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BEVEZETÉS 

 

Napjainkban a megújuló energiaforrások egyre inkább a társadalom 

figyelmének középpontjába kerülnek. A legtöbb Kárpát-medencei magyar 

polgár szeretne tudatosan gondoskodni a jövőjéről és környezetbarát módon 

hasznosítani a rendelkezésre álló energiaforrásokat. A megújuló energiák  

fenntarthatósági szempontból meghatározóak és arra is figyelmet kell 

szentelnünk, hogy ezek hasznosításával rengeteg új munkahelyet lehet 

létesíteni. Meg kell még jegyeznünk, hogy az elmaradott vidéki területeken a 

társadalmi-gazdasági felzárkózás egyik kulcsterülete lehet a megújuló energiák 
tudatos hasznosítása. A fiatal generációknak is meghatározó szerep juthat a 

megújuló energiák elterjesztésében és a civil szféra is jelentősen hozzájárulhat 

a környezetbarát fejlesztésekhez. 

 

Az Agria Geográfia Alapítvány fontos céljának tűzte ki a Kárpát-medence 

magyar nyelvű tudományos életének támogatását, valamint a földrajz 

értékeinek, fontosságának bemutatását az ismeretterjesztés hagyományos és új 

formáinak segítségével. Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy programjaiba a 

fiatal korosztályok munkáját is integrálja, így jelen tudományos kötetünkben 

négy fő tapasztalt oktató munkája mellett nyolc fő fiatal civil önkéntes (Kovács 

Enikő, Barabás Janka, Kiss Barbara, Rázsi András, Piskóti-Kovács Zsuzsa, 
Krámos Dániel, Dulai András és Tóth Sándor) tanulmányát tudjuk 

megjelentetni.  

 

Tudományos kötetünk megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap Új 

Nemzedékek Jövőjéért Kollégiuma támogatja, amelynek tevékenységéhez a 

nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, valamint a természet- és 

környezetvédelem területén tudunk csatlakozni. 

 

Köszönjük a Kollégium támogatását és kívánunk Kedves Olvasóinknak 

hasznos időtöltést és számos hasznos ismeretet! 

 

Eger, 2013. május 24. 

 

 

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona 

kuratóriumi elnök  
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK OKTATÁSA, 

NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉS KUTATÁSA EGERBEN  

 

PAJTÓKNÉ TARI ILONA, PATKÓS CSABA, MIKA JÁNOS  

 

Összefoglalás. A megújuló energiaforrások részaránya a világ 

energiafelhasználásában 2008-ban 13% volt. Az IPCC SRREN (2011) szerint a 

megújuló energia-formák kétharmadának a kitermelési költségei már ma 

versenyképesek a fosszilis forrásokéval. Tanulmányunkban a kérdéskört négy 

aspektusból közelítjük meg. (i.) Elsőként bemutatjuk, hogy a földrajz 
alapképzéstől a földrajztanári-, illetve geográfus mesterképzésben milyen 

tárgyakban, sőt önálló szakirányban oktatjuk Egerben a megújuló 

erőforrásokat. Ehhez kapcsolódva, (ii.) bemutunk egy válogatást az Internet 

magyar nyelvű forrásaiból, amit a hallgatóink is elérhetnek ismereteik 

bővítésére a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET (Pajtókné, 2008) oldalain. 

Harmadjára szólunk az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány e körben zajló 

népszerűsítő és tudatformáló tevékenyégéről. Végül, (iii.) annak a középtávú 

kutatási tervnek a felvázolása következik, amelynek megvalósítására a Földrajz 

Tanszék, mint konzorciumvezető támogatást kapott.  

Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, Eger, földrajztanítás, civil szervezet, 

fenntartható minta-régió 

 

Bevezetés 

 

A megújuló energiaforrások terjedését leggyakrabban két tényezőre, a 

hagyományos energiaforrások kimerülésére és a klímaváltozásra szokás 

visszavezetni. Pedig ezen energiaforrások terjedését számos, a hagyományos, 

illetve atomenergiával kapcsolatos probléma indokolja. A teljes motiváció 

véleményünk szerint röviden az alábbiakban foglalható össze: 

1. Egyre nő a hagyományos energiaforrások kitermelésének költsége, 

mert egyre mélyebbről vagy más okból nehéz körülmények között 

lehet csak új lelőhelyeket feltárni.  
2. Gyakori a fizetőképesség hiánya, az eladósodás olyan országokban, 

amelynek pedig import energiára lenne szükség. 

3. Már ma is törnek ki háborúk a források érdekében, illetve előfordul 

piaci zsarolás is. Elég csak a pár éve hazánkat is érintő polémiára 

utalni a gázellátással kapcsolatban.  

4. Az atomenergia műszaki és politikai kockázatok miatt nem bővíthető 

tetszés szerinti arányban és nem megoldott a nukleáris hulladék sem. 

5. A hagyományos energiaforrások számos anyaggal szennyezik a 

környezetet, amelyek egy része hozzájárul a globális klímaváltozáshoz 

is. 
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A megújuló energiák oktatása az EKF Földrajz Tanszékén 

 

A fenti okok miatt kiemelten fontosnak tartjuk a megújuló energiaforrások 

oktatását a Földrajz Tanszék képzési palettáján. Ez jelenleg földrajz 

alapképzést (BSc: 50-60 fő nappali, 40-50 fő levelező), földrajztanár 

mesterképzést (MA: kb. 5 fő nappali, 40-50 fő levelező), geográfus 

mesterképzést (MSc: 10-15 fő nappali, kb. 5 fő levelező) tartalmaz. Az 

alapképzésben a tanári modul, a terület- és településfejlesztő, valamint – az 

országban ilyen képzésben elsőként – a megújuló energiaforrások szakirányok 
közül lehet választani.  

 

Tavaly a másodéves hallgatók 2/3-a az utóbbi szakirányt választotta. A 

területfejlesztésben egyre nagyobb jelentősége van a helyi erőforrásokat 

mobilizáló programoknak. Ezen túlmenően a zöldenergiák hasznosítása a 

társadalom, a gazdaság, a környezetvédelem és a kultúra szempontjából is 

kitörési pont lehet.  

 

Az 1. táblázatban listázott előadásokat és gyakorlatokat teljesítő hallgatók jó 

eséllyel folytathatják tanulmányaikat mesterszinten az EKF Földrajz Tanszékén 

folyó erőforrás- és kockázatelemző geográfus képzésben. Továbbá, számos 
olyan, a megújuló energiákkal kapcsolatos képzés van a hazai felsőoktatási 

intézményekben, amelyek folytatásai lehetnek az új BSc szakiránynak. 

 

1. táblázat: A geográfus (BSc) megújuló energia szakirányának 

szaktantárgyai 

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 
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Megjegyezzük még, hogy 2009 óta minden olyan földrajz BSc-s hallgató is 

beiratkozik, és vizsgát tesz a Megújuló energiaforrások c. tárgyból, aki az 

alapképzés másik két szakirányát választja. 

 

A földrajztanári mesterképzés (MA) minden hallgató számára egységes. 

(Megszűnik 2016-tól, átadva helyét az osztatlan tanárképzésnek.) A geográfus 

mesterképzésünket (MSc) két új szakiránnyal fogadta el a MAB 2010-ben. 

Ezek az Erőforrás és kockázat elemző geográfus és a Régiómenedzser 

geográfus. E képzési forma egyik szakirányában az erőforrásokhoz, míg a 

másikban a területfejlesztéshez kapcsolódva kapnak hangsúlyt a megújuló 
energiaforrások. 

 

A Földrajz Tanszék részt vesz a Főiskola Neveléstudományi Doktori 

Iskolájában, annak „Környezeti nevelés és tudatformálás” programjában is, 

amely 2012-ben indult. A program első hallgatói közül ketten is a megújuló 

energiákhoz és az energiatakarékossághoz kapcsolódó témákat választottak. 

 

A fenti oktatási formákban tartott órákon nagyon változatos kapcsolódásokat 

tudunk bemutatni a megújuló energiaforrások és a földrajz között. Az 

alábbiakban ezek közül három sajátos energiaforrás földi elrendeződését 

mutatjuk be az IPCC SRREN (2011) térképei alapján. 
 

Az 1. ábrán egymás alatt a 80 m-es magasságban számított átlagos 

szélsebesség, illetve a felszínt elérő geotermikus energia látható. A 

szélsebességet ebben az 5x5 km-es felbontásban a tengerszint feletti magasság 

determinálja, miközben a domborzat finomszerkezetéből adódó cirkuláció nem 

látható. A földhő maximális értékei a tektonikai törésvonalak közelében 

jelentkeznek. 

 

Megújuló energiaforrások a nEtSZKÖZKÉSZLET oldalain 

 

Bármely témakör internetes forrásainak felderítése heroikus vállalkozás. Hiszen 
csak két nyelvre fókuszálva is sok száz a folyamatosan bővülő, egymással 

versenyző honlapok száma. Akár magyarul is találkozhatunk pár tucat ilyen 

forrással. Valamennyit átfogni, kivált ezeket értékelni, szinte reménytelen 

feladat.  

 

A nemzetközi keresés kb. 5000 címet eredményezett úgy, hogy a 

http://www.teachers.ash.org.au/jmresources/energy/renewable.html ausztrál 

oktatási portálból kiindulva végigmentünk az ott szereplő tíz címen (2. 

táblázat). 

 

http://www.teachers.ash.org.au/jmresources/energy/renewable.html
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1. ábra: Felül: A szélsebesség becsült átlagértéke (m/s) a Földön 80 m 

magasságban. A számításokat végző modell felbontása 5 km, vagyis a 

tengerparti szélerősödés nem kivehető. (IPCC SRREN, 2011: Fig. 7.1). Alul: A 

függőleges hőáram (mW/m2) kiemelkedő sávjai a tektonikai törésvonalak 

mentén és mélypontjai egyes kontinensek belsejében, (IPCC SRREN, 2011: Fig. 
4.5).  

 

2. táblázat. A szövegben jelzett portál tíz fejezete a megújuló energiákról 

Mi az 

energia? 

Megújuló 

energia 

Nem megújuló 

energia 

Az energia 

úttörői 

Szélenergia 

Napenergia Óceáni 

energia 

Geotermikus 

energia 

Vízenergia Biomassza 

 

A helytálló és elegendő információ megszerzésének feladatát segíti, elsősorban 

a tanárok és a hallgatók számára a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET 

(Pajtókné Tari, 2008), ami egy Interneten elérhető, ingyenes multimédiás 

alkalmazás (http://netszkozkeszlet.ektf.hu), amely főként a földrajz-tanárok és a 

http://netszkozkeszlet.ektf.hu/
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tanárjelöltek szakmai munkáját segíti. A tartalom a Nemzeti Alaptanterv és a 

Kerettantervek rendelkezéseit veszi alapul.  

 

A Geográfia tudományágai eszköztár az egyes tudományterületek tanításához 

nyújt segítséget. Ebben az eszköztárban kapott helyet többek között a 

Meteorológia, Klimatológia és a Klímaváltozás is. A Megújuló 

energiaforrásokat három helyen kezdtük megjeleníteni az eszköztárban (2. 

ábra):  

 

2. ábra: A megújuló energiaforrások egyik oldala a FÖLDRAJZ 

nEtSZKÖZKÉSZLETben  

 

(1) Az „Energiagazdaság” témákban helye van egy „Megújuló 
energiaforrások” alpontnak. Itt szerepelnek a technikai információk a nap-, 

szél-, víz-, geotermikus-, bio- és óceáni energiákról.  

(2) A megújuló és a hagyományos energiaforrások környezeti hatásait a 

Klimatológia fejezetben, annak is a „Hatások és válaszadás” alfejezetében 

tudjuk elhelyezni. A „Hatások és válaszadás” témakörben ezen belül elsősorban 

„A klímaváltozás mérséklésének feltételei és tennivalói” alfejezeten belül „Az 

energiatermelés üvegházgáz kibocsátása” és „A kibocsátás-mérséklés 

nemzetközi egyezményei”, illetve a „Hatások és válaszadás Magyarországon” 

témakörben „A kibocsátás-mérséklés alakulása” és „A klímaváltozással 

kapcsolatos hazai jogszabályok” bekezdések alatt kaphat helyet a téma.  

(3) Igen jelentős a megújuló energiaforrások lehetősége a „Terület- és 
település-fejlesztés” szempontjából, hiszen ez az energiaforrás átalakíthatja a 
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települések versenyképességi térképét. Ez az energiaforrás ugyanis nem igényel 

központi óriás-beruházásokat, és a legtöbb esetben az energiaforrás szinte 

mindenütt elérhető. Ugyanígy, kedvezően elosztva jelentkeznek az igények is.  

 

A fenti lehetőségek közül ez idő szerint a megújuló energiákat magyar nyelven 

referáló internetes oldalak készültek el. Ezeken 13 civil szervezet, 20 

ismeretterjesztő oldal és 4 dokumentum látható. 

 

Megújuló energiaforrások az Agria Geográfia Alapítvány palettáján 

 
Az Agria Geográfia Alapítvány 2009-ben alakult és működésének egyik fő 

célja, hogy szerepet vállaljon a települések és térségek humán erőforrás-

fejlesztésében és hozzájáruljon a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-

gazdasági esélyegyenlőségének biztosításához. Az alapítvány önkéntesei az 

egri Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének oktatói, valamint a 

tanszék földrajz szakos geográfus hallgatói. 

 

Elindítottuk és nagyrészt megvalósítottuk a Fiatal önkéntesek megújuló 

energiákkal a jövő társadalmáért című programot. A NEA szakmai pályázat 

keretében négynapos felkészítés tartottunk Egerben fiatal önkénteseinknek (30 

fő) a civil szektor és a megújuló energiák témakörben. Emellett, 750 fős mintán 
alapuló kérdőíves kutatást végeztünk 3 célterületen (Eger, Gönc, Nagykapos 

környéke), és 10 tudományos és ismeretterjesztő cikk megírására is sor került. 

 

A NEA-programunkban alapítványunk önkéntes ifjúsága rendezvényeket 

szervezett a megújuló energiák témakörében, ezzel társadalmi-gazdasági 

szempontból elmaradott térségek felzárkóztatását segítette és tudományos 

módszerekkel vizsgálta, hogy a civil szféra a megújuló energiaforrások 

népszerűsítésével hogyan járulhat hozzá a nemzet építéséhez. 

