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1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
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b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Helyi gazdaságfejlesztő
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2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

15 - Közgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
felsőfokú végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
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Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig:
Önkormányzatok fejlesztésekért felelős részlegén vagy fejlesztéspolitikával foglalkozó állami
intézménynél, magáncégnél a fejlesztési dokumentumok (tervek, programok, koncepciók, stratégiák),
készítésének munkaterületén vagy a stratégiai tervező-elemző munkakörben eltöltött legalább egy éves
szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A helyi gazdaságfejlesztő feladata a települési, helyi gazdaság fejlesztése, szervezése. Feladata: a
települési szintű közfejlesztési stratégiák tervezési, elemzési tevékenységein belül a gazdasági folyamatok
földrajzi összefüggéseinek elemzésében, helyi dimenziójú piaci elemzői feladatokban, kollektív döntések
előkészítésében, fejlesztéspolitikai tervek és projektek kidolgozásában való részvétel. A helyi
gazdaságfejlesztő feladata továbbá a környezettudatos szemléletformálásában, helyi szociális konfliktusok
kezelésében, gazdasági kapcsolatok szervezésében, helyi gazdasági érdekképviseletben, támogatási és
befektetői forrásszerzésben (fejlesztési források feltárása és lehívása, befektetés-ösztönzés), továbbá
településmarketinggel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
2. Felsőfokú képzettség önálló
alkalmazását igénylő foglalkozások

FEOR
száma
2522

Foglalkozás
megnevezése
Üzletpolitikai elemző,
szervező

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Helyi gazdaságfejlesztő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
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Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

120

180

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a helyi
gazdaságfejlesztés
fogalmát, a településgazdaságtan
alapfogalmait, elméleteit

Szakszerűen használja a
helyi
gazdaságfejlesztéshez,
település-gazdaságtanhoz
kapcsolódó fogalmakat

Ismeri a
településfejlődési
folyamatok földrajzi
jellegzetességeit, a helyi
természeti és humán
erőforrások közötti
összefüggéseket

Felelősség, autonómia

Törekszik kihasználni a
helyi
gazdaságfejlesztésben
rejlő lehetőségeket

Felelősségteljesen és
szakszerűen használja a
helyi gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó fogalmakat,
kifejezéseket

Felismeri a helyi
sajátosságokat, képes a
gazdasági folyamatok
földrajzi
összefüggéseinek önálló
és csoportos elemzésére

Szem előtt tartja a helyi
sajátosságokat

Elemzéseiben, jelentéseiben,
felméréseiben és egyéb
munkaanyagaiban önállóan
felismeri a helyspecifikus
problémákat

Ismeri az egyes
települések gazdaságát
befolyásoló főbb
helyspecifikus
problémákat

Azonosítja a helyi
gazdaság fejlődését gátló
problémákat, felismeri a
helyi gazdaság
prioritásait

Érzékeny a helyi
gazdasági problémák
iránt, kritikai
elemzőkészségre
törekszik, rugalmas a
problémák feltárásánál,
priorizálásánál

Önállóan azonosítja a helyi
gazdaság fejlődését gátló
problémákat, munkájáért
felelősséget vállal

Ismeri a helyi
gazdaságfejlesztés során
alkalmazható problémamegoldási technikákat

Képes a helyi gazdasági
problémák megoldási
technikáira vonatkozó
döntés-előkészítő
javaslatok kidolgozására

Javaslattevésre,
kezdeményezésre
törekszik a helyi
gazdaságfejlesztési
problémák megoldása
során

A helyi gazdasági
problémákkal kapcsolatos
megoldási javaslatokat
önállóan és
felelősségteljesen
kezdeményezi

Ismeri a releváns helyi
gazdasági szereplők
döntéseit alakító
tényezőket, azok
egymásra hatásából
származó
következményeket

Felismeri, hogy milyen
Törekszik figyelembe
tényezők játszanak
venni a gazdasági
szerepet a helyi gazdasági
szereplők érdekeit
szereplők döntéseiben

