MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

A Magyar Mérnöki Kamara
Környezetvédelmi Tagozatának
tanúsítási rendszere

Szakterületek
Klímavédelmi szakértő – K-Sz
Az adott személy képes arra, hogy konkrét szinteken és alkalmazási részszakterületeken
elvégezzen az éghajlatváltozással összefüggő feladatokat az érvényben levő nemzetközi és
hazai irányelveknek megfelelően.
A szakterületen végezhető tevékenységek
- Beruházások, technológiák éghajlatvédelmi érzékenységére vonatkozó szakértés
- Területek éghajlatvédelmi szempontú kitettségére vonatkozó szakértés
- Éghajlatvédelmi hatásvizsgálat és felülvizsgálat, területi alkalmazkodásra, alkalmazkodási
kapacitásra vonatkozó szakértés
- Településrendezési eszközök éghajlatvédelmi szempontú vizsgálata
- Települési éghajlatvédelmi érzékenységére, kitettségére vonatkozó szakértés
- Üvegházhatású-gázok kibocsátások meghatározására vonatkozó szakértés
A tanúsítás megszerzéséhez szükséges képzettség
A tanúsítás megszerzését azon kamarai tag kezdeményezheti, aki legalább 2 éve rendelkezik a
Magyar Mérnöki Kamara által kiadott legalább kettő környezetvédelmi szakértői (SZKV.1.1.,
1.2., 1.3. 1.4.) jogosultsággal.
A tanúsítás megszerzéséhez szükséges
•

A tanúsítás megszerzéséhez a jelentkezőnek sikeres minősítő vizsgát kell tennie.

•

A szakmai vizsgák szervezése az országos kamara feladata. A vizsga témakörei a MMK
honlapján kerülnek közzétételre.
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•

Vizsgák helyszíne: 1117 Budapest, Szerémi út 4.

•

Vizsgák időpontja: legalább félévente, amennyiben a jelentkezői létszám eléri a
minimális 10 főt

•

Vizsga időpontok közzététele: MMK honlapján

•

A vizsga írásbeli, egyszerű feleletválasztós teszt

A minősítő vizsga
•

Vizsgára történő jelentkezés: A honlapon közzétett módon, a vizsgadíj befizetésének
igazolásával

•

Írásbeli vizsga 5 témakörből, témakörönként 10-10 kérdés

•

50 db egyszerű feleletválasztós tesztkérdés
1.

Éghajlatvédelmi (természettudományos) alapismeretek

2.

Jogi szabályozás, intézményi háttér és klímapolitika (uniós, hazai)

3.

Éghajlatvédelmi

elemzés

módszertana

(érzékenység-,

kitettség-,

és

sérülékenységvizsgálat)
4.

Adaptáció, mitigáció (üvegházhatású gázok /ÜHG/ kibocsátásának számítása)

5.

Települési klímavédelem

•

Írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

•

Eredményes az írásbeli vizsga, ha a vizsgázó az 50 pontból legalább 70%-ot azaz 35
pontot elér és témakörönként is minimum 6 pontot megszerez

•

Írásbeli vizsga értékelése: helyben, azonnal

•

A vizsgázó betekintési lehetősége: A vizsga kiértékelését követően 15 perces
időtartamban van a vizsgázónak lehetősége a betekintésre

•

Panaszlehetősége: A vizsgázó a vizsgát követő 8 napon belül tehet írásban panaszt

•

A panaszt az MMK Környezetvédelmi Tagozat elnöksége bírálja el 30 napon belül

•

Vizsga lebonyolítása:
o Vizsga díja: 25 000 Ft (ÁFA mentes)
o Vizsga lemondása a vizsga előtt 5 nappal díjtalan
o Vizsga minimum létszáma: 10 fő
o Vizsgáztató személyek száma: 1 fő vizsgabiztos
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Tanúsítás érvényessége
A kiadott tanúsítás 5 évre szól, meghosszabbítása egy éven belül megszerzett sikeres minősítő
vizsga alapján 5 évre történik, a jogosult kérelme alapján. A tanúsítással rendelkezők esetében
is szükséges a vizsgára jelentkezés feltételeinek teljesítése.
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