 

Megújuló energiaforrások a fenntartható modell-régiós kutatásainkban 

 
2011-ben alakult meg az AGRIA-INNORÉGIÓ TUDÁSCENTRUM az 

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának alap és alkalmazott 

kutatási, képzési és szakértői szolgáltatásokat lebonyolító tudományos és 

operatív szolgáltató centruma. Az intézetet az EKF Természettudományi 

Karának képzéseihez, az új geográfus mesterképzésében részt vevő fiatal 

szakemberek tapasztalatszerzése céljából hoztuk létre. Kiemelt feladatunk 

továbbá a releváns szubregionális térségi szerveződések fejlesztésének 

elősegítése, a fenntarthatóságra és a helyi erőforrásokra épülő fejlesztési 

feltételek és adottságok meghatározása. A tudáscentrumunk megalapításával 

képesek vagyunk elősegíteni a főiskola, mint tudásközpont hatékonyabb 
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beágyazódását a térségi tervezési és fejlesztési folyamatokba, valamint 

elősegítjük a fiatal pályakezdő szakemberek munkaerő-piaci esélyeinek 

növelését. Célunk továbbá Eger Megyei Jogú Város és a szubrégió 

településeivel történő folyamatos együttműködés kialakítása és hosszú távú 

megszilárdítása. Ennek fontos eleme volt az első projekt elnyerése. 

 

A 2012 októberében indult, 28 hónapos TÁMOP projekt1 vezérmotívuma egy 

fenntartható és erős gazdasági potenciált hordozó, minta-régió létrehozása, 

amelynek a természet- és társadalomtudományi megalapozását a pályázó 

konzorcium végzi, élén az Eszterházy Károly Főiskolával.  
 

Azon dolgozunk, hogy az Eger központú energia-régióban (3. ábra) 

megvalósuljon az a szándék, hogy a megújuló energiaforrásokra és 

energiatakarékosságra épülő energiafelhasználás érzékelhetően csökkentse az 

itt lakók anyagi terheit, egyszersmind felfuttassa az ennek megvalósítására 

vállalkozó gazdálkodó szervezeteket. Az elképzelés záró mozzanata az, hogy az 

egri minta-régió tanulságai ezt követően az ország és más kelet-közép európai 

térségek számára is modellként szolgáljanak. 

 

 
3. ábra: A modellrégió, a kutatás mintaterülete 

                                                        
1 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 
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E célok megvalósításáig számos olyan tudományos kérdést kell megválaszolni, 

amelyekhez a geográfia komplex szemléletmódja szükséges, megerősítve 

néhány vonatkozás ezen túlmutató, speciális ismereteivel is. A megújuló 

energiaforrások térségi potenciáljának feltárása, környezetföldrajzi 

kockázatainak felmérése sokféle természettudományos ismeretet igényel. A 

megújuló energiaformák és az energiatakarékosság megvalósítása – adott piaci 

termékek tervezhető környezetében – elsősorban mérnöki és informatikai 

feladat.  

 

Ugyanakkor, a felhasználói oldal gazdasági és társadalmi jellemzői 
meghatározzák az új és hosszú távon bizonyosan előnyös termékek 

felismerésének és tudatos megvásárlásának a feltételeit, mind a megújuló 

források, mint az energia-hatékony építkezés és közlekedés területén. Ezen a 

ponton a geográfia, mint természet- és társadalomtudományi multidiszciplina 

képes elvégezni a szükséges felméréseket, értékeléseket és prognózisokat.  

 

A kutatások és a gyakorlati megvalósítás során nemzetközi partnerként 

elsősorban a Kasseli Egyetem tapasztalataira építünk, akik Németország 

Hessen tartományában nemzetközileg ismert központjai a korszerű, 

környezetkímélő technológiák és életmód elterjesztésének.  

 
A projekt lényege: A német Kasseli Egyetem közreműködésével a megújuló 

energiaforrások és a klímaváltozás területén célzott alapkutatások végzése, a 

kutatásra épülő térségi GIS adatbázis létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó, 

energia-hatékony gazdasági növekedést szolgáló tevékenységek kidolgozása 

egy fenntartható modellrégió kialakítása céljából. Szakmai munkánk 

középpontjában a régióra vonatkozó természetföldrajzi-, társadalmi-, 

gazdasági- környezeti erőforrás feltárás és tájértékelés, hasznosíthatósági 

vizsgálat áll.  

 Természeti, táji erőforrások minőségi és mennyiségi jellemzőinek 

kutatása. (földtani alapok, talajtani adottságok, produktív növény-

társulások becsült biomassza hozama, szennyvízalapú biogáz-termelés 
helyi feltételei, bioetanol potenciál, hulladék, felszíni és felszín alatti 

vizek állapota, geotermikus adottságok, felszíni besugárzási értékek, 

szélpotenciál, védett településrészek, élőhelyek, értékes adottságok)   

 A megújuló energiák helyi mennyiségének és jellemzőinek 

meghatározása, alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, térségi 

energiastratégia tervezési alapjainak lefektetése. 

 Demográfiai és életkörülményekre vonatkozó adatok kutatása. 

Gazdasági és infrastrukturális környezet adatsorának feltárása.  
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 Természeti/környezeti kockázatelemzés a veszélytényezők terepi 

felmérésével, éghajlat- és katasztrófavédelmi stratégiák tervezési 

alapjainak meghatározása. 

Társadalomföldrajzi szempontból a szubrégió Eger Megyei Jogú Város és 

vonzáskörzetére épül, melynek területe Dél felé a kistáj természet és 

közlekedés-földrajzi kereteinek megfelelően teljesedik ki. Eger centrális 

fekvése a központ és vonzáskörzet kölcsönösségén alapszik, esetünkben a 

megújuló energiaforrásokból nyert elsősorban villamosenergia előállításának, 

szállításának és fogyasztásának indokoltsága révén. A kijelölt településegyüttes 
másik jellemvonása a turizmusra és a szőlőkultúrára épülő gazdasági szerkezet, 

mely által teljes mértékben megjelenik a kultúrtáj, az Egri Borvidék.  

 

Epilógus 

 

A fentiekben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen sokágú a kapcsolat a 

megújuló energiaforrások és a földrajz között. Témánkat főként az oktatás 

szemszögéből tekintettük át, lévén az írás szerzője maga is szakmódszertanos. 

Ugyanakkor, mivel – amint ezt pl. a 4. ábrán is bemutattuk - a megújuló 

energiaforrások igazi elterjedése még előttünk áll, írásunk végén felvázoltuk 

annak a kutatásnak a tervezetét is, amit az EKF Földrajz Tanszék vezetésével a 

földrajzi ismeretek gyakorlati hasznosítása terén el szeretnénk végezni. 
Meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb el kell következnie a megújuló 

energiaforrások gyorsuló térnyerésének Magyarországon is. 
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ENERGIA-TUDAT AZ OKTATÁSBAN 

KOVÁCS ENIKŐ 

Háttér 

A környezettudatos egyénné válás elsődleges színtereként jelölhető meg 

napjainkban már az óvoda, ám hangsúlyosabb jelentőségű az iskola, melynek a 

közeljövőben pozitív, tudatos, fenntarthatóságért tenni képes fiatalok nevelést 

szükséges képviselnie.  

Háztartásaink energia igényeit meghatározó módon fosszilis energiahordozók 

felhasználásával fedezzük, ami látszólag nem von maga után gyorsan 

bekövetkező változásokat. Ennek ellenére, az emberiséget komoly 

problémával állítja szembe. Tudományos és döntéshozói körökben 

tisztázottak a hagyományos energiahordozók által okozott, negatív hatások, de 

ennél még fontosabb, hogy a fogyasztó maga is lássa a következményeket, 

melyben a szervezett iskolai kereteken kívül a civil szféra által 

kezdeményezett, a társadalom szélesebb rétegeihez szóló tájékoztató 

fórumok is segítenek.  

Ahhoz, hogy a hétköznapokban gyakorlattá váljon a tudatos 

energiafelhasználás, az átlagembernek is tisztában kell lennie a bennünk 

körülvevő környezet mechanizmusaival. Az ember a környezeti rendszer 

bármely elemére hatást tud gyakorolni, akár hol avatkozunk be a környezeti 

tényezők rendszerébe, annak összekapcsoltsága révén, saját magunkhoz talál 

vissza minden hatás. (1. ábra) (KERÉNYI A. 2006) Ezt szem előtt tartva, 

tudatosan kell megtervezni az ipari technológiákat, folyamatokat, így saját 

személyes cselekedeteinket is, mely energiafogyasztási szokásainkra is kiterjed.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. ábra: A társadalmasított Föld homomorf rendszermodellje 

Forrás: KERÉNYI A. (2006): Általános környezetvédelem – Globális gondok, 

lehetséges megoldások, Mozaik Kiadó, Szeged, 20. p. 
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A fogyasztói társadalom igényeit kielégíteni igyekvő ipari termelés egyre 

fokozódó mértékű növekedése – főként a rövid lejáratú termékek előállításával 

– óriási hatást gyakorol a környezetre, ráadásul ez hatalmas és egyre növekvő 

mennyiségű energiát igényel. Ezzel párhuzamban a lakossági fogyasztás és 

energiaigény eddig nem tapasztalt mértékben ugrott meg az elmúlt húsz 

évben. A főbb globális problémák közül – melyek mind hatással vannak 

egymásra – a klímaváltozás is sürgős, cselekvést ösztönző megoldások elé 

állítja az emberiséget. Mindezek mellett fontos tény, hogy a lakosság növekvő 

életszínvonalbeli igényeit a fosszilis tüzelőanyagokból előállított energia 

fedezi, sőt a fejlődő országok az ipari termelés fokozásával kívánnak 
felzárkózni fejlett társaikhoz. (BOZSOKI A.-M. 1998) 

Könnyen belátható tehát, hogy a környezeti problémák globális hatásai csak 

közös összefogással, tudatos energiahasznosítással csökkenthetőek. A 

károsító hatások minimálisra csökkentése – a fenntarthatóság érdekében – 

időszerű, és nem csak a tudósok, gazdasági szereplők, vezetők dolga, hanem 

mindannyiunké. (BOZSOKI A.-M. 1998) 

A fenntarthatóságot szolgáló oktatás 

A fenntarthatóság folyamatos megújulást kíván társadalmi szinten, főként 

az oktató-nevelő munkát végző szakemberek esetében. Ma már elvárható 

minden tanártól, hogy komplex ismeretrendszerrel rendelkezzen, és 

holisztikus szemléletmódot alakítson ki diákjaiban. A tudományok közti 
ismeretrendszerek éppúgy nem különíthetőek el egymástól, mint a környezeti 

rendszerek. Ez utóbbi érvényes a társadalom, gazdaság és a környezet 

hármasára is, ahol a közös metszéspont a fenntarthatóság. (2. ábra) Ebből a 

szempontból kellő nyitottságot, együttműködési készséget igényel a 

pedagógusoktól, amely révén el tudják magyarázni tanulóiknak, hogyan 

tudják alkalmazni majd azokat a saját éltükben, amikor a társadalom 

cselekvő tagjaivá válnak.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A fenntarthatósághoz szükséges együttműködés 

Forrás: http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod5/Alapvető-celok,357.html 
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A Life Long Learning” kifejezést érvényesnek kell tekintenie önmagára minden 

tanárnak, főként, hogy éppen erre neveljük a következő generációt, akitől nem 

csak a munkaerő piac várja el ezt, hanem a globális környezeti problémát 

megoldani szorgalmazók is. A fejlődésre törekvésnek mindenkinél belső 

motivációnak kell lennie. Ösztönözni szükséges az egyént arra, hogy 

folyamatosan képezze önmagát, és tudatos szintre emelje cselekedeteit, 

munkáját a fenntartható fejlődés érdekében. (CZIPPÁN K.-HAVAS P.-

VIKTOR A. 2010) 

Az energiatudatosság iskolai nevelésben történő megjelenésének jelentősége  

Energia a motorja jelen világunk szinte minden területének. Jelenlegi 
meghatározó szerepe a modern világ számára nem kérdéses. Vele oldjuk meg a 

fűtést, de még a kommunikációhoz is szükséges. A hasznosítás tudatos szintre 

emelése meghatározó módon az oktatási intézményekre vár. Ebben a 

tekintetben elengedhetetlen, hogy mindenki tájékozott legyen a globális és 

lokális következményeket illetően.  

Bolygónk átlaghőmérséklete fokozatosan nő. A gyors ipari fejlődés, a fejlett 

országok életszínvonalbeli igényszintje napról-napra megjelenő technológiai 

újítások megjelenését szorgalmazza. Ennek azonban ára van, mégpedig a 

globális melegedés ütemének gyorsulása. A földi rendszerek 

összekapcsoltsága révén ez egy sor globális problémát von maga után. Ilyen 

vonzatok lehetnek a jégsapkák olvadása, a tenger szintjének emelkedése, ami 
azután gazdasági, társadalmi, és emberi életet befolyásoló hatást gyakorol.  

Jelenleg a világ lakosságának egyharmada, azaz 2,5 milliárd ember használ 

hagyományos tüzelőanyagokat a fűtéshez és főzéshez, főként növényi és állati 

hulladékot. Leginkább annál a társadalmi rétegnél fordul elő, mely alacsonyabb 

életszínvonalon él. (BOLDIZSÁR M. 2012) Ez lényegében a levegő 

megemelkedett szilárdanyag tartalmának fokozását vonja maga után, mely 

többek között hozzájárul az üvegházhatás intenzívebbé válásához.  

Ennél nagyobb probléma, a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó 

szén-dioxid koncentráció mértékének emelkedése, mely fokozza az 

üvegházhatás jelenségét. Ezen üvegházgáz koncentrációemelkedése a 

légkörben az elmúlt 250 évben fokozott ütemben megnőtt. (3. ábra) 
(KERÉNYI A. 2006) 
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3. ábra: A légkör CO2-tartalmának növekedése az elmúlt 250 év során az 

antarktiszi jég levegőzárványainak vizsgálata (háromszögek és körök), 

valamint a Mauna Loa Obszervatórium mérései (vonalak) alapján 

Forrás: KERÉNYI A. (2006): Általános környezetvédelem – Globális gondok, 

lehetséges megoldások, Mozaik Kiadó, Szeged, 238. p. 

