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MIÉRT?? 

Fenntarhatóság Sustainable Energy 4all  

2030-ig a megújulók jelenlegi globális 

hasznosításának megduplázása: 30%-ra 

EU 2020 

+20% energiahatékonyság, + 20% 

megújulók, - 20% üvegházgázok 

Nemzeti Energiastratégia 2030 

fenntartható energiaellátás  

A megújuló energia előtérbe kerülése 



A növekedés megoszlása 

energia hordozók szerint  

(forrás IEA) 



Az energiaigény növekedésének 

megoszlása 2012-2035 között  

(forrás: IEA) 



Közoktatás 

 

 Alapozás: ismeret, attitűd  

 „Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja.” 

 Kulcsszavas elemzés: megújuló energia, 

klímaváltozás, energiatudatosság, 

fenntarthatóság, környezeti szemlélet 

 Elegendő? Megfelelő? 

 



   Egyéni érdek – közösségi érdek 

 Alulról építkezés – oktatáson keresztül 

 

 

 

 

 

 

A 

közvetlen 

környezet 

megóvása 

Takarékosság, 

megtakarítás 

Csökkenő 

energia 

függőség 
 

(globális, lokális, 

egyéni szinten) 



Vizsgált területek 

 Pillanatfelvétel – folytatódó vizsgálat  

 Felsőoktatási kínálat – elemzett képzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYARORSZÁG 
- 5 egyetem 

- 2 főiskola 

EURÓPAI UNIÓ 
tagországok 

- 5 ország 

- 32 egyetem 



A kutatás módszerei 

 Honlap-elemzés – egyetemek honlapja 

 Keresés: - kulcsszavas 

     - honlap menüpontjai alapján 

    képzési struktúra, képzés, kurzus 

 

 Kulcsszó:   megújuló energia,  

        renewable energy 

   gyakori találat: sustainable energy 

 Dokumentum elemzés: kulcsszavas módszerrel 



A kutatás tapasztalatai 

 Intézményenként sokszínű web struktúra 

Teljes angol fordítás a legtöbb helyen 
(Németország kivétel: a releváns részek csak németül; 
Franciaország: francia) 

Sok helyen részletes kurzusleírás – angol 
nyelvű prospektus (pdf) 

Előforduló nehézségek:   

      - csak a képzés/tárgy neve   t 

       - regisztrált kóddal történő megtekintés 

       - egyáltalán nincs kurzusleírás 
 

 



A kutatás tapasztalatai 

 Pozitívum: 

   - karrier lehetőségek 

   - elhelyezkedési kimutatások  

    (külső honlapra való navigálással) 

   - miért érdemes az adott szakot választani 

  

MOTIVÁCIÓ! 



A kutatás tapasztalatai 

 Ahol nincs találat, ott is sok helyen: 

- ilyen kutatást végeznek  

 - ilyen projektek futnak 

 - „Hírek” rovat foglalkozik ezzel a témával, 

aktualitással 

 

A téma azért jelen van! 



Képzési területek és jelölésük 

Gazdasági = GA 

Mezőgazdasági = MG 

Mérnöki = MÉ 

Műszaki = MŰ 

 Környezetvédelmi = KV 

 Tudományos = TU 



Hazai felsőoktatási 

intézmények 

  



Hazai felsőoktatási 

intézmények 

  



Hazai felsőoktatási intézmények 

  



Hazai felsőoktatási 

intézmények 

  



EKF Földrajz Tanszék 

 A Tanszék megújuló energiákhoz kötődő, 
koncentrált tevékenységéhez kapcsolódik - 2012. 
október 1-től: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 

 „A megújuló természeti erőforrások potenciális 
hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az 
éghajlatváltozás tükrében, egy energetikailag 
fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-
német közreműködéssel.” 

