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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Klímavédelmi stratégia előkészítő

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Klímavédelmi stratégia előkészítő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:
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Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2016-11-24

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

14 - Környezetvédelem

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
szakirányú felsőfokú végzettség(ek), éspedig
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Mezőgazdasági mérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök, Közgazdász alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szakon, Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon, Közgazdász gazdálkodási és
menedzsment alapképzési szakon, Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon,
Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon, Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési
szakon, Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon, Környezetmérnök, Műszaki menedzser
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A klímavédelmi stratégia előkészítő feladata önkormányzatok, klímavédelemmel kapcsolatos
fejlesztésben részt vevő szervezetek klímastratégiájának előkészítése, tervezése. A klímavédelmi stratégia
előkészítő részt vesz az egyes klímagazdasági alapösszefüggés rendszerek ismeretét igénylő projektek
stratégiai előkészítési munkálataiban, a klímapolitikai feladatok tervezésében, klímavédelmi stratégiák
kialakításában, menedzselésében saját szakterülete (energia, közlekedés, épületfejlesztés, agártermelés,
természetvédelem) vonatkozásában. A klímavédelmi stratégia előkészítő feladatkörében energiafejlesztési
és rendszerleírásokat készít, karbon alapú elszámoláshoz kapcsolódó projekt elemeket tervez, részt vesz a
klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai programok végrehajtásának előkészítésében. A képzést
elvégzők önállóan tudnak klímavédelmi stratégiát előkészíteni, megfelelő szakismeretükkel segíteni a
döntéshozók munkáját.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése

3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások

FEOR
száma

3639

Foglalkozás
megnevezése
Egyéb, máshova nem
sorolható üzleti jellegű
szolgáltatás ügyintézője

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Klímavédelmi stratégia
előkészítő

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?
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Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

90

120

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

Felelősség, autonómia

Szakszerűen tudja
használni a
klímaváltozáshoz
Ismeri a klímaváltozás
kapcsolódó
fogalmát, a klímavédelem alapfogalmakat és
alapfogalmait, elméleteit. szakkifejezéseket, képes a
klímaváltozáshoz
kapcsolódó elméleteket
megérteni és alkalmazni.

Környezettudatos,
elkötelezett a
fenntarthatóság és
klímavédelem iránt.

Megbízhatóan,
szakszerűen használja a
klímavédelem
alapfogalmait.

Ismeri a klímavédelmi
rendszerek
természettudományi,
műszaki és gazdasági
hátterét, és az ezekhez
kapcsolódó ok-okozati
összefüggésrendszerek
alapjait.

Képes értelmezni a
klímaváltozáshoz
kapcsolódó
természettudományi,
műszaki és gazdasági
összefüggésrendszerek
alapjait.

Befogadókész, nyitott a
tiszta környezetet érintő
innovációkra.

Önállóan értelmezi a
környezet- és
klímavédelmi
összefüggésrendszereket.

Rendelkezik alternatív
energetikai
alapismeretekkel.

Képes értelmezni az
alternatív energetikához
kapcsolódó
alapfogalmakat.

Munkája során törekszik
a klímabarát szemlélet
megjelenítésére.

Önállóan választ az
alternatívák között a
klímaváltozás hatásainak
csökkentését célzó
programokban.

Rendszerszemléletű
gondolkodás jellemzi.

Elemzéseiben,
jelentéseiben felismeri a
specifikus problémákat és
lehetőségeket.

Jogkövető magatartást
tanúsít és alkalmaz
munkája során.

Önállóan értékeli a
klímavédelmi
szabályozási környezetet
és alkalmazási
lehetőségeket, és
alkalmazza a kapcsolódó
jogszabályokat.