Mivel az energia szinte lételemmé vált, az is problémát jelent, hogy milyen 

módokon pótoljuk, amikor a fosszilis tüzelőanyagok „ideje lejár”. Számos 
olyan kérdést vetnek fel ezek a tények a jövőt illetően, amelynek 

megválaszolásában az iskolai nevelésnek is jelentős szerepe van. 

Szemléletmódot, vagy ami ennél is fontosabb, életmódot kell váltanunk.  

Az Európai Unió egyre növekvő igényének felét import fosszilis 

energiahordozókból fedezi, ami eddig nem tapasztalt kiadásokkal jár, valamint 

függőségi viszonyt eredményez az exportáló országokkal. Hosszú távon a 

magas árak mellett, a hagyományos energiahordozók készleteinek kimerülése is 

gondot jelent. A takarékosság a költségoldal szempontjából kedvez mind ipari, 

mind családi szinten, azonban nem jelent végleges megoldást. Az alternatív 

energiaforrásokra való nagyobb arányú áttérés elkerülhetetlen. (EURÓPAI 

BIZOTTSÁG 2006)   

A világ energia igényének 13%-át jelenleg már megújuló hordozók 

használatával oldják meg, és ezt az értéket az Európai Unió (EU) „Energia 

2020” elnevezésű stratégiája alapján Magyarországnak is el kell érnie 2020-ig. 

(4. ábra) Hazánk nemzeti célul jelölte meg, az előirányzott 13% helyett, a 

14,65%-os hasznosítási arányt. Az EU stratégiai célkitűzése, hogy 

tagországai 20% százalékkal csökkentsék az üvegház gázok kibocsátását, 20 

%-kal növeljék a megújuló energiahordozók használatának arányát, valamint 

20 %-kal csökkentsék az energiafelhasználás arányát. (ec.europa.eu)  
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 Ausztria (34%)  

 Belgium (13%) 

 Bulgária (16%) 

 Ciprus (13%) 

 Cseh K. (13%) 

 Németo. (18%) 

 Dánia (30%) 

 Észto. (25%) 

 Görögo. (18%) 

 Spanyolo (20%) 

 Finno. (38%) 

 Franciao. (23%) 

 Magyaro. (13%) 

 Íro. (16%) 

 Olaszo. (17%) 

 Litvánia (23%) 

 Luxemburg(11%) 

 Letto. (42%) 

 Málta (10%) 

 Hollandia (14%) 

 Lengyelo.(15%) 

 Portugália(31%) 

 Románia (24%) 

 Svédország(49%) 

 Szlovénia(25%) 

 Szlovákia (14%) 

 UK (15%) 

 EU27 (20%) 

4. ábra: „Energia 2020” EU Stratégia – Megújuló energia aránya a teljes 

energiafogyasztásban 
Forrás: ec.europa.eu, 1. p. 

Energiafelhasználási szokásaink változtatása által, nem csak spórolhatunk 

családi kasszánknak, hanem látásmódunk is megváltozna, tudatosabbá 

válnánk mindennapjaink megélésében. Az iskolai nevelés stratégiai 

feladata ennek elősegítése. Oktatási, ismeretterjesztő tevékenység hatására a 

tanulók szemlélete változik, amit hazavisznek az iskolából és ott tovább adva 

megszerzett tudásukat, közvetve a felnőtt társadalom is tudatosabbá válna, 

fejlődne. Hatékony oktatással globális rálátást biztosítunk a hétköznapi 

ember számára is, mellyel a környezet, a társadalom, a gazdaság és az 

egyén közti összefüggések világossá válnak. Kellő információ birtokában, a 

lakosság megfelelő lépéseket tehet az energiahatékonyság érdekében. Érthetővé 

válna, miért érdemes és szükséges a leghatékonyabb technológiát választani, 
miért kifizetődő a szigetelés, a takarékosság, továbbá miért érdemes a megújuló 

energiaforrások minél szélesebb körű, lokális alkalmazása. (EURÓPAI 

BIZOTTSÁG 2006) 
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Az energiatudatos felhasználóvá nevelést nehezítő tényezők jelenleg 

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) megfogalmazza, túl azon, hogy a tanuló 

megismeri a természet, társadalom működését, tartsa értéknek az élővilág 

változatosságának megőrzését. A fenntarthatóság és környezettudatosság elve 

meghatározza, hogy az egyén mindenkor törekedjen a környezetkímélő 

magatartásra. Felelősségteljes és erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

alkalmazó nemzedék nevelkedjék fel. (NAT 2012, vitaanyag)  

Kérdés, hogy az oktató-nevelő munkát segítő iskolai tankönyvek, segédletek, 

taneszközök a fenti célnak aktuálisan megfelelnek-e, tartalmazzák-e azokat a 

tudáselemeket, melyek támogatják az energiatudatos felhasználói módokat, 
lehetőségeket? 

A könyvkínálat a pedagógusok számra tudatos energiahasznosítás, illetve 

megújuló energiák szempontjából az elvártnál kevesebb. Különböző játékos és 

tesztes csomagok ugyan megvásárolhatóak a piacon, ám ez nem pótolja például 

a középiskolás korosztály analizáló, szintetizáló gondolkodásmódjához 

szükséges elméleti alapokat tartalmazó ismeretanyagot, amely a közismereti 

tantárgyak mellett, a szakmai tárgyak oktatásánál is nehézséget jelent a tanító 

tanár számára. Ez utóbbi esetben a tanár legtöbbször önállóan keresi, és állítja 

össze ismeretanyagát a tanulói tudásszint, valamint az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő szakmák követelmény moduljaihoz kapcsolódó 

előírásoknak megfelelően. 
A már piacon lévő tankönyvek vizsgálata elkerülhetetlen, hiszen a napról-napra 

változó gazdásági és társadalmi tényezők aktuális információk, tudásanyag 

megjelenését igényli. Egy 2011-es felmérés szerint „a könyvek még azt 

képviselik, hogy hazánk kedvezőtlen természetföldrajzi adottságainál fogva, 

kevésbé alkalmas a megújuló energiaforrások felfuttatására. Pedig a 

geotermikus energiakészletek terén a világ élvonalában vagyunk. Kedvezők 

a napenergia és a bioenergia lehetőségei, sőt az erőművek magasba emelkedése 

folytán, a szélenergia is érdemben hasznosítható.” (PAJTOKNÉ TARI I., 

BARABÁS J., KISS B., MIKA J. 2011) A tanárok általában a tankönyvi anyag 

feldolgozását részesítik előnyben, ami tudásfrissítés és az aktualitások nyomon 

követésének hiányában az elavult nézetek, valamint ismeretanyagok 
közvetítését eredményezi. 

Komplexitása révén kiemelt szerepe van a földrajzoktatásnak abban, hogy 

rávilágítson az egész bolygót ért környezetkárosító hatások 

mechanizmusaira, annak természeti, gazdasági és társadalmi hátterére, 

valamint a globális problémák lehetséges megoldásaira. Ezt bizonyítja az is, 

hogy mind a NAT, mind a kerettanterv a középiskolában tananyagként jelöli 

meg a globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásait. (ÜTÖNÉ VISI J. 

2009) 

  A különböző témakörök kapcsán a földrajz tankönyvek említenek antropogén 

környezetkárosító hatásokat, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a 
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törzsanyag megtanítása mellett e tananyagok feldolgozására igen kevés idő jut 

tanórai keretek között.  

 Az energiaoktatás terén korlátozó tényezőt jelent, a fentiekben említett 

ismerethiány mellett, a finanszírozás. Továbbképzés, tájékoztató kiadványok 

nélkül könnyen belátható, hogy a siker nem maradéktalan. 

Energiatudatosságot a gyakorlatban látott és szerzett tapasztalatok 

mélyítik el a tanulóban, ami általuk az otthon lévő felnőttekre is kihat.  Ennek 

pedig az a feltétele, hogy maga az iskola mutat példát a felhasználás takarékos 

módjainak bemutatásával, azaz olyan technológiákat, energiatakarékos 

eszközöket alkalmaz, ami költségkímélő. Mindezen ismeretek és eszközök 
beszerzése azonban, forrásokat igényel az intézményektől.  (EURÓPAI 

BIZOTTSÁG 2006) 

Összegzés 

A közeljövőben a globális változások hatására, főként a Föld 

átlaghőmérsékletében megfigyelt emelkedő tendencia ütemére, megjelennek a 

megújuló energiahordozók hasznosításnak perspektívái a lokális 

megoldások terén. A mai fogyasztói táradalom nehéz terep a környezetkímélő 

megoldások érvényre juttatására, azonban az oktatás minden szintjén, 

valamint a társadalmi szervezetek fórumain, a megfelelő tudásközléssel, 

aktuális információkat tartalmazó kiadványokkal és módszerekkel ez a 

folyamat jelentősen felgyorsítható. 

A fosszilis energiahordozók helyett, a megújulókra történő váltás 

aktuálissá vált, mely „cselekvő” társadalmat igényel. 
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A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL SZÓLÓ ISMERETTERJESZTÉS 

KEZDETEI ÉS LEHETŐSÉGEI 

BARABÁS JANKA 

Bevezetés 

 

Írásomban a megújuló energiákról (bővebben a nap-és szélenergiáról), 

felhasználásukról, a társadalommal való kapcsolatukról és a megújuló 

energiákkal kapcsolatos információk áramlásáról, átadásáról, a jövő 

generációjának oktatásáról lesz szó. Külön részletezem, hogy a civil szektor 

milyen módon járul hozzá az információátadáshoz, a téma oktatásához, a 
szemléletváltáshoz, bemutatom az erdei iskolát, mint lehetséges módját a 

megújulók oktatásának, kézzel foghatóvá tételének. Bemutatom a tájékozódás 

Internet nyújtotta előnyeit, végezetül pedig a személyes véleményemet, az 

általam helyesnek vélt irányt vázolom pár mondatban. 

 

Megújuló energiaforrásokról általánosan 

 

Megújuló energiaforrások: ez a téma manapság mind nagyobb figyelemnek 

örvend, több okból is. De pontosan mi is a megújuló energia és miért van 

szükség a használatára? Megújuló energiának azt az energiát nevezzük, amelyet 

megújuló energiaforrásokból nyerünk. Ilyen energiaforrásunk a Nap, melyet 
közvetlenül is hasznosíthatunk, áram-, valamint hőtermelésre, de közvetetten a 

Nap energiáját használjuk fel a biomassza használatával. Emellett hatással van 

majd’ az összes megújuló energiaforrásra is (szél, víz, ár-apály). 

És pontosan miért is van szükség ezek használatára? Napjainkban a Föld  

fosszilis energiakészletei rohamosan csökkennek, a készletek mennyiségének 

becslései évről-évre változnak, hiszen az energiafelhasználás a fejlettebb 

technológia, a gépesítés hatására, valamint a személyes fogyasztási adatok 

fényében egyre emelkedik, annak ellenére, hogy manapság az 

energiatakarékosság kérdése mind a gyártók, mind a fogyasztók részéről 

központi fontosságúvá vált. 

Hazánk energiastratégiájában a megújuló energiaforrások is szerepelnek, mint 
ahogy az 1. ábrán is látható. 

Ennek okaként az Európai Unió felé vállalt kötelezettségünk teljesítését, 

valamint az energiafüggőségünk csökkentését nevezhetjük meg.  

De van még egy fontos szempont, amelyet figyelembe kell vennünk, ez pedig a 

környezettudatosság, a romló környezeti értékek kedvező irányú befolyásolása, 

a klímaváltozáshoz hozzájáruló elemek csökkentése. Figyelembe véve a 

fosszilis-és megújuló energiák felhasználásával történő károsanyag-kibocsátást 

(főként az üvegházhatású gázok, valamint a korom és por), megállapíthatjuk, 
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hogy a megújuló energiák ezen a téren is elsőbbséget kellene, hogy élvezzenek. 

(Lásd. az 1. táblázat értékeit.) 

 

 

1. ábra: Magyarország villamosenergia-termelésének energiatípusonkénti 

megoszlása a különböző energiamixek szerint 
Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030 

Akkor miért is késlekedünk? Az energiaszektor átalakulása, előbb, vagy utóbb 

végbe kell, hogy menjen. Egyrészt, az új technológiák bevezetése nagy 

összegeket emészt fel, valamit a jelenlegi ellátórendszer megreformálására is 

szükség lenne.  

De nemcsak nagy beruházásokban gondolkodhatunk, hiszen ezek mellett 
megjelent a kis teljesítményű, helyi fogyasztási igényeket kielégítő, önellátó 

rendszerek telepítése is. Ezzel összhangban, hazánkban is egyre többen 

gondolják úgy, hogy a jövőben az önellátás, vagy kiegészítés (mind az 

energetikában, mind máshol) fontos eleme lesz az élet alakulásának, sőt akár a 

gazdaság fejlődésének is. Ezek megvalósítását véleményem szerint a nap-és 

szélenergia hasznosításával lehet legfenntarthatóbban megoldani. 

 

A nap- és szélenergiáról röviden 

A legnagyobb elméleti energiapotenciállal rendelkező megújuló energiaforma a 

napenergia. Hazánk is megfelelő potenciállal rendelkezik, tehát az alap 
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rendelkezésre áll. A napenergia hasznosítása sokrétű. Passzív hasznosítása 

építészeti módszerekkel valósítható meg, valamint használhatjuk hőtermelésre 

napkollektorok, valamint áramtermelésre napelemek segítségével.  

1. táblázat: A megújuló és nem megújuló energiák üvegházgáz kibocsátása 

 

Forrás: Mika J. - Ma és Holnap c. folyóiratban, 9. évfolyam 3-4. szám. Adatok forrása: 

IPCC 2011 

A szélenergia már nehezebben alkalmazható, hiszen Magyarország 

szélviszonyai csak bizonyos területeken megfelelőek szélenergia-hasznosítás 
szempontjából. A hazai szélenergia-potenciálbecslések azonban folyamatosak, 

hiszen a fejlődő technika egyre nagyobb lehetőségéket ígér.  