 

 23 település 

Oktatás szempontjai: 

 elmélet    gyakorlat  

  

 



A megújuló energiaforrások szakirány tárgyai 

EKF Földrajz Tanszék 

Bolygónk energiakészletei Energetikai anyagismeret 

Energiagazdaság, energiapolitika A műszaki rajz alapjai 

Az energiatermelés környezeti hatásai Energia és háztartás 

Biomassza energetikai alkalmazásának 

alapismeretei 

Földrajzi kutatási 

módszerek 

A biomassza energetikai alkalmazásának alapjai Projektmenedzsment 

A geotermikus energia alkalmazásának alapjai Térinformatika I. 

A szélenergia alkalmazásának alapjai Önkormányzati ismeretek 

A vízenergia alkalmazásának alapjai Kommunikációs technikák 

A napenergia alkalmazásai Energetikai ellátó 

hálózatok 

Megújuló energiás projektek finanszírozási lehetőségei 



A megújuló energiaforrások 

az EKF-en 

 Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

 Környezeti nevelés és tudatformálás 

program 



Európai Unió - egyetemek 

  



Európai Unió - egyetemek 

  



Konkrét találat –  

németországi példa 

 képzésnél kulcsszóra  

 

  

 

 

32 megvizsgált uniós egyetemből: 20 intézményben van 

megújuló energia oktatási vonatkozás 



Képzési területek 

Képzési területek találati 

rangsora 

MAGYARORSZÁG 

Mérnöki (4) 

Gazdasági (3) 

Tudományos (2) 

Műszaki, Mezőgazdasági (1) 

Környezetvédelmi (0) 

Képzési területek találati 

rangsora 

EURÓPAI UNIÓ 

Mérnöki (10) 

Tudományos (7) 

Gazdasági (4) 

Környezetvédelmi (2) 

Műszaki, Mezőgazdasági (1) 



Tanárképzés 

 A középiskolai tanárképzésben a vizsgált 

intézmények egyike sem indít megújuló 

témájú specifikus képzést – nincs ilyen szak. 

 Lehetőség: természetismeret, környezettan 

tanári szak. 

 Képzésekben tantárgyanként megjelenik.  

 Szakirányú továbbképzések témája lehet. 

 

 FONTOS TERÜLET  - energiatudatos 

gondolkodás/attitűd kialakítása iskolában. 



Áthidaló lehetőség: 

Internet 
 Aktuális információforrás, de módszertani kultúra kell 

hozzá  

 

 



További vizsgálatok 

Országok 

 Egyetemek szélesebb körben 

 Főiskolák 

 Képzési Kimeneti Követelmények 

 Doktori Iskolai Programok 



ZÖLD kampusz 
Amerikából 

 

www.sustainablecampus.org 

Magyarországi példák is 

léteznek Zöld Kampusz 

projektek 

végrehajtására 

Pályázati forrásból 

valósították meg 

Budapesti Gazdasági 

Főiskola  
zalaegerszegi 

Gazdálkodási Kara és a 

Pécsi 

Tudományegyetem 
hallgatói és tanárai. 

http://zoldkampusz.gkz.bgf.hu/ 
, http://zoldcampus.pte.hu/  

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=VUcOJd1x9kpxWM&tbnid=YCzc9D8gHDKeyM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.sustainablecampus.org/universities.html&ei=h5ZXUvvqLoPA0QWLs4DIDw&psig=AFQjCNFq62wgi3h3m69NCbQfKtanND8FgQ&ust=1381557874304542
http://zoldkampusz.gkz.bgf.hu/
http://zoldcampus.pte.hu/


  

  

University of Bradford (UK) 

http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail 

http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail
http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail
http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail
http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail
http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail
http://www.brad.ac.uk/admin/ecoversity/campustrail


 



Konklúzió 

 Nemzetközi és hazai célkitűzések  

 TÁMOP projekt - lehetőség 

 A felsőoktatásnak segítenie kell a célok megvalósítását.  

 Jelenleg főként: gazdasági, mérnöki – 

GYAKORLATORIENTÁLT képzésben 

 Hazánk lépést tart az EU-s tendenciákkal 

 Tanárképzésben hangsúlyosabb megjelenése szükséges 

 



KÖSZÖNÖM a 

figyelmet!  

  