Képes értelmezni és
Ismeri a hazai és
megfelelően alkalmazni a
nemzetközi klímavédelmi klímavédelemmel
szabályozási környezetet. kapcsolatos hazai és
nemzetközi szabályokat.
Képes értelmezni és
Ismeri a hazai és
megfelelően alkalmazni a
nemzetközi klímavédelmi klímavédelemmel
szabályozás jogi
kapcsolatos hazai és
környezetét.
nemzetközi jogi
előírásokat.
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Képes értelmezni a
Ismeri a klímavédelmi
klímavédelmi
projekteket, programokat.
projektekben foglaltakat.

Szem előtt tartja a
klímavédelmi programok
iránymutatásait.

Önállóan értelmezi a
klímavédelmi
projektekben foglaltakat.

Ismeri a projekttervezés
lépéseit.

Innovációra,
rugalmasságra törekszik a
klímavédelmi
projektmunkák
előkészítési munkáinak
lebonyolítása során.

Felelősen részt vesz a
klímavédelmi
projektstratégia
előkészítési
munkálataiban.

Ismeri a klímavédelmi
stratégia alapjait.

Képes projektötletet
megfogalmazni.

Stratégiai
Értelmezi a klímavédelmi
gondolkodásmód és
stratégia alapjait.
szemlélet jellemzi.

Autonóm módon képes
szintetizálni a
klímavédelmi stratégia
alapjait, valamint a
klímaváltozáshoz
kapcsolódó
alapismereteket.

Ismeri a klímavédelmi
koncepciókat.

Képes értelmezni és
alkalmazni a
klímavédelmi
koncepciókat.

Javaslat-tervezésre,
kezdeményezésre
törekszik a klímavédelmi
koncepciók kialakítása
során.

Önállóan kezdeményez
karbon alapú
elszámoláshoz
kapcsolódó projekt
elemekkel kapcsolatos
feladatokat, illetve
irányítja azok tervezési
munkáit.

Ismeri a stratégiai
menedzsment jellemzőit,
összefüggéseit.

Képes értelmezni és
végrehajtani a
klímapolitikai projektek
stratégiai menedzsment
folyamatának lépéseit.

Stratégiai
gondolkodásmód,
precizitás, innovatív
attitűd jellemzi.

Menedzseli a
klímavédelmi projekthez
tartozó stratégia
előkészítésének lépéseit.

Ismeri a stratégiai
tervezés gyakorlatát a
klímavédelemben.

Alkalmazza a
klímavédelemhez
kapcsolódó stratégia
alkotás folyamatának
lépéseit.

Proaktív magatartást
tanúsít, felelősségteljesen
jár el munkája elvégzése
során.

Autonóm módon és
felelősen készít elő
klímavédelmi
projektekhez tartozó
stratégiákat.

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az elmúlt években tapasztalható klímavédelem és klímatudatosság erősödése az Európai Unió
politikájában ahhoz vezetett, hogy az EU több fejlesztéspolitikai programjában alapkövetelményként
szerepel a klímavédelmi stratégiák és programok megfogalmazása. Ezek elsősorban az Uniós
pályázatok, fejlesztési programok esetében bírnak különös jelentőséggel. A hazai oktatási rendszerben
azonban ehhez a területhez kapcsolódóan kevés szakképzési programot kínálnak, és ennek hatására a
hazai munkaerő-piacon kevés klímavédelemben jártas szakembert találunk. A klímastratégiák
készítéséhez ugyanakkor olyan speciálisan képzett szakértő személy alkalmazása szükséges, aki magas
szinten tudja szintetizálni a társadalmi, gazdasági, környezeti és stratégiai ismereteit, és ezt át tudja
ültetni a projekttervezési folyamatokba is. A képzés befejezésével a "Klímavédelmi stratégia előkészítő"
megfelelő módon tudja majd ellátni mindazon klímastratégiához kapcsolódó előkészítési, tervezési
feladatokat, melyek az egyes önkormányzatok, vagy egyéb fejlesztésben érdekelt szervezetek esetében
szükségesek az Uniós pályázatok sikeres előkészítéséhez, valamint az EU-s követelmények
megfeleltetéséhez.

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