Azonban még kis területek ellátását biztosítani sem egyszerű ezekkel az 

energiaforrásokkal, a legtöbb esetben ezek csak kiegészítő elemként 

funkcionálnak. A teljes önellátás biztosítására több energiaforrást is fel kell 

használni. Az áramellátás megoldható napelemekkel és kiegészítésként 

szélenergiával, a hőszükségletet napkollektorokkal, biomasszával- és/vagy 

geotermikus energiával lehet biztosítani. 

Emellett fontos szempont még az energiatárolás. Hiszen a legtöbb megújuló 

energiarendszer esetében a rendelkezésre álló energia nem egyenletesen érhető 

el. Az energiaellátó rendszerektől független akkumulátoros megoldások 

hátránya, hogy az akkumulátorok ára nagyon magas, valamint élettartamuk 

nem hosszú. A hálózatra kapcsolódás ma hazánkban igen bonyolult procedúra. 

A jövő intelligens hálózatai (smart grid) megoldást jelenthetnek ezekre a 
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problémákra, minek kialakítása jelenleg hazánkban még csak elméleti fázisában 

jár. (MIKROVIRKA). 

 

Megújuló energiák és a társadalom kapcsolata 

 

A megújuló energiák használatakor a társadalom részéről elsőként felmerülő 

kérdés mindig az, megéri-e? Megtérül-e a beruházás, és ha igen, mennyi időn 

belül. Kis teljesítményű, magáncélú energiatermeléshez használt berendezések 

esetében azt mondhatjuk, hogy a napkollektorok megtérülése a legjobb. (A 

használati melegvíz előállításához használt napkollektorok esetében kb. 5 év). 
A napelemes és szélenergiát hasznosító rendszerek megtérülése lényegesen 

hosszabb időt vesz igénybe. (10 év, vagy annál is több). Ennek oka a 

berendezések magas ára, valamint a nem megfelelő hatásfok. A ma beépíthető 

napelemek esetében a hatásfok jó esetben kb. 20%, de a napkövető parabolák 

hatásfoka ennél magasabb. Természetesen, ha a környezeti terhelést, az 

ökológiai lábnyomunk csökkentését, a fenntarthatóságot is beleszámítjuk a 

képletbe, egészen más eredményre fogunk jutni. A megtérülés után pedig a 

berendezés élettartamától függően pénzt is termelhet, pl. az energiahálózatra 

kapcsolt rendszerek esetében ad-vesz mérőórával, valamint a megtakarítás által 

is. Így évek alatt a beruházás akár többszörösen is megtérülhet. 

A megújuló energiák használatának, elterjesztésének a gazdasági hatása is 

jelentős lehet, hiszen remek lehetőséget ad hátrányos helyzetű, és/vagy nem 

megfelelő gazdasági adottságokkal rendelkező településeknek a felzárkózásra, 

a gazdasági-és életszínvonal növekedésre. Jó példával jár elöl a Bükk-Mak 

Leader (Bükk-térségi Leader Egyesület) az 1 falu- 1 MW és a „Romavirka” 

programjának e kérdéskörre vonatkozó terveivel. (www.bukkmakleader.hu) 

A megújuló energiákkal kapcsolatos mintaprojektek sikere, terjedése, a 

lehetőségek bővülése olyan folyamatot indukálhatna hazánkban, hogy az 

önkormányzatok, civil szervezetek számára a megújuló energiákkal való 

foglalkozás, az ilyen jellegű fejlesztések, pályázati anyagok készítése nem csak 

a környezet védelme és a gazdasági érdekek, de a társadalmi fejlődés 

szempontjából is kiemelkedő lehetőséggé válna. 

Ennek érdekében fontos az, hogy az összes szektor megfelelően informált, és 

felkészült legyen a megújuló energia témakörét illetően. Ez rendkívül fontos 

ahhoz, hogy a megújuló energia ne csak egy újfajta fejlesztési lehetőség legyen, 

hanem egy olyan, haladó szemlélettel járjon együtt, amely a környezetünk, 

valamint a jelen- és a jövő generációi számára is hasznos lesz. 

 

 

http://www.bukkmakleader.hu/
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Információszerzés – és átadás a megújuló energiákról 

 

Az információk átadása, az oktatás nagyon fontos eleme a megújuló energiák 

terjesztésének. A témakör, az újdonságok, beható ismeretére nagy szükség van 

pl. az önkormányzatoknál, hiszen települési szinten általában itt dől el, hogy 

milyen fejlesztéseket valósítsanak meg. (Sok esetben nincs lehetőség a külső 

szakértőkre a tervezés során.) Gyakorta előfordul azonban, hogy a vezetés 

nincs tisztában (legtöbbször önhibáján kívül) a település adottságaival, 

lehetőségeivel. Fontos tehát, hogy minél teljesebb képet kapjanak, minél több 

szempontját ismerhessék meg a kérdéskörnek, hogy a későbbiekben a tervezés 
során ezeket az ismereteket hasznosíthassák. 

Nagy segítséget nyújthatnak a megújuló energiákkal foglakozó civil 

szervezetek (MMESz, MSzSz, stb.), melyek hasznos szakmai kiadványokkal, 

valamint programokkal, előadásokkal, konferenciákkal segítik elő az 

információk átadását. Jó példa erre az Élő Energia országos konferenciasorozat, 

amelyet a Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány indított 2009 

májusában. 2010 elején bekapcsolódott a Zöld Áramlat Közhasznú Alapítvány 
is. A konferenciasorozat keretein belül 2009 és 2012 között számos településen 

tartottak magas színvonalú előadásokat. A konferencián önkormányzatok 

képviselői, polgármesterek, szakemberek, üzletemberek és intézmények 

vezetői, munkatársai is részt vettek. Célja, hogy előmozdítsa a megyei 

energiapolitika változását, a megújuló energiák nagyobb mértékű 

felhasználását, valamint, hogy azoknak az önkormányzatoknak, akik nyitottak a 

váltásra, további segítséget nyújtsanak. (www.zoldaramlat.shp.hu)   

A megújuló energiák oktatására nagy szükség lenne az iskolákban is, de a 
legtöbb helyen még nem kap túl nagy szerepet ez a téma. A tankönyvekben 

sem sokat szentelnek a megújuló energiákra, gyakorta még mindig csak a 

vízenergiáról tesznek említést. (Pajtókné Tari I. et al., 2012.) Természetesen 

egyre jobb a helyzet. Jó példa erre az Ökoiskolák Hálózata, amely hazánkban 

2000 óta működik az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és 

Innovációs Központjának koordinálásával, a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium, és a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai, illetve anyagi 

támogatásával. Az ökoiskolák működtetésében, az oktatásban, valamint az 

iskolai élet minden más területén is előtérbe helyezik a fenntarthatóság, a 

környezetvédelem és a környezettudatosság elveit. 

(http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata) Egyre több iskola nyeri el 
az ökoiskola címet, sok iskolában ezek között már megújuló energiaforrásokat 

is használnak, jó példa a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, mely 

2012-ben nyerte el az ökoiskola címet, ahol egy megújuló energiaforrásokra 

épülő energiaudvar létrehozását tervezik.  

http://www.zoldaramlat.shp.hu/
http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata
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A Bükk-Mak Leader „1 falu-1 MW” programján belül több települési iskola 

energiaellátását segítik megújuló energiával. A berendezések megfigyelése 

összekapcsolva az iskolapadban tanultakkal mindenképp hasznos lehet. 

 A felsőoktatási intézményekben más a helyzet, eredendően nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a téma oktatására, valamint a témában jártas szakemberek képzésére 

is, például az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz BSc. szakán megújuló 
energetikai szakirány is indult 2012-ben. De emellett sok helyen képeznek 

olyan szakembereket, akik eligazodnak a megújuló energiák világának 

gazdasági, mérnöki vagy akár jogi vonatkoztatásban is. 

A megújuló energiák tanításának, az információk terjesztésének fontos eleme a 

gyakorlati oktatás, a tapasztalatszerzés. Fontos, hogy testközelből ismerhessék 

meg az emberek az alternatív energiatermelési módszereket, szakemberektől 

kérdezhessenek. Ez hatványozottan igaz a gyerekekre, hiszen az ő 
érdeklődésüket ezzel a módszerrel a legkönnyebb felkelteni, valamint az így 

elsajátított ismeretek sokkal jobban rögzülnek, épülnek be a 

gondolkodásmódjukba. 

 

Az információátadás és oktatás egy lehetséges bázisa: az erdei iskola 

 

Az erdei iskolák a fiatalok oktatásának, főként a gyakorlati, szemléltető 

oktatásának rendkívül jó helyszínei. A programok akkreditációja során 

minősített erdei iskolák jönnek létre – Észak-Magyarországi régióban 2010-es 

adatok alapján (Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok 

Országos Szövetsége) 31 minősített erdei iskola található. Ezeknek az erdei 

iskoláknak a fenntartását legtöbb esetben vagy az önkormányzatok, vagy helyi 
civil szervezetek végzik (egyesületek, alapítványok). Természetesen nagyobb 

létszámú, vagy egyéni vállalkozások is tartanak fenn erdei iskolát, de az első 

kettőhöz képest számuk alacsonyabb. 

Az erdei iskolák azért fontosak, mert a gyerekek főként gyakorlati, kézzel 

fogható oktatásba részesülnek itt. Az ismeretek ezáltal jobban rögzülnek, 

mintha csak a tankönyvben olvasnának róla. A különböző erdei iskolák 

programjai között különbségek vannak, de a természet-és környezetvédelem a 

legtöbb program alapeleme. A megújuló energiák oktatása nem, vagy a 

kelleténél kevesebbszer szerepel az erdei iskolák programjában, habár az ilyen 

irányú újítás, bővítés hasznos lenne. Az erdei iskolák energiaellátásának 

fedezése megújuló energiákkal – nagyon jó lehetőség lenne erre, mind 
környezettudatossági, mind oktatási szempontból. Találhatunk is egy-két szép 

példát erre hazánkban is (pl. Lengyel-Annafürdő, Agostyán, Márokpapi). Ezen 

projektek megvalósulásához a KEOP „Az erdei iskola hálózat infrastrukturális 

fejlesztése” pályázati konstrukció adott támogatást. Jelenleg ilyen formában 

nem szerepel pályázat, de egyéb KEOP pályázat fellelhető, amelyben megújuló 
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energia alapú fejlesztésekre lehet támogatást kapni vállalkozásoknak és 

nonprofit szervezeteknek. (www.nfu.hu) 

A példaértékű agostyáni erdei iskoláról kicsit részletesebben: a nyertes pályázó 

a Természetes Életmód alapítvány volt, amely a fent is említett KEOP pályázati 

konstrukció keretében 36.093.201 Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást 

kapott. A fejlesztési projekt részeként napelemekkel és szélkerekekkel szerelték 

fel az erdei iskola két központi épületét. Az energetikai ellátás mellett így ezek 

a berendezések oktatási célra is használhatók, hiszen a gyerekek testközelből 

ismerkedhetnek meg a megújuló energiák alkalmazásával. A téma oktatását egy 

munkafüzet is segíti. (Alternatív energiák hasznosítása munkafüzet) 
Természetesen ezek a munkálatok egy komplex fejlesztési projekt keretén belül 

zajlottak, de ennek egészére most nem térek ki. 

(http://www.agostyanerdeiiskola.hupont.hu/) 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az erdei iskolák, jól szervezett 

programjaikkal a környezeti nevelés és ezen belül a megújuló energiák 

oktatásának fontos pillérei. 

 

Megújulók az Interneten 

 

Mint ahogy arról a fentiekben is szó volt, az Internet térhódításával az 

információáramlás is felgyorsult az élet minden területén. Így van ez a 
megújuló energiákkal kapcsolatban is. Az Interneten szereplő információkat 

azonban óvatosan kell kezelni, hisz sok téves, elavult, esetleg ferdített írással 

találkozhatunk. Nagyon fontosak a frissítések, hiszen a témában folyamatosak a 

változások, ahogy a technikai fejlettség egyre magasabb szintet ér el. A 

megújuló energiaforrásokkal foglalkozó weboldalakat két nagy csoportra 

osztom. Az egyik, a profitorientált, ezek általánosságban megújuló energia 

profilú vállalatok oldalai. Ezek a weboldalak akkor nyújtják a legnagyobb 

segítséget, ha az érdeklődő az energiahasznosító berendezésekről, ezek 

megtérüléséről, árairól szeretne bővebb képet kapni. Gyakran találkozhatunk 

nagyon jó számításokkal, sok adattal, azonban mindig szem előtt kell tartanunk, 

hogy ezeknek a vállalatoknak az eladás a legfontosabb. Tehát nem árt, ha az 
érdeklődő olyan weboldalakat is megtekint, amelyek a piactól függetlenek. 

Ilyenek a különböző tudományos weboldalak, hírportálok, valamint a különféle 

megújuló energia profilú civil szervezetek oldalai, ahol a megújuló energiákkal 

kapcsolatosan cikkeket, tanulmányokat olvashat, illetve a legfrissebb hírekkel, 

technikai újdonságokkal is megismerkedhet. 

Ezen weboldalak összegyűjtése, csoportosítása nagyban megkönnyítheti a 

keresgélő dolgát, hiszen így könnyebben rátalál arra, amiről informálódni 

szeretne. 

http://www.nfu.hu/
http://www.agostyanerdeiiskola.hupont.hu/
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Az oktatásban is hasznosak lehetnek ezek az Interneten fellelhető információk. 

Ilyen pl. a nEtSZKÖZKÉSZLET (Pajtókné Tari I., 2008) amely egy 

multimédiás, ingyenes Internetes alkalmazás főként tanároknak. 

(http://netszkozkeszlet.ektf.hu). A különböző tudományterületekhez tarozó 

anyagok között több helyen is megjelennek a megújuló energiák. Található itt 

egy linkgyűjteményt, amelyben a legfontosabb megújuló energiákkal 

foglalkozó weboldalak kerültek összegyűjtésre. 

2012 tavaszán elkezdtem egy Internetes gyűjtést, melyet 2012 őszén tovább 

bővítettem. Olyan magyar nyelvű weboldalakat gyűjtöttem össze, melyek a 

megújuló energiák témakörével foglalkoznak, majd csoportosítottam a 

megújuló energiák különböző típusai szerint is. Ezek között az oldalak között 

egyaránt megtalálhatók civil szervezetek oldalai, hírportálok, ilyen témákat is 

publikáló folyóiratok honlapjai, valamint olyan oldalak, ahol a legfontosabb 

megújuló energiával kapcsolatos hazai dokumentumok találhatók meg. 

