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Önéletrajz 

 

  

SZEMÉLYI ADATOK  

Név Dr. Pálvölgyi Tamás  

E-mail elérhetőség palvol@eik.bme.hu  
  

Születési dátum 1962 
  

Neme férfi 
  

  

  

SZAKMAI ÉLETÚT  
  

Időtartam 2000.01.-folyamatos 

A munkáltató neve Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 

Foglalkozás / beosztás (aktuális) Egyetemi docens, tanszékvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 2014-ig: vezető oktató és kutatási együttműködések koordinátora a 
Környezetgazdaságtan Tanszéken 

 2015-2016: tanszékvezető-helyettes 

 2017-: tanszékvezető 

  

Időtartam 2012.06.-folyamatos 

A munkáltató neve Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (jogelődje: Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet) 

Tevékenység típusa, ágazat kutatás-fejlesztés, energia-klímapolitikai stratégiai tervezés 

Foglalkozás / beosztás (aktuális) tanácsadó 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 2014-ig: tudományos munkatárs, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szakmai 
koordinátora, energia-klímapolitikai háttérelemzések készítése 

 2014-2017: MFGI igazgató-helyettes, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője 

 2017-: igazgatói tanácsadó /a fenti feladatkörökben/ 

  

Időtartam 2000.03.-folyamatos 

A munkáltató neve Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó, Gazdasági, Tervező és Szolgáltató 

Iroda Kft. 

Tevékenység típusa, ágazat Tanácsadás, K+F tevékenység, környezetvédelem 

Foglalkozás / beosztás ügyvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 2016-ig: stratégiai igazgató 
2017-től: tudományos tanácsadó 
stratégiai környezeti vizsgálatok koordinációja, kormányzati kapcsolattartás és 
nemzetközi együttműködés  

  

Időtartam 1998.09.-2000.01. 

A munkáltató neve Környezetvédelmi Minisztérium 

Tevékenység típusa, ágazat   államigazgatási középvezető, környezetvédelem 

Foglalkozás / beosztás főosztályvezető 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök Stratégiai tervezési és értékelési tevékenységek koordinációja, környezetpolitikai 
tervezés, ágazatközi együttműködés, éghajlatváltozás 

  

Időtartam 1996.02-1998.09. 

A munkáltató neve Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

Tevékenység típusa, ágazat referens, környezetvédelem 

Foglalkozás / beosztás főosztályvezető-helyettes 

Főbb tevékenységek és feladatkörök környezetpolitikai tervezés, ágazatközi együttműködés, éghajlatváltozás 

  

Időtartam 1994.07-1996.02. 

A munkáltató neve  Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

Tevékenység típusa, ágazat referens, környezetvédelem 

Foglalkozás / beosztás szakpolitikai elemző 

Főbb tevékenységek és feladatkörök éghajlatváltozás, elemzési feladatok a Globális Környezeti Osztályon 

  

Időtartam 1985.09.-1994.06. 

A munkáltató neve  Országos Meteorológiai Szolgálat 

Tevékenység típusa, ágazat Elemzés, kutatás, meteorológia 

Foglalkozás / beosztás Meteorológus, tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök K+F feladatok az éghajlatmodellezés területén 

  
  

TANULMÁNYOK  
  

Időtartam 1994.10.-1995.06. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Magyar Közigazgatási Intézet 

Főbb tantárgyak / gyakorlati képzés közpolitikák, közigazgatási jog 

Végzettség / képesítés Közigazgatási alapvizsga 

  

Időtartam 1991 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Magyar Tudományos Akadémia 

Tudományos Minősítő Bizottság 

Főbb tantárgyak / gyakorlati képzés Éghajlat modellezés 

Végzettség / képesítés Földrajz-meteorológiai tudományok kandidátusa fokozat (C.Sc.) 

Országos / nemzetközi besorolás száma: 13.961 sz. 

  

Időtartam 1980.09.-1985.06. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem TTK, Meteorológus Szak 

Főbb tantárgyak / gyakorlati képzés éghajlatváltozás, meteorológia, légkörfizika 

Végzettség / képesítés okleveles meteorológus 

Országos / nemzetközi besorolás egyetemi diploma száma: 1138/1985 
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

  

Társas készségek és kompetenciák Moderátor (konferenciák elnöki levezetése, szakmai fórumok moderálása), 
konfliktuskezelés (társadalmi egyeztetések érdekegyeztetés), team munka 
preferálása 

 
 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Tudományos kutatási projektek koordinációja, projektmenedzsment 

Számítógép-felhasználói készségek és 
kompetenciák 

Adatbázis kezelés, matematikai-statisztikai szoftverek felhasználói szintű 
alkalmazása, MS Office alkalmazása 

 
 

Egyéb készségek és kompetenciák Környezeti konfliktusok elemzése, Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos értékelés, 
Klímapolitikával kapcsolatos elemzések, a klímaváltozással kapcsolatos adaptációs 
lehetőségek és módszertan kidolgozása, Klímasérülékenységi vizsgálatok, 
Energiatakarékossági és energiahatékonysági tervezés, Fenntartható 
épületenergetikai elemzések, Szintetizálás, értékelés 

 
 

Járművezetői engedély(ek) Vezetői engedély B kategória 

  

TAGSÁG SZAKMAI 
SZERVEZETEKBEN 

 

 

 

Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) Alapító (2008-tól),  Elnökségi 
tag (2013-ig) 

Environmental Management and Law Association (EMLA) elnökségi tag (2009-től) 

Magyar Építőanyagipari Szövetség: vezető tanácsadó (2006-tól 2012-ig) 

MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság: tag (2005-től) 

Pályázatértékelő, zsűri tag NKTH/NIH kutatási-fejlesztési pályázatoknál (2005-től) 

BME Innovációs Tanács tagja 

  

PUBLIKÁCIÓK  

Hozzávetőleg 100 szakmai, tudományos és népszerűsítő közlemény 

 
 
 
 

Budapest, 2017. november 2. 
 


