben az erdõ-
mérnöki szakmai ismeretek és 75–95
kredit értékben a választás szerinti
szakmai ismeretek alkotnak.

Ismertette azokat az elvárásokat is,
amelyeket az új mintatanterv kialakítása-
kor figyelembe kell venni. Ezek: a tantár-
gyak számának lehetõség szerinti csök-
kentése, a heti óraszám és a kreditszám
megegyezõségének megszüntetése, az
üzemi gyakorlatok hosszának csökken-
tése, a kontaktórák számának csökkenté-

se. Az elõadást követõen a szakosztály
tagjai kérdéseket tehettek fel.

Hoczek László, a Roth Gyula Erdé-
szeti és Faipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium igazgatója hozzászólásában
felvázolta a középfokú képzés jelenle-
gi helyzetét, és felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy ismét rendkívül nagy szükség
lenne az erdõmérnöktanár-képzés be-
vezetésére, hiszen a középfokú iskolák
számára rendkívül fontos az erdõmér-
nök-tanári végzettségek biztosítása.

A második napirendi pontban And-
résiné dr. Ambrus Ildikó szakosztályel-
nök tartott elõadást a középfokú oktatá-
si intézmények által köthetõ tanulószer-
zõdésekrõl, az együttmûködési megál-
lapodások lehetõségeirõl, valamint a
nyári gyakorlatokról. Kiemelte annak
a jelentõségét, hogy 2016. február 1. óta
az FM-hez tartozó agrárszakképzõ in-
tézményeknek lehetõségük van tanuló-
szerzõdést kötni a saját akkreditált tan-
gazdaságukban gyakorlatot teljesítõ

diákokkal, ami ösztönzõen hathat a
szakmában tanulókra. A nyári gyakorla-
tok terén pedig fontosnak tartja, hogy
az együttmûködési megállapodással
gyakorlatot teljesítõ diákok esetében is
készüljön az erdõgazdaságok számára
egy részletes tematika a gyakorlatok so-
rán teljesítendõ feladatokról.

A harmadik elõadást Halápi Nándor, a
szakosztály titkára tartotta. Elõadásában
tájékoztatott a szakmai tanulmányi verse-
nyekrõl. Részletesen ismertette a Vadász-
vetélkedõ feladatait, az Országos Szak-
mai Tanulmányi Verseny feladatait és
megvalósításának módját, illetve azokat a
problémákat, amelyek a versenyszerve-
zések során jelentkeznek. Tájékoztatott a
dr. Szepesi László erdész-gépész verseny-
rõl is, amely jelenleg a nemzetközi er-
dészverseny válogatóversenye.

A szakmai versenyekhez tartozik
még a szakmunkásképzésben részt ve-
võ tanulók Szakma Kiváló Tanulója
Versenye, amelyrõl a szakosztály elnök
tartott még kiegészítést.

A következõ napirendi pontban a ta-
gok a 2017. évi egyesületi programokról,
különösen az oktatást érintõ események-
rõl kaptak részletes tájékoztatást.

A hivatalos program lezárását köve-
tõen még kötetlen beszélgetést folytat-
tunk az oktatás aktuális problémáiról.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
szakosztályelnök

Fotó: Gribek Dániel/
Erdõ-Mezõ Online
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Az erdészképzés aktualitásai

A Muzsikál az erdõ-rendezvénysorozat
2017-ben a 14. évadára készül. Fõ
célja az erdõ és a zenemûvészet erejé-
vel a környezettudatos életvitel irá-
nyába mozdítani a rendezvény részt-
vevõit.

Idén három térségben jelentkezik a
Muzsikál az erdõ. Az év elsõ esemé-
nye, a Muzsikál az erdõ a Hírös Város-
ban 3 napos programfolyama május
26–28. között kerül megrendezésre
Kecskemét közelében, a Nyíri erdõ-
ben, valamint Lakitelek–Tõserdõn. 

Az év legnagyobb eseménye a Mu-
zsikál az erdõ – Mátrai Mûvészeti Napok
9 napos programfolyama július 1. és jú-
lius 9. között kerül megrendezésre. 

Õsszel pedig a Muzsikál az erdõ a

Körösök völgyében szeptember 29. és
október 1. között Gyula térségében,
Gyula–Városerdõn, valamint Nagyvárad
közelében szervezõdik. A rendezvény
2016-ban vált elõször határokon átnyú-
lóvá, idén is tervezünk határon túli ren-
dezvényt, valamint fellépési lehetõséget
biztosítunk határon túli mûvészek
számára az itthoni rendezvényeinken.

A Príma- és Nógrádikum-díjas ren-
dezvény valamennyi napján lélekben
felkészülünk a szakvezetéses erdei séta
során a klasszikus zenei és a népzenei
erdei koncertekre, ahol országos, sõt vi-
lághírû elõadómûvészek és a helybéli
mûvészeti élet kiválóságai nyújtanak
egyszeri, megismételhetetlen erdei kon-
certélményt. Nem marad el az erdei
sport, a színvonalas zenei és kézmûves-

gyermekprogram, a helyi termelõk be-
mutatkozása. A természethez kötõdõ
képzõmûvészeti kiállítások, a Muzsikál
az erdõ-s pályázatok is – fotó, képzõ-
mûvészet, irodalom és gyermekrajz – a
rendezvény oszlopos tagjaivá váltak. 

Tervezett helyszíneink: Tar, Szur-
dokpüspöki, Szentkút, Mátraalmás,
Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos,
Gyöngyöspata, Kékestetõ, Galyatetõ.

Várunk minden erdõjáró, mûvészet-
kedvelõ látogatót a 2017. év Muzsikál
az erdõ-rendezvényeire! Részletes in-
formációt, a programjainkat megtalál-
ják honlapunkon, a www.muzsikal-
azerdo.hu-n. Hiszen ha Muzsikál az er-
dõ, akkor „jókedv, erdei értékek, mûvé-
szetek, barátság, testi-lelki feltöltõdés”!

A szervezõk

A Muzsikál az erdõ 2017-es programjai