A legfontosabb általánosan megújuló energiával:  

http://megujuloenergia.eu/,   

http://www.energiacentrum.com/,  

http://www.alternativenergia.net/,  

http://zoldtechnologia.hu,  

http://www.alternativenergia.hu/,  

http://zoldjovo.eu/,  

http://www.maesholnap.hu,  

http://www.zoldnet.hu/,  

http://zoldtech.hu/,  

http://www.mmesz.hu/index_h.htm,  
http://www.energiaklub.hu;  

biomasszával:  

http://www.mapellet.hu/,  

http://www.etanol.info.hu/,  

http://www.biogas.hu/;  

geotermikus energiával:  

http://www.geotermika.hu/web/,  

http://www.mgte.hu/egyesulet,  

http://www.hoszisz.hu/;  

napenergiával:  

http://www.napenergia.biz/,  
http://www.mnnsz.hu/,  

http://www.manap.hu/; 

szélenergiával:  

http://www.mszit.hu/   

és vízenergiával:  

http://netszkozkeszlet.ektf.hu/
http://megujuloenergia.eu/
http://www.energiacentrum.com/
http://www.alternativenergia.net/
http://zoldtechnologia.hu/
http://www.alternativenergia.hu/
http://zoldjovo.eu/
http://www.maesholnap.hu/
http://www.zoldnet.hu/
http://zoldtech.hu/
http://www.mmesz.hu/index_h.htm
http://www.energiaklub.hu/
http://www.mapellet.hu/
http://www.etanol.info.hu/
http://www.biogas.hu/
http://www.geotermika.hu/web/
http://www.mgte.hu/egyesulet
http://www.hoszisz.hu/
http://www.napenergia.biz/napenergia-hirek
http://www.mnnsz.hu/
http://www.manap.hu/
http://www.mszit.hu/dokumentumok/allaspontunk/
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http://www.vizenergia.hu/ foglalkozó honlap a teljesség igénye nélkül. 

A teljes elkészült gyűjtemény a közeljövőben a nEtSZKÖZKÉSZLETen is 

helyet kap majd, bővítve a már meglévő megújuló energiával kapcsolatos 

információblokkot. 

 

Összefoglalás, konklúzió 

 

Összegezve az eddig leírtakat: a megújuló energiák használata, az átállás sok 

szempontból vizsgálható, valamint a változás is, melyeket magában hordoz. 

Jelen pillanatban hazánkban a megújuló energiák felhasználása gyerekcipőben 
jár, de egyre több kisebb-nagyobb ilyen jellegű projekt zajlik. (Köszönhető ez a 

pályázati rendszernek is, amelyből támogatások igényelhetőek.) 

A tudás, az információ áramlása is megindult, megújuló energiákkal 

foglalkozni, ezekről beszélgetni, tanulni egyre könnyebb, valamint a 

szemléletváltozás, az ismeretek bővülése egyre népszerűbbé is teszi a témát. 

Sok köszönhető a megújuló energiákkal foglalkozó civil szervezeteknek, hiszen 

nagy szerepük van az informálásban, az oktatásban. Egyre több lehetősége van 

beleásnia magát a témába bárkinek, az Interneten „minden” megtalálható, ha az 

ember tájékozódni akar. Egyre több a rendezvény, a konferencia, a workshop, a 

kiállítás, az előadás, mely ilyen témákkal foglalkozik. 

Véleményem szerint meg kell tartani ezt az irányt, politikai, gazdasági 

változásoktól függetlenül. Törekedni kell arra, hogy a megújuló energiával 

kapcsolatos tudás, a változtatás lehetősége mindenhová eljusson. Mint 

említettem, rendkívül fontos a megújuló energiák szerepeltetése az oktatásban, 

de nem csak a tankönyvekben, hanem a gyakorlatban is. Nagyon jó, ha a 

fiatalok a valóságban találkoznak az energiatermelési lehetőségekkel, hiszen 

így olyan generációt nevelhetünk fel, ahol a megújuló energiák mibenléte, ezek 

használata már általánosan elfogadott és berögzült lesz, hozzájárulva ahhoz, 

hogy felnőttként jobban átlássák a lehetőségeket és Földünk, valamint a jövő 
generációk számára is felelős döntéseket hozzanak. 
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www.agostyanerdeiiskola.hupont.hu/ 

www.bukkmakleader.hu 

www.energiakozpont.hu/szelenergia/ekonomia-hatasfok-koltsegek-megterules 

www.kokosz.hu 

www.napelemetatetore.hu/napelem/megterules.html 

www.naplopo.hu/megterules.html 

www.nfu.hu 

www.ofi.hu/okoiskola/okoiskolak-halozata 

http://zoldaramlat.shp.hu/hpc/web.php?a=zoldaramlat 
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÉMAKÖRÉNEK 

FELDOLGOZÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI 

TERMÉSZETISMERET-FÖLDRAJZ TANKÖNYVEKBEN 

ÜTŐNÉ VISI JUDIT, KISS BARBARA 

A megújuló energiaforrások – új tartalom, új elvárások 

A globális kihívások, közöttük a nem megújuló energiaforrások korlátozottan, 

és egyre csökkenő mértékben rendelkezésre álló mennyisége, illetve a 

felhasználásuk iránti igény növekedése és az ebből fakadó társadalmi-

gazdasági-környezeti feszültségek már évtizedek óta a földrajzoktatás egyik 

fontos elemévé tették az energiagazdasággal foglalkozó témákat (kitermelés, 
felhasználás, energiahatékonyság, stb.) Ehhez a tartalmi elemhez jól 

kapcsolódott a földrajzoktatásban a Nemzeti alaptanterv 1995-ös bevezetésével 

egyre hangsúlyosabbá váló környezeti nevelés (Ütőné, 2002). A légkört, a 

kőzetburkot, a vízburkot érintő környezeti ártalmak kialakulásban ugyanis 

jelentős szerepe van az energiatermelésnek: hogy csak a legismertebb 

összefüggést emeljük ki, a fosszilis energiahordozók elégetésével a légkörbe 

kerülő szén-dioxid és kén-dioxid okozta változásokat, a fokozódó 

üvegházhatás, a savas csapadék képződését vagy az olajszállító tankerek 

sérülésének környezeti következményeit. A káros természeti környezeti 

folyamatok kialakulása mellett az energiahordozók, elsősorban a kőolaj árának 

alakulása a 20. század során több alkalommal is gazdasági válság elindítójává 
vált, így az energiatermelés a társadalmi-gazdasági környezet történéseit is 

jelentősen befolyásolja. 

A környezeti nevelés feladatihoz kapcsolódóan még 1995-ben 

megfogalmazottak napjainkban is érvényesek: „A környezeti nevelés átfogó 

célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.”2 Tovább 

folyatatták és megerősítették a környezetünkről való gondolkodást a későbbi 

szabályozó dokumentumok: a kerettantervek, illetve a módosított Nemzeti 

alaptantervek is. 
Eközben egyre több hír látott napvilágot a globális következményekkel járó 

környezetszennyezésekről, azok hatásairól (pl.: a csernobili atomerőmű 

szerencsétlenség 1986-ban, az Exxon Valdez olajszállító hajó balesete 1989-

ben). Mind többször érkeztek hírek az időjárás szeszélyeiről, viharokról, extrém 

hőmérsékleti és csapadékértékekről is. Ezeknek a híreknek is köszönhető, hogy 

a társadalom egyre szélesebb rétegei ismerik fel, a tudatos környezeti 

magatartás fontosságát, azt, hogy össze kell fogni és közösen kell fellépni, ha 

                                                        
2
 Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Nemzeti Alaptanterv 1995, 12. oldal 
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élhető helyként szeretnék megőrizni bolygónkat az utókor számára. Ebben a 

feladatban mind nagyobb szerep hárul az iskolákra. 

A környezeti tartalmak megjelenésének köszönhetően ma már a társadalom, 

különösen a felnövekvő generáció mind nagyobb hányada van tisztában az 

energiafelhasználás és a környezeti problémák összefüggésével is. „Ha áram 

van, miden van” mondja a reklám, és valóban a modern társadalmak élete 

elképzelhetetlen lenne megbízható és folyamatos energiaellátás nélkül. Az 

azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen forrásokból, milyen módon és 

milyen környezetkárosítás árán jutunk hozzá az éltető energiához. Ennek a 

problémának a felismertetésében, a megoldási lehetőségek bemutatásában 
kulcsszerepe lehet a környezeti szemlélet a középpontba állító 

földrajzoktatásnak. A 2012-es új Nemzeti alaptantervben a földrajzoktatás 

alapját képező Földünk-környezetünk műveltségi területben egyértelműen 

nyomon követhető a környezeti szemlélet további erősödése, a 

környezettudatos magatartás, a fenntarthatóságot szem előtt tartő fogyasztói 

attitűd kialakításának igénye. Ez azonban csak akkor valósulhat meg sikeresen, 

ha ez a személetmód megjelenik a kerettantervekben, és beépül az ezekre íródó 

tankönyvekbe, illetve a tanítási gyakorlatba is. 

Adódik tehát a lehetőség, hogy megvizsgáljuk: a jelenlegi földrajzkönyveket 

abból a szempontból, hogy milyen mértékben jelenik meg bennük a környezeti 

szemlélet és a környezettudatos fogyasztói attitűd kialakításának igénye a 
témához legjobban kapcsolódó tartalmi elem, az energiagazdaság, az energia 

előállítás és –fogyasztás témakörének feldolgozása során. 

A tankönyv-vizsgálat tapasztalatai 

Az általános iskola 5. osztályától a középiskola 10. osztályáig különböző, a 

tanárok körében kedvelt kiadók könyveit vizsgáltuk meg, keresve bennük a 

megújuló energiaforrások témakörével kapcsolatos információkat. A 

következőkben röviden összefoglaljuk az elemzés eredményeit, sorra véve a 

tankönyveket kiadóként és korosztályonként. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó 5. osztályosoknak szóló Természetismeret 

tankönyve kilenc fejezetet tartalmaz. Foglalkozik biológiai témájú 

tananyagokkal, például a szántóföldi növényekkel, gyümölcs és zöldség 
félékkel. Tananyag a haszonállatok, a házban és ház körül élő állatok 

megismerése is. A földrajzi témájú fejezetek között a térképi, az időjárás és 

éghajlattal kapcsolatos ismeretek illetve a hegységek, alföldek, folyók és tavak 

fejezetei jelennek meg. A kilenc fejezet közül csak egyben, az Alföldek. folyók 

és tavak című fejezetben kerül megemlítésre a megújuló energia. Csupán 

kulcsszavak, mondatok tesznek említést az adott témáról. Olvasható a tankönyv 

szövegében, hogy „a Duna medrében több vízerőművet is építettek”, 

megemlítésre kerül a Vaskapu erőmű illetve a Bős községnél létesített erőmű. 

Érdekességként, nem kötelező olvasmányban szó esik arról, hogy „az Alpok 
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hegyi folyóin sok vízerőmű létesült”. A Tisza szabályozásának témakörénél a 

„Tiszalöknél található erőmű elektromos áram termelése” is megemlítésre 

kerül. Végül az alföldek és folyók hasznosításánál egy vázlatrajz található egy 

vízduzzasztóról és vízerőműről. 

Szintén 5. osztályosoknak készült a Mozaik Kiadó tankönyve, amely a 

korábban említett tankönyv felépítéséhez nagyon hasonló. Itt a hat fejezet közül 

szintén csak egyben kerül megemlítésre az adott téma. A Változó földfelszín 

című fejezeten belül a folyók áradásával foglalkozó tananyagban olvashatunk 

mindösszesen annyi információt, hogy „a folyók erejét a vízerőművekkel 

villamos árammá alakítják”. 
A megújuló energia fogalma egyik tankönyv esetében sem jelenik meg, illetve 

a víz erejének hasznosításán kívül más energiaforrás megemlítésre sem kerül. 

Ötödik osztályban a tanár feladat, hogy konkretizálja és kibővítse ezt a témát 

például Az időjárás és az éghajlat elemei, illetve a Változó földfelszín című 

fejezeteknél. Különösképp azért, mert ez az a korosztály, amely igen érdeklődő 

és nyitott a természet megismerése iránt. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó 6. osztályosoknak készült Természetismeret 

tankönyvének nyolc fejezete közül egyikben sincs szó a megújuló 

energiaforrásokról. A tankönyv a biológiai témájú fejezetei mellett foglalkozik 

a tájékozódással a térképen és a földgömbön, illetve a hazai tájakkal. 

A Mozaik Kiadó 6. osztályosok részére készült tankönyve Magyarország 
tájaival és életközösségeivel foglalkozik. A tankönyvből diákok nem 

szerezhetnek információt a témával kapcsolatban. 

Az ötödik osztályos ismeretekre a megújuló energiákkal kapcsolatban lehetne 

építeni, a hazai tájak részletesebb megismerése kapcsán. Ismertetni lehetne az 

egyes tájak jellemzőinek megtanítása során, a megújuló energiaforrások 

jellemzőit, egyes fajtáinak magyarországi használatának lehetőségeit. 

A Kontinensek földrajza, a Nemzeti Tankönyvkiadó által készített 7. 

osztályosoknak szóló tankönyv hat fejezetén belül, az alábbiakban esik szó a 

megújuló energiaforrásokról. Afrika vízrajzánál: „A zuhatagok hatalmas 

energiát képviselnek, az egész kontinenst el tudnák látni villamos árammal. Az 

erőművek építése viszont nagyon költséges.” Egyiptom, a Nílus ajándéka 
kiegészítő anyagrésznél az Asszuáni- gát hasznáról és hátrányos 

következményeiről esik szó, melyet egy ábrán is tanulmányozhatunk. 