Ismeri a kollektív
döntések előkészítésének
lépéseit

Részt vesz a kollektív
döntések előkészítésében

Kooperatív attitűd
jellemzi a döntések
előkészítése során
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Együttműködik a gazdasági
szereplőkkel a
gazdaságfejlesztés során,
önállóan felismeri a
gazdasági szereplők
döntéseit alakító tényezőket
Önállóan végzi a kollektív
döntések előkészítését,
amelyért felelősséget vállal
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Ismeri az önkormányzati
gazdálkodás
intézményrendszerét,
működési
törvényszerűségeit,
szervezési és irányítási
alapelveit, módszereit

Képes a kor fejlesztési
kihívásainak megfelelően
használni az
önkormányzati
gazdálkodás
eszközrendszerét

Konstruktív
együttműködésre
törekszik az
önkormányzati
gazdálkodás szervezeti
egységeivel

Felelősséget vállal az
önkormányzati gazdálkodást
érintő javaslataiért,
döntéseiért

Ismeri a hazai és az EU-s
fejlesztéspolitika és
stratégiai tervezés
alapfogalmait,
irányelveit, eszközeit és
módszereit

Képes a
fejlesztéspolitikai
eszközöknek a helyi
gazdasági problémákra
választ adó, koherens
stratégiába rendezésére

Proaktív magatartást
tanúsít a gazdasági
problémák kezelésében,
stratégiai célok
megfogalmazásában

Autonóm módon és
felelősen kezdeményez
adekvát települési szintű
stratégiai döntéseket

Ismeri a települési szintű
gazdaságstratégiai
jelentések formai és
tartalmi követelményeit

Képes települési szintű
gazdaságstratégiai
jelentések készítésére,
közfejlesztési stratégiák
tervezésére

Igényes és pontos a
munkaanyagai tartalmi
felépítésében és technikai
kivitelezésében

Felelősséget vállal az általa
szerkesztett stratégiai
dokumentum belső és külső
megjelenéséért

Ismeri a
fejlesztéspolitikai
döntések komplex
kölcsönhatásrendszerét

Képes felismerni a
fejlesztéspolitikai
döntésekben a szinergia
lehetőségét

Rendszerszemléletű,
stratégiai gondolkodásra
törekszik

Felelősséggel kombinálja a
különböző fejlesztési
elképzeléseket

Alapszinten ismeri a
projekttervezés lépéseit

Képes projektötletet
megfogalmazni

Rugalmasságra törekszik
a fejlesztési
projektmunkák
lebonyolítása során

Vezetői irányítás mellett
felelősen vesz részt
fejlesztési projektmunkák
lebonyolításában

Alkalmazói szinten
ismeri a gazdaság- és a
településfejlesztés
önkormányzati,
közigazgatási jogszabályi
környezetét

Képes a vonatkozó
jogszabályok
értelmezésére és
gyakorlati alkalmazására

Magára nézve
kötelezőnek tartja a
jogszabályi előírások
betartását, törekszik a
közigazgatási változások
folyamatos nyomon
követésére

Munkája során betartja a
helyi gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó jogszabályi
előírásokat

Ismeri a települési helyi
gazdaságfejlesztés
környezetvédelmi
szempontjait, az azzal
összhangban álló
gazdálkodás
környezettudatos,
fenntartható irányítását,
fejlesztési eszközeit

Képes megjeleníteni a
környezettudatos
szemléletet a helyi
döntések
megalapozásában

Környezettudatos,
érzékeny a településen
belüli ökológiai értékek
iránt, tudományos
igényességre törekszik a
fenntartható gazdálkodás
témakörében

Felelősséget vállal
elemzéseinek, javaslatainak,
döntéseinek környezeti
következményeiért

Ismeri a települési szintű
társadalmi folyamatok
mozgatórugóit, a helyi
társadalmi konfliktusok
megoldásának eszközeit,
konfliktuskezelési
technikákat

