
A KÉPZÉS CÍME Környezeti rendszermenedzser 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Átfogó környezetközpontú irányítási, folyamatgazdai ismeretek nyújtása 

- egyrészt olyan vállalatok, intézmények és szervezetek környezetközpontú irányítás-

sal foglalkozó szakembereinek vagy későbbiekben ilyen állásra pályázni kívánó leen-

dő szakembereinek, amelyek ilyen rendszert szándékoznak kiépíteni, illetve a meglé-

vő rendszert kívánják továbbfejleszteni, 

- másrészt a tématerülettel munkájuk során kapcsolatba kerülő szakemberek számára 

(pl. vállalati jogászok, szakmaterületi vezetők). 

A tanfolyam egymásra épülő modulok szerint tárgyalja a környezetközpontú irányítási 

rendszer alapelveit, a rendszerépítést és az alkalmazott módszereket és eszközöket, 

továbbá a környezetközpontú irányítási ismeretekhez nélkülözhetetlen kiegészítő is-

mereteket mind jogszabályi területen, mind a gyakorlatban alkalmazható környezeti 

tényezők mérésének módszertani területén. 

MEGSZEREZHETŐ 

KÉPESÍTÉS 

A tanfolyam megfelel az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) harmonizált tanúsítási 

/ regisztrálási követelményrendszerének. Ennek megfelelően a tanfolyam eredményes 

elvégzése után a hallgatók külön díj ellenében kérhetik az EOQ-tól az „EOQ Környe-

zeti Rendszermenedzser” jegyzékbe való felvételüket és jogosultságot a cím haszná-

latára. 

A KÉPZÉS TÍPUSA Ismeretbővítés: 60%, készségfejlesztés: 40%. 

A KÉPZÉS FŐBB 

TÉMÁI 

1. A környezeti felelősség, a munkatársak felelőssége 

2. A környezettudatos vállalatirányítás. 

3. A jogszabályi alapok nemzeti és nemzetközi szinten. 

4. KIR fogalom meghatározások, a KIR alapjai 

5. A kockázatbecslés, környezeti tényezők értékelése. 

6. Az EMAS és az MSZ EN ISO 14001:2005 összehasonlítása 

7. Az audit fajtái, az auditálási eljárás lépései, hatósági és önkéntes audit  

8. Ipari tevékenységek és a környezetvédelem. 

9. Mérési módszerek, mérési eredmények értékelése 

A KÉPZÉS 

RÉSZTVEVŐI 

Felsőfokú mérnöki, vagy természettudományi, vagy jogi, vagy tanári végzettséggel 

rendelkező környezetirányítás iránt érdeklődők. 

EOQ OKLEVÉL 

ELŐFELTÉTELE 

Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező környezetirányítás iránt érdeklődők, 

akik legalább 4 éves munkaviszonnyal és legalább 2 éves szakmaterületi (környezet-

központú irányítási területen) munkagyakorlattal rendelkeznek. 

A KÉPZÉS TRÉNEREI 
dr. Badacsonyi Zsolt, Dr. Gondi Ferenc, Dr. Lányi Gábor, Dr. Martin Andrea, dr. 

Melegh Mónika, Oláh Péter, Palotai Zoltán, Rikker Tamás, Dr. Zanathy László 

A KÉPZÉS JELLEGE Nyílt képzés 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE 
WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. (WIREC) 

1047 Budapest, Fóti út 56. képzési terme 

RÉSZTVEVŐI LÉTSZÁM Min. 10 és max. 20 fő 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 42 tanóra egy héten + 2 x 1,5 óra vizsga 

A KÉPZÉS IDŐPONTJA 2009. március 

A KÉPZÉS DÍJA 

131.000.- Ft / fő + Áfa (tartalmazza a WESSLING Kht. vizsgadíját, a képzési anyagot);  

EOQ Environmental System Manager szakember tanúsítvány díja: 34.000.- Ft / fő + 

Áfa. A tanúsítvány érvényessége 3 év. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK Átutalással a képzés megkezdése előtti naptári napig beérkezően. 
 