Megemlítik továbbá, hogy „Kanada zuhatagos bővizű folyói roppant energiát 

képviselnek. A villamos áram termelés kétharmadát vízerőművek adják”. Az 

USA területén „sok elektromos áramot termelnek a vízerőművek”. Indiában „a 

villamosenergia-ellátás érdekében több atomerőművet és vízerőművet 

építettek”. Japánban „a folyók energiáját vízerőművek hasznosítják”. Észak-

Európában „az országok gazdasága a tengerre, a vízenergiában gazdag 

folyókra, az ásványkincsekre, az erdőkre támaszkodik”. Kelet-Európában „a 
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Volga energiáját óriási vízerőmű rendszer hasznosítja”. „A Balti-államok 

villamos áram-termelésének 70%-át vízerőművek adják.”Oroszország „óriási 

vízerőművei olcsó villamos áramot szolgáltatnak.”Nem esik szó megújuló 

energiaforrásokról Ausztrália, Óceánia és Antarktika esetében. 

A Mozaik Kiadó 7. osztályosoknak készített földrajz könyvének nyolc fejezete 

közül négyben találkozunk az adott témakörrel. Afrikánál megemlítésre kerül, 

hogy itt „található a Föld vízenergia-készletének 25%-a, de a vízerőművek 

megépítése, még a jövő feladatai közé tartozik.” A vízerőmű fogalmát a 

kislexikonban rövid leírás magyarázza, erre utal a csillag-jel a lecke 

szövegében.  Amerika éghajlatánál olvasható, hogy „a Kordillerák láncai közé 
zárt medencék folyói – pl. Colorado – zuhatagosak. Rajtuk vízerőművek 

épültek.” Egy képet láthatunk a Hoover-gátról. Észak-Európa országainál 

megemlítik, hogy „a sok rövid, de nagy esésű folyó olcsó vízenergiához juttatja 

a norvégokat”. Oroszországban „jelentős mértékben járulnak hozzá az 

energiatermeléshez pl. a Volgán és a Jenyiszejen épült vízerőművek”. Nem esik 

szó a megújulókról Ausztráliánál, Óceániánál, Ázsiánál, Európa általános 

jellemzésénél, Dél-és Délkelet-Európánál. 

Hetedik osztályban, amennyiben a tanár nem tesz kiegészítést csak egy pár 

mondat erejéig jelenik meg egyetlen megújuló energiaforrás, a vízenergia. 

Nincs szó egyik könyvben sem egyéb alternatív energiákról, a témával 

kapcsolatban előnyökről, hátrányokról, fejlesztésről, további lehetőségekről. 

Nyolcadik osztályban a diákok a Közép-Európai országokkal és részletesebben 

Magyarországgal foglalkoznak. A Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvének négy 

fejezete közül kettőben találkozunk a témával. Közép-Európánál az alpi 

országokat feldolgozó tananyagban olvasható, hogy „Svájc legfontosabb 

energiaforrása a „Fehér szén”, vagyis a folyók vízereje. A megtermelt villamos 

áram 56%-át a vízerőművekben állítják elő. Ausztria fontos erőforrása a 

vízenergia, amely az áramtermelésnek közel 70 %-át adja”. Románia 

tárgyalásánál megemlítik, hogy „a Vaskapu - erőmű közös román-jugoszláv 

beruházással épült”. Magyarország földrajzi adottságai fejezetben „Bős-

nagymarosi vízlépcső: lesz-e megoldás?!” című kiegészítő olvasmánnyal 

találkozunk. 
A Mozaik Kiadó 8. osztályosok részére készült tankönyvében több fejezetben 

említésre kerül az adott téma valamilyen formátumban. Közép-Európa országai 

fejezetben Csehországnál olvasható hogy, „elektromos áramot atomerőművek 

és vízerőművek (Moldván és az Elbán) is szolgáltatnak.” Szlovákiánál pedig. 

hogy a „nagy esésű folyó (pl. a Vág) energiáját jelentős mértékben hasznosítják 

a vízerőművek.” Az Alpok esetében „ma a folyókon épült vízerőművek 

biztosítják az elektromos áram egy részét.” A Hazánk a Kárpát-medencében 

című fejezetben, a Bős-nagymarosi vízlépcsőről láthatunk egy ábrát és a 

szövegben az ehhez kapcsolódó magyarázatot. Természeti erőforrásaink 

tárgyalásánál egy féloldalnyi szövegrész olvasható a megújuló természeti 
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erőforrásainkról, melyben szó esik a vízenergiáról, a geotermikus energiáról, a 

napsugárzás és a szél energiájáról. A fejlődésünk társadalmi alapjait, a hazai 

tájainkat bemutató fejezetek nem foglalkoznak a témával. A magyar gazdaság 

című fejezetben, az energiagazdaságunk tárgyalásánál negyedoldalnyi 

szövegben olvashatunk igen röviden a geotermikus energiáról, a napenergiáról, 

szélerőművekről, biomasszáról, hulladékgazdálkodásról. 

Nyolcadik osztályban már konkretizálódik a megújuló energiaforrások 

fogalma. A különböző megújuló energiák fajtái nincsenek részletesen 

bemutatva, inkább csak megemlítve. Nem esik szó az előnyökről, a 

hátrányokról, a további lehetőségekről, akár helyi szinten is. 

A 9. osztályosoknak szánt tankönyvek közül három kiadó könyveit vizsgáltuk 

meg az adott témában. 

A Mozaik Kiadó tankönyvének négy fejezete közül kettőben találhatunk utalást 

a megújuló energiákra. A geoszférák fejezetben a vízgazdálkodásnál olvasható, 

hogy a „vízerőművek telepítésére elsősorban a nagyesésű, bővizű folyók 

alkalmasak. Építésük költséges, de kevésbé környezet szennyezőek.” A 

földrajzi övezetesség fejezetben a hegyvidékek tárgyalásánál megemlíti a 

könyv, hogy a „bővizű nagyesésű folyók az energiatermelésnek kedveznek.” 

A Műszaki Kiadó tankönyvének hét fejezet közül kettőben találkozunk a 

témával. A Föld vízburka és A természetföldrajzi övezetesség című részeknél. 

Olvasható, hogy „egyre inkább veszélyeztetettek természeti erőforrások” 
illetve, „a tengervíz szüntelen mozgása kimeríthetetlen energiaforrás.” Továbbá 

hogy, a „hegyvidéki folyók energiakészlete jelentős.” 

A Nemzeti Tankönyvkiadó hét fejezete közül egyikben sem kerül megemlítésre 

a témakör. 

A 9. évfolyamon sem bővelkednek a tankönyvek megújuló erőforrásokról szóló 

tartalommal, viszont már egyre több fajtájuk létezéséről hallhatnak a diákok, 

sajnos részletes jellemzésük nélkül. 

A megszerezhető ismereteket a 10. osztályban szintén három kiadó tankönyvei 

esetében vizsgáltuk. 

A Mozaik Kiadó tankönyvének három fejezetében szerezhetnek a gyerekek 

ismeretet az adott témáról. A világ energiagazdasága tárgyalásánál olvasható 

hogy, a „vízenergia csupán kis részét adja a világ energiatermelésének, bár 

segítségével a legolcsóbb és legtisztább módon termelhető villamos áram”. 

Illetve a kisbetűs részben megtudhatjuk, hogy „az ún. alternatív 

energiahordozók – a szél, a Nap, a geotermikus energia – felhasználása nagyon 

lassan növekszik”. Régiók, ország csoportok, országok a világgazdaságban 

című fejezetben pedig két helyen kerül megemlítésre a téma. Svájc esetében 

„az ipar energiaigényének nagyobb hányadát a bővizű, nagy esésű folyókon 
épített vízerőművek biztosítják”.A fejlődő országok közös jellemző, hogy 

„ezek az országok nagy erőfeszítéseket tettek, hogy bővizű folyóikon 
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vízerőműveket építsenek. Ma a villamos áram egyharmadát ezek termelik. A 

napenergia területén Kolumbia, Jordánia, Kenya a szélenergia felhasználásában 

India áll az élen. A Fülöp-szigetek, Salvador, Kenya áramtermelésének egy 

része pedig geotermikus erőművekből származik.” Illetve szó esik még a 

témáról A globális környezeti problémák fejezetben is. A fogyatkozó 

természeti források tananyagban olvasható, hogy „a legkedvezőbb megoldások 

a megújuló energiaforrások”. Mindegyikről öt-hat sor szövegrészt találunk. 

Többek között a vízenergiáról, szélenergiáról, biomasszáról, biogázról, 

bioüzemanyagról, geotermikus energiáról, napenergiáról. Egy képet láthatunk a 

napelemekről és egy szélerőműről az USA-ban. 
A Műszaki Kiadó esetében, hat fejezetből háromban szerezhető információ a 

megújuló erőforrásokról. A világ, változó társadalmi-gazdasági képét bemutató 

fejezetben az energiagazdaság témakörénél olvasható, hogyan alakul „a 

felhasznált energiaforrások aránya a XX. század elején és napjainkban”.Ezt egy 

kördiagramon is ábrázolták. „A megújuló energiahordozók lényegében 

korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésünkre.” „A megújuló (alternatív) 

energiahordozók szerepe fokozatosan nő”.Majd részletesebben olvashatunk a 

vízenergiáról, illetve csak megemlíti a könyv, a szél-, a nap-, a geotermikus és 

bioenergiát. Hazánk társadalmi-gazdasági életének jellemzői a XXI. század 

elején című fejezetben az alábbiak olvashatóak. „Hazánk természeti adottságai 

nem teszik lehetővé a vízenergia nagyobb arányú hasznosítását. 
Magyarországon még nem indult meg a megújuló, alternatív energiaforrások 

nagyobb mértékű kiaknázása.” Nem esik szó egyáltalán a geotermikus 

energiáról. Bolygónk egészét veszélyeztető környezeti problémák című 

tanagyag résznél egy ábra található, mely az alternatív energiahordozók 

hasznosítását mutatja az áramtermelésben. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó Az ember és a Föld című tankönyvében két 

fejezetben találkozhatunk alternatív energiákkal foglalkozó tananyagokkal. A 

gazdasági élet szerkezetével és területi átalakulásával foglalkozó fejezetben Az 

energiatermelés című tananyagban olvasható, hogy „jelenleg a világ 

meghatározó energiahordozói a kőszén, kőolaj, földgáz, vízenergia és a 

nukleáris energia.” „A vízenergia, a napenergia, a geotermikus és a szélenergia 
megújuló energiahordozók.” A világ elektromosáram-termelésének 

megoszlását a főbb energiahordozók szerint egy ábrán elemezhetik a diákok. A 

Globális problémák és globális megoldási lehetőségek című fejezetben 

található egy egyoldalas anyagrész, melynek címe: Megújuló energiaforrások-

úton a zöld gazdálkodás felé. Ugyanitt egy táblázatot is láthatunk, amely a 

megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeit mutatja be. A tananyaghoz 

tartozik egy biomassza–erőművet ábrázoló kép is. 

A 10. osztály az, az évfolyam, amikor a diákok a legtöbb ismeretanyagot 

sajátíthatják el a tankönyvekből a témával kapcsolatban. Minden bizonnyal ez 

egy pozitív dolognak számít, de az viszont tény, hogy a fiatalabb korosztály is 
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igen érdeklődő a téma iránt, de látható, hogy csupán a tankönyvekből nem 

jutnak a megfelelő mennyiségű információhoz.. 

Összegzés 

Az elemzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az egymást követő 

évfolyamokon fokozatosan bővül a témakörhöz kapcsolódó ismeret. 

Elmondható ugyanakkor, hogy a tankönyvekben nem jelenik meg a 

fontosságának megfelelő arányban az alternatív energiaforrások 

megismertetése. A tankönyvek messze nem használják ki a téma 

feldolgozásában rejlő ismeretátadás és szemléletformálás lehetőségeit, még a 

globális problémákkal fogalakozó magasabb évfolyamokon sem. Nem jelennek 
meg a tudatos energiafelhasználóvá válást segítő gyakorlati tanácsok sem. 

A vizsgált tankönyvek még a 2006-os Nemzeti Alaptanterv, illetve az arra 

épülő kerettantervek alapján készültek. Érdemes lehet majd a vizsgálatot 

elvégezni a 2012-es alaptanterv célkitűzéseit tükröző új tankönyvek esetében is.  

Remélhetően az egyre hangsúlyosabbá váló környezeti nevelés és a 

fenntarthatóság gondolatának előtérbe állítása tükröződik majd a tankönyvek 

leckéiben is. 
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EGY LEHETSÉGES PROGRAMCSOMAG AZ ISKOLÁSKORÚ 

GYERMEKEK ENERGIATUDATOS NEVELÉSÉHEZ 

RÁZSI ANDRÁS 

 

Bevezetés 

 

A legolcsóbb energia, ami minden tekintetben környezetbarát is egyben a fel 

nem használt energia. A háború utáni évtizedekben az olcsó kőolaj és földgáz 

felhasználása egyre nagyobb teret hódított, és mivel akkor még valóban olcsón 

biztosított energiát az egyre növekvő népességnek hozzá szoktunk, hogy 
pazarlóan bánjunk az energiánkkal. Mára már jelentősen megváltozott a 

helyzet, és az energiatermelés alapjaiban nem sokban változott, a hozzá 

szükséges alapanyag jelentősen megdrágult. Egyre nagyobb terhet jelent ez a 

közintézményeknek is, egy iskola költségeinek mára jelentékeny hányada az 

intézmény rezsije. Tény, hogy egy iskola fenntartásához sok más költség is 

felmerül, de ha sikerül egy épület fenntartási költségeit néhány százalékkal 

csökkenteni, éves szinten akár milliós nagyságrendű tétel kerülhet 

megtakarításra, amit azután sok más hasznos dologra is el lehet költeni.  

Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az 

energiatermelés lokális és globális környezeti problémákhoz vezet. Ha egy 

programon keresztül sikerül a felnövekvő nemzedéket energiatudatosságra 
nevelni, az maga után vonja a környezettudatosságra való nevelést is. 

 

A Suli Projekt 

 

Cél: Az iskolások szemléletformálása; a jelen iskoláskorú gyermekeinek legyen 

teljesen természetes az, ami a felnőtt lakosságnak gyakran még magyarázatra 

szorul. A projekt egyenes következménye lesz egy jelentékeny mértékű 

spórolás; várhatóan lényegesen nagyobb, mint amennyibe a projekt kerül, tehát 

nem csak nevelésről van szó, hanem egyenes ésszerűségről is.  

A projekt megvalósítását az alábbi lépésekben képzelem el: 

(1) Megkeresés: Fel kell keresni a lehető legtöbb iskola vezetőségét, és 

megkérni az intézményre vonatkozó fogyasztási adatokat. Toborozni kell 
iskolánként egy százaléknyi, de minimum öt fős diákcsapatot, akik 

megalapítanák az un. Ökommandót, aminek a feladata a folyamatos 

monitoring, és a kapcsolattartás. Fel kell vetni egy Ökoklub létrehozásának 

gondolatát. 

(2) Ökommandó: A csoport feladata, a folyamatos adatszolgáltatáson felül, a 

kapcsolattartás az iskola és a fenntartó között, részvétel a programok 

szervezésében, az épület állapotának folyamatos megfigyelése, az 
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energiapazarló jelenségek (pl.: betört ablak, csöpögő csap...) azonnali jelzése az 

illetékes felé. Feladata továbbá gondoskodni az ökofelelős kiválasztásáról. 

(3) Ökofelelős: Minden osztályban kell lennie egy ökofelelősnek, aki az 

ökommandót képviseli. A megbízatás határozott időre szól. Feladata 

megegyezik az Ökommandó feladatával; az Ökofelelős gyakorlatilag az 

Ökommandó képviselője. 

(4) Ökoklub: Az Ökommandón felül minden érdeklődő csatlakozhatat 

Ökoklubhoz. A cél elsősorban a környezettudatos gondolkodásra nevelés, de a 

különböző természettudományokba is betekintést nyerhetnek a tagok. A klub 

keretein belül lehet szervezni előadássorozatokat, tematikus túrákat, 
kirándulásokat, versenyeket, nyári táborokat...  

A Suli Projektnek köszönhetően az épületek fogyasztása várhatóan csökkenni 

fog. Évi 5%-os visszaesés esetén egy épület közel 500 ezer forint kerül 

megtakarításra. (Ez becsült adat, pontos fogyasztási értékek az adatgyűjtés után 

lehetnek) 

 

Ökommandó 

Cél: Minden iskolában legyen egy un. keménymag, akik felügyelik az 

energiatermeléssel, környezetvédelemmel kapcsolatba hozható jelenségeket, 

eseményeket, és közvetlen kapcsolatban állnak a Suli Projekt koordinátorával. 

Ahhoz, hogy a projekt jól működjön kigondoltam egy szabályrendszert, hogy ki 
csatlakozhat, és maradhat tagja az Ökommandónak. 

 

Szabályzat: 

1.§ Az Ökommandóhoz szigorúan önkéntes alapon lehet csatlakozni. 

2.§ Egy intézményen belül az intézmény létszámához képest 1%-nyi, de 

minimum 5 fő csatlakozhat. 

3.§ A csatlakozás feltétele, hogy az illető legutolsó tanulmányi átlaga legalább 

3,5 legyen. 

4.§ Az Ökommandóból azonnal kizárandó az a személy, akinek a tanulmányi 

átlaga egy fél éven belül 1 egészet romlik vagy 3,5 alá csökken.  

Kizárandó továbbá az a személy, aki az Ökommandóra hivatkozva bármilyen 
előnyre kedvezményre próbál szert tenni, vagy egyéb iskolai kötelezettségeit a 

tagságára hivatkozva nem teljesíti. 

5.§ Feladatok: 

 - A tagok elsődleges feladata a kapcsolattartás a koordinátor és az 

Ökofelelősök valamint az intézményvezetés között (jegyzőkönyvek írása, 

gyűjtése, tájékoztatás, engedélyeztetés).  

 - A tagoknak kell gondoskodni továbbá az Ökofelelősök kijelöléséről, 

és ha szükséges, időközi cseréjükről. 
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 - Minden Ökommandós köteles példásan, környezettudatosan élni és 

viselkedni, és a diáktársait is, szigorúan ügyelve a konfliktusok kerülésére, erre 

a magatartásra köteles sarkallni.  

 - A lehetőség szerint a legtöbb ember megnyerése az EVÖK számára. 

6. § Ha valamelyik Ökommandós elveszíti tagságát, kötelesek új embert 

keresni a helyére. Több jelölt esetén szavazás dönt. Vitás helyzetben kötelesek 

tájékoztatni a felelős tanárt (koordinátort), akire így átszáll a döntés joga. 

 

Az Ökofelelős: 

Minden osztályban ki kell jelölni egy Ökofelelőst, akinek a legfőbb feladata, 
hogy az észlelt energiapazarló jelenségeket lehetőség szerint elhárítsa (ablakot 

becsukni, villanyt lekapcsolni, csapot elzárni...), vagy jelentse az intézmény 

valamelyik Ökommandósának. 

Az ökofelelős határozott időre kap megbízást. A megbízás lejártával új 

személyt kell választani, önkéntes alapon.  

Minden észlelt meghibásodásról jegyzőkönyvet kell készíteni három 

példányban, amit az Ökomandón keresztül el kell juttatni az iskola 

karbantartójához vagy vezetőjéhez, és a koordinátorhoz. Az ökofelelős köteles 

nyomon követni az észlelt hiba javítását, és amennyiben az nem történik meg, 

újabb jegyzőkönyvet felvenni.  

Az ökofelelős köteles nyomon követni az ökoklub tevékenységét, és az 
eseményekről osztálytársait tájékoztatni.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

Iskola neve:  

Észlelés időpontja:  

Észlelt rendellenesség:  

Hibaelhárítás időpontja:  

Becsült költség:  

 

Ökoklub 

Az Ökommandó korlátozott létszámban működik, és feltételekhez kötött, ki 

lehet tagja és ki nem. Sok diák van azonban, aki szívesen foglalkozna ilyen, 

vagy ehhez hasonló témákkal, és az ilyen irányú lelkesedésnek mindenképp tret 

kell biztosítani. Egy elképzelt egri példán keresztül szeretném bemutatni, 

hogyan tudna a Suli Projekt még szélesebb körben megvalósulni. 

 

EVÖK (Eger Városi Öko Klub) 
Cél: Azon iskoláskorú, gyermekek tömörítése, akiknek meg van a hajlamuk a 

környezettudatos magatartásra, és akik szeretnek csapatban tevékenykedni.  

A klubnak tagja lehet minden iskoláskorú gyermek. Kizáró ok nincs. 
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A klub elsődleges ütközőpontja a Facebook, ahol a koordinátor létre hozza a 

klub saját oldalát.  

 

Az EVÖK célkitűzései: 

Egy alapító rendezvény szervezése vetélkedővel, előadásokkal, koncertekkel, 

ahol részt vesz minden intézmény ahol a Suli Projekt megvalósul. 

Havi rendszerességgel, de legalább évi 8 alkalommal találkozók szervezése. A 

találkozók keretében a tervek szerint előadásokat tartunk különböző 

témakörökben, tematikus túrákat szervezünk (Pl.: egy zoológussal egy bükki 

túra keretében a Bükk élővilágával ismerkedni, geológussal ellátogatni egy-egy 
ismertebb barlanghoz...), zöld bál (mindenki zöld ruhában jön, és/vagy zöldre 

festjük mindenki haját azonnal kimosható hajfestékkel...), takarításokat 

szervezünk (szemét szedések, patak takarítás...), nyári táborokat szervezünk. 

A klub tevékenységének köszönhetően szélesedik az iskoláskorú gyerekek 

látóköre. Betekintést nyerhetnek a természet-, és földtudományokba, ami azért 

különösen fontos, mivel a földtudományok mostanában nem túl népszerűek. A 

gyermekek úgy tanulhatnak, hogy szinte észre sem veszik, de a klub keretein 

belül megszerzett tudás hasznukra lesz a tanórákon, majd később az életben is.  

 

OVI PROJEKT 

A suli projekt keretein belül valósul meg, célja ugyanaz, az óvodások 
szemléletformálása. Tapasztalatszerzés útján szerezzen minél több ismeretet a 

gyermek, és épüljön be a helyes cselekvés a mindennapi szokások sorába. A 

projekt egyenes következménye várhatóan a suli projekthez hasonlóan egy 

jelentékeny mértékű spórolás. 

Egy központilag megszervezett tájékoztatón tájékoztatni kell összes óvoda 

vezetőjét, a tagóvoda vezetőket, ill. adott intézményekben a környezeti 

munkacsoport tagokat a projekt lényegéről, céljáról, várható hasznáról. 

Megkérni az intézményre vonatkozó fogyasztási adatokat.  

Öko-manó: Óvodákban csoportonként választunk egy-egy ökomanót, aki az 

adott napon a „zöld feladatokért” felel: (viráglocsolás, villany lekapcsolás, 

vízelzárás, mosdóhasználat, stb., az óvoda sajátosságait, szokásait maximálisan 
figyelembe véve!) Ezeket a naposi táblákhoz hasonlatos, a gyermekek számára 

is jól nyomon követhető eszközön, helyen folyamatosan jelezzük. 

Az óvodavezető vagy a környezeti felelős feladata a folyamatos 

adatszolgáltatáson felül, a kapcsolattartás az Óvoda, a koordinátor és az 

intézmény fenntartója között, részvétel a programok szervezésében, az épület 

állapotának folyamatos megfigyelése, az energiapazarló jelenségek (pl.: betört 

ablak, csöpögő csap...) azonnali jelzése az illetékes felé. Feladata továbbá 

gondoskodni az Ökomanó kiválasztása. 

Esetleges lehetőség, a jövőre nézve: 
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Ökoklub: Az EVÖK tagozata az EVOK (Eger Városi Ovisok Klubja) Az 

óvodából minden érdeklődő csatlakozhat. A cél elsősorban a környezettudatos 

gondolkodásra nevelés, de a különböző természettudományokba is betekintést 

nyerhetnek a tagok. AZ EVOK programjai hasonlítanak az EVÖK 

programjaihoz, de ügyelni kell, hogy az óvodás korú gyermekek érdekesnek, 

játékosnak találják. 

 

Összefoglalás 

 

Egy lehetséges programot vázoltam fel, ami jó lehetőség a környezettudatos 
nevelés széles körű megvalósításához. A Suli Projekt a nevelésen felül 

közvetlen spórolást is eredményez. 

A felvázolt program egyelőre csak egy gondolat, meg még nem valósult sehol. 

Vannak egyéb kezdeményezések is, amelyek a környezettudatosságra nevelést 

hivatottak megvalósítani a közoktatásban (Zöld-óvoda, Öko-iskola…), és ezek 

általában jól is működnek. A Suli Projekt nem ezek kiváltására hivatott, sőt, 

inkább egy lehetőséget kínál arra, hogy környezeti nevelés még hatékonyabbá 

váljon. A projekt egy komoly hozadéka lehet a szocializáció is, mert a Suli 

Projekt egyik legfontosabb feltétele a csapatmunka.  
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A CIVIL SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGGAL ÉS MEGÚJULÓ 

ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ELEMZÉSE  

 

PISKÓTI-KOVÁCS ZSUZSA 

 

Bevezetés 

 A civil szféra összekötő kapocsként jelenik meg a kormányzati szint és a 

társadalom legkisebb egységei között. A civil szervezetek jelentős 

társadalomszervező képességgel rendelkeznek, képesek formálni a helyi 
közösségek véleményét, hozzáállását. Tulajdonságaikból adódóan juthatnak 

szerephez a fenntartható szemlélet és a megújuló energia terjesztésében, 

hasznosításában is.  

 A civil szervezetek a korábbiakban döntően helyi, nemzeti kérdésekre 

koncentráltak, de a globális környezeti problémákra a közösségeknek helyi 

szinten is meg kell találniuk a saját válaszaikat. Az ökológiai gondolkozás 

egyik alappillére a decentralizáció, mely által a civil szervezetek is lehetőséget 

kapnak az energiapolitikában való részvételre (CSURGÓ B. et al. 2010). A 

civil szféra elsősorban a lakosság szemléletmódjának, felelősségtudatos 

magatartásának kialakításában tud szerepet játszani a kitűzött célok elérése 

érdekében (www.nfm.gov.hu).  
 Az Európai Unió rurális térségfejlesztési modellje (Community based 

Integrated Rural Development CIRD) is felhívja a figyelmet a civil szféra 

erősítésének igényére, hiszen a helyi konszenzuson alapuló fejlesztés csak a 

helyi társadalom erősítésével, érdekérvényesítő képességének fokozásával 

lehetséges. Magyarországon azonban a rendszerváltás után a civil 

szerveződések megteremtését és szerepét újra kellett tanulni (SZÖRÉNYINÉ 

KUKORELLI I. 2005). 

 A tanulmány a civil szervezetek pályázati tevékenységére fókuszál a 

fenntarthatóság, a környezettudatosság terjesztése és a megújuló energiák 

hasznosítása témakörében. 

  

A tanulmány célja, módszere 

  A tanulmányban célom egyrészt áttekinteni bizonyos állami támogatást 

biztosító programokra (Zöld Forrás3, illetőleg az Új Széchenyi Terv 

Zöldgazdaság Fejlesztési Programja4) benyújtott azon civil pályázatokat, 

melyek Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Heves megye területén valósultak 

meg. A célom az egyes pályázatok bemutatásával a tájékoztatás és az 

ismeretterjesztés, a pozitív példák bemutatása. A dolgozatban szerettem volna a 

                                                        
3 Vizsgált időszak a Zöld Forrás pályázatok esetén: 2008-2012. 
4 Pályázati eredmények elérhetősége: www.nfu.hu 

http://www.nfu.hu/
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szlovákiai nagymihályi járás terültén működő civil szervezetek munkásságával 

is foglalkozni, erről azonban nem sikerült megfelelő adatokat szereznem. A 

dolgozat ezen irányú bővítéséhez a jövőben szükséges lesz a területen terepi 

bejárást végezni, valamint a helyi civil szervezetek vezetőivel interjúkat 

készíteni. 

 A Zöld Forrásra benyújtott nyertes pályázatokat áttekintve feltételezem, 

hogy kimutatható lesz azon civil szervezetek köre, melyek hatékonyan szerepet 

vállalnak a tanulmányozott szemlélet terjesztésében és emiatt érdemesek arra, 

hogy tevékenységüket részletesen bemutassam. Az Új Széchenyi Tervre 

beadott pályázatok elemzésével az a célom, hogy megvizsgáljam, hogy a civil 
szervezetek milyen pályázati aktivitást mutatnak az önkormányzatokhoz, illetve 

a kis- és közép-vállalkozásokhoz viszonyítva.  