Képes a helyi szociális
konfliktushelyzetek és
feszültségek felmérésére
és kezelésére

Befogadókész, nyitott
mások véleménye iránt,
toleráns a társadalmi,
szociális konfliktusoknál

Tudatosan és felelősen
betartja szakmája etikai
normáit a társadalmi
konfliktusok kezelésénél

Ismeri a
településmarketing,
feladatait, szerkezetét,
munkafolyamatait és
lehetséges eredményeit

Képes a helymarketing
tudatos alkalmazására,
településmarketingstratégia készítésére,
szerkezetének
felvázolására

Innovációs készségre,
kreativitásra törekszik a
marketingfeladatai
ellátása során

Önállóan fejleszt innovatív
településmarketing-stratégiai
megoldásokat
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Ismeri a helyi
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó forrásokhoz
való hozzáférés módjait,
a pályázati lehetőségeket

Képes tájékozódni a
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó pályázati
lehetőségekben

Törekszik a kollégáival
való együttműködésre, a
minőségi munkavégzésre
a pályázatok kiválasztása,
benyújtása során

Felelősségteljesen vesz részt
a pályázati dokumentáció
kidolgozásában,
benyújtásában, másokkal
együttműködik

Ismeri a befektetésösztönzéssel kapcsolatos
alapvető módszereket

Képes kapcsolatok
szervezésére, támogatási
és befektetői
forrásszerzésre

Rugalmas és hatékonyan
kommunikál a társadalmi
kapcsolatok
megteremtése és alakítása
során

Szóban és írásban önállóan
és felelősségteljesen
kommunikál a gazdasági
szereplőkkel

Alapszinten ismeri a
tárgyalási és
kommunikációs
technikákat

Képes a település
gazdasági érdekeinek
képviseletére,
kommunikációjára

Tárgyalási, meggyőzési
és információszerzési
technikákat alkalmaz

Felelősen képviseli a helyi
gazdasági érdekeket

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A közfejlesztési politikát alakító intézményrendszer különböző szintjeihez tartozó több mint 3000 helyi
önkormányzat (városok és falvak), több mint 200 járási, megyei, állami intézmény településfejlesztésért,
-gazdálkodásért, -üzemeltetésért, helyi közszolgáltatásokért felelős részlegei, továbbá a tanácsadó
magánszféra, valamint a fejlesztések üzleti és helyi civil kulcsszereplői jelentős szakemberigényt
támasztanak a helyi gazdaságfejlesztés területén. Ugyanakkor a helyi gazdaságfejlesztő szakmára nincs
jelenleg képzési lehetőség, ezt a hiányt pótolja a helyi gazdaságfejlesztő szakmai végzettség
megszerzésére irányuló képzés. Napjainkra a fejlesztéspolitika, annak stratégiai tervezési, elemzési,
értékelési és végrehajtási vonatkozásai önálló szakterületté nőtték ki magukat. E szakterületnek nagy
lendületet adtak az európai uniós fejlesztési források, amelyek még középtávon biztosan nagy
mennyiségben érkeznek hazánkba. Az uniós források mellett egyre nagyobb igény jelentkezik más
nemzetközi források és az üzleti tőke megszólítására a helyi fejlesztéshez. Szintén erősödő elvárás a
települések belső erőforrásainak újbóli feltárása és hatékonyabb szervezése. A képzést elvégzett,
komplex ismeretekkel rendelkező szakemberek helyi gazdaságfejlesztőként fontos szerepet játszhatnak
a köztervezési, gazdasági döntések előkészítésében, ahol a helyi sajátosságok, a területi struktúra, a
földrajzi környezet szempontjainak a mérlegelése nélkülözhetetlen. A képzés jelentős társadalmi igényt
szolgál, hiszen a helyi gazdaságfejlesztés jövedelemtermelő képessége jelentős befolyással bír a helyi
közösség jólétére, mindennapi életére is.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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