 

A Zöld Forrás pályázatok 

 A Vidékfejlesztési Minisztérium (előtte pedig a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium) évente meghirdeti a civil szervezetek támogatására kiírt 

ún. Zöld Forrás pályázatot a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil 

szervezetek részére állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program céljainak megvalósítása érdekében (www.vm.gov.hu). 

 A vizsgált időszakot a pályázati alapra elkülönített állami pénzek 

mértékének szinte folyamatos csökkenése jellemzi: míg 2008-ban 225 000 000 
Ft-ot szánt a kormány a költségvetésből erre a célra, a 2012-es évben már csak 

85 000 000 Ft került szétosztásra (www.vm.gov.hu, www.kvvm.gov.hu).  

 A Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében székhellyel rendelkező civil 

szervezetek minden egyes évben számos pályázatot nyújtottak be a 

tanulmányozott témakörökben. A teljesség igénye nélkül ezeket egy táblázatba 

összefoglalva szeretném bemutatni (1. táblázat). 

 

 

 

1. táblázat. A Zöld Forrásra beadott pályázatok (példák) 

 

Pályázó neve Projekt neve Pályázati forrás 

Zöld Akció Egyesület Vidéki környezet megőrzése 

az agrárkörnyezet 

gazdálkodás/biogazdálkodás 

támogatása és a biomassza 

probléma tisztázásán 
keresztül 

Zöld Forrás (2008) 

Életminőségért 
Környezetvédelmi 

Alapítvány 

Energia Otthon vetélkedő 
megszervezése Heves 

megyében 

Zöld Forrás (2008) 

http://www.vm.gov.hu/
http://www.vm.gov.hu/
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KARSZT Természet- 
és Környezetvédelmi 

Egyesület 

"Környezet Barátok" a 
fenntartható életmód és 

viselkedésminták 

elterjesztéséért az Aggteleki 

Általános Iskolában 

Zöld Forrás (2009) 

Borsodért Ifjúsági 

Kulturális Egyesület 

 

Környezeti 

szemléletformálás és térségi 

értékeink bemutatása 

iskoláskorúaknak 

Zöld Forrás (2010) 

Észak-Magyarország 

Flórája Faunája 

Alapítvány 

ÉGTÁJ - Az 

éghajlatváltozás hatásaihoz 

igazodó iránykeresés az 

Észak-Magyarországi 

Régióban 

Zöld Forrás (2010) 

Ökorello – A Te 

világod Alapítvány 

Professzionális 

önkéntességgel a 

környezettudatos ifjúságért - 
Közösségformáló Egyetemi 

Projekt 

Zöld Forrás (2010) 

Bese 

Természetvédelmi 

Egyesület 

A fenntartható, 

környezettudatos fogyasztás 

és termelés erősítése a Dél-

borsodi régióban. 

Zöld Forrás (2012) 

Életfa Környezetvédő 

Szövetség 

Az Életfa Környezetvédő 

Szövetség 

szemléletformálási és 

nevelési programjának 

továbbfejlesztése 

Zöld Forrás (2012) 

Forrás: www.kvvm.gov.hu, www.vm.gov.hu 

 

 A továbbiakban a vizsgált térségben aktívan tevékenykedő civil 

szervezetek közül csak néhány szervezet tevékenységét szeretném részletesen 

ismertetni, melyek példaként szolgálhatnak más civil szervezeteknek számára 

is. 
 

 Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány5 

 Áttekintve a Zöld Forrás pályázati eredményeit, minden egyes vizsgált 

évben találkozhatunk az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 

Alapítvány nevével. Az alapítvány a környezettudatosság terjesztésében vállal 

                                                        
5 www.ecolinst.hu – Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 
Honlapja. Az alapítványról közölt információk, projektek elérhetősége.  

http://www.kvvm.gov.hu/
http://www.ecolinst.hu/
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kiemelkedő szerepet: a honlapjukon elérthető (és letölthető) több rövidfilm is, 

melyek az építkezésben alkalmazható környezetbarát technológiákat 

(„Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások a ház 

körül”), a fenntartható életmódot („Környezettudatosság a házunk táján – 

fenntartható életmód népszerűsítése”) és a fenntartható fejlődést népszerűsítik 

(„A fenntartható fejlődés – ismeretterjesztési és oktatási segédanyag”). Míg az 

első két kisfilm elsősorban gyakorlati jellegű ismereteket közvetít, addig a 

harmadik elméleti információkat biztosít. Az első két filmben több helyen is 

megjelennek a megújuló energiákkal és az energiatakarékossággal kapcsolatos 

tartalmak pl.: napkollektoros gyümölcs- és gombaaszaló építése; a fa és 
tüzelése környezetbarát módon; energiatakarékosság otthon és a munkahelyen 

stb. A filmek a KEOP 6.2.B „Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit 

információs központ fejlesztése” című mintaprojektjének keretében valósultak 

meg.  

 A kisfilmek mellett számos ingyenesen letölthető kiadványt is találhatunk 

az alapítvány honlapján: a miskolci Ökológiai Intézet programjai keretében 

1993-tól jelennek meg szemléletformáló kampányok, oktatási segédanyagok. 

Kiadványaikban számos témakört dolgoznak fel, melyek között találunk 

megújuló energiával kapcsolatos tartalmakat is: energiatakarékosság, 

napkollektor a házban stb. 

 Az alapítvány az előbbieken túlmenően számos sikeres pályázattal, 
projekttel büszkélkedhet: a 2009-es évben a „Környezetpolitikai döntések 

elősegítése” című projektjük zárult le, a 2010-es és 2011-esben pedig három-

három projektet hajtottak végre sikeresen. A 2011-es évből kiemelném a 

Nemzeti Civil Alapprogramnál nyert pályázatukat a következő címmel: 

„Erdélyi pályakezdő fiatalok felkészítése a fenntarthatóság elveinek 

alkalmazására és a civil szférával való együttműködéssel kapcsolatos ismeretek 

továbbadása”. A projekt kiemelkedőnek tekinthető abban a tekintetben, hogy 

fiatalok bevonásával szeretné megvalósítani az együttműködést, támogatja a 

fiatalok civil szervezetekben való aktív részvételét.  

 A szervezetnek jelenleg két projektje van folyamatban. Az egyik egy 1993-

ban elindított program folytatása Gömörszőlősön: a „Fenntartható életmóddal 
kapcsolatos non profit információs központ fejlesztése”. A mintaprojekt a 

fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósulásának előmozdítását ösztönzi a 

fenntartható életmód és viselkedésminták népszerűsítésével, a fenntartható 

fejlődés ismereteinek további terjesztésével. A másik, a biológiai sokféleség 

megőrzését célzó projekt nemzetközi együttműködés keretében valósul meg 

(Conservation of Natural Heritage of Visegrad Countries Through Saving 

Biodiversity in the Landscape).  
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 Gömöri Környezet és Tájvédő Egyesület6 

 A 2003-ban alapított egyesület céljai a fenntartható fejlődés gyakorlati 

megvalósítása köré csoportosulnak: foglalkoznak környezetvédelemmel, a 

fenntartható fejlődés szemléletének, az ökológiai kultúra fejlesztésével, a 

globális szemléletre való neveléssel. A Zöld Forrásra minden egyes évben 

sikeresen nyújtottak be pályázatot, melyek között több olyannal is 

találkozhatunk, melyek a fenntarthatósággal, szemléletformálással 

foglalkoznak. A pályázati tevékenységük áttekintése alapján látható, hogy a 

Nemzeti Civil Alapprogramhoz is több nyertes pályázatot adtak be. A Zöld 

Forrás pályázatok közül kiemelném a „Települési környezetvédelmi programok 
továbbfejlesztése Gömörben” című projektjüket, melynek keretében energetikai 

szemlét tartottak négy gömöri középületben, valamint lakossági fórumra is sor 

került, ahol a háztartások energiatakarékosságának növeléséről adtak 

tájékoztatást.  

 

  Észak-Magyarország Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi 

Alapítvány7 

 Habár csak közvetlenül kapcsolódik a témához, érdemesnek tartom 

bemutatni az alapítvány „Fenntartható fogyasztásért életmód kampány Észak-

Magyarországon” Zöld Forrás által támogatott projektjét, mivel hasonló 

megvalósítható lenne az energiatakarékosság, energiahatékonyság témakörben 
is.  

 Az alapítvány a projekt keretében kifejlesztett egy előadáscsomagot a 

fenntartható fogyasztást és az azt segítő címkerendszerek („ökocimkék” és 

társai) bemutatásáról, mely a szemléletformálásban résztvevőket, 

pedagógusokat kívánja segíteni. A 10-14 év közötti gyermekeket megcélzó 

oktatási csomag ingyenesen elérhető az alapítvány honlapján. A tanári 

segédanyag mellett óravázlat, feladatgyűjtemény, interaktív feladatok, 

kisfilmek és irodalom is segíti a pedagógusok munkáját.  

 

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési Programra benyújtott civil 

pályázatok 
 Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési Programjában a következő 

alintézkedésekben találkozhatunk a megújuló energiával, valamint a 

fenntartható életmód népszerűsítésével: 

(1) Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 

ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés);  

                                                        
6 www.gomorikte.hu – Gömöri Környezet és Tájvédő Egyesület honlapja 
7 www.emff.hu – Észak-Magyarország Flórája Faunája Természet- és 
Állatvédelmi Alapítvány 

http://www.gomorikte.hu/
http://www.emff.hu/
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(2) Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő mintaprojektek; 

(3) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiával kombinálva;  

(4) Helyi hő- és hűtési igény elősegítése megújuló energiaforrásokkal;  

(5) Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő- és villamosenergia, 

valamint biometán-termelés;  

(6) Megújuló energia alapú térségfejlesztés;  

(7) Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek.   

 Áttekintve a pályázati eredményeket megállapítható, hogy a civil szféra a 

fenntartható életmód népszerűsítésében, a környezettudatosság és 
energiatakarékosság terjesztésében vállalja a nagyobb szerepet, melyek ugyan 

mind a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fogalmak, de a megújuló 

energia hasznosításához közvetlenül nem kötődnek (2. táblázat). Szinte az 

összes beadott pályázat az (1) és (2) alintézkedéshez tartozik, egyedül a 

táblázatban felsorolt két utolsó kötődik közvetlenül a megújuló energiaforrások 

hasznosításához.  

 A civil szervezetek pályázati aktivitása a következőként alakult: Heves 

megye területéről egyetlen civil szervezet sem nyert támogatást (a Feldebrőn 

megvalósuló „Komposztálás a Tarnamentén” program egy budapesti 

alapítványhoz kötődik). A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 

tevékenykedő civil szervezetek viszont már aktívabbak: részvételük az (1)-es 
alintézkedés esetén 22 %-os, míg a (2) esetén 28 %-os. Mindazonáltal a 

jövőben indokolt lenne a civil szervezetek még nagyobb arányú részvétele.  

 

2. táblázat. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési Programjára civil 

szervezetek által benyújtott pályázatok 

 

Település Pályázó neve Pályázat neve 

 

Elnyert 

összeg (Ft) 

Feldebrő EuroHungarikum 

Alapítvány 

Komposztálás a 

Tarnamentén 

9 089 306 

Edelény Alapítványi 

Oktatási Központ 

Fenntartható fejlődés 

Edelényben 

4 999 850 

Miskolc Dialóg a 

Közösségekért 

Közhasznú 

Egyesület 

Helyből helyben 12 880 812 

Miskolc KÖVET 

Egyesület a 

Fenntartható 

Gazdálkodásért 

Kisebb lábbal a 

fenntarthatóbb világért 

34 143 325 

Tokaj Zöldövezet „A rendezvények 18 427 580 
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Társulás 
Környezetvédelmi 

Egyesület 

környezetterhelésének 
csökkentéséért” c. 

szemléletformáló, 

környezetkímélő 

viselkedést ösztönző 

pályázat 

Miskolc Bükki Hegy- és 

Sportmászó 

Egyesület 

Hivatásforgalmú 

kerékpáros közlekedés 

népszerűsítése a Bükki 

Hegy- és Sportmászó 

Egyesület 

közreműködésével 

8 824 481 

Edelény Edelényi 

Térségfejlesztő 

Műhely 

Házi komposztálás 

bevezetése és 

népszerűsítése az edelényi 
kistérség hat településén 

7 743 384 

Monok Kétkeréken 
Gördülők 

Alapítványa 

A hivatásforgalmú 
kerékpározás 

népszerűsítése a 

Kétkeréken Gördülők 

Alapítványa segítségével 

8 774 180 

Miskolc Komlóstetői 

Kerékpáros Klub 

A Komlóstetői Kerékpáros 

Sport Klub segíti a 

hivatásforgalmú 

kerékpározás fejlődését 

8 170 000 

Borsodnádasd Mátéhegyi 

Ökopark és 

Sportcentrum 

Közhasznú 

Egyesület 

Az önkéntes dolgozók 

hivatásforgalmú 

kerékpározásának segítése 

a Mátéhegyi Ökoparkban 

9 095 042 

Mezőkövesd Mezőkövesdi 

Gondozási 
Alapítvány 

Helyi használati melegvíz 

termeléshez szükséges 
hőenergia kielégítése 

megújuló energiaforrással 

Mezőkövesd Matyóföld 

Idősek Otthonában  

6 210 404 

Sátoraljaújhel

y 

Zempléni 

Regionális 

Vállalkozásfejlesz

tési Alapítvány 

Napelemes rendszer 

telepítése a Zempléni 

Regionális 

Vállalkozásfejlesztési 

Alapítványnál 

14 502 000 

Forrás: www.nfu.hu 
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Összefoglalás 

 A pályázatok áttekintése során arra a következtetésre jutottam, hogy a civil 

szervezetek aktívan részt vesznek a fenntartható életmód népszerűsítésében, a 

lakosság szemléletformálásában, viszont olyan pályázatokkal, melyek 

közvetlenül a megújuló energia népszerűsítésére irányulnak, alig találkoztam. 

A dolgozatban éppen ezért tartottam szükségesnek részletesen kifejteni az 

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány tevékenységét, mivel e 

szervezet esetében a megújuló energiával kapcsolatos tartalmak számos helyen 

megjelennek. 
 A jövőben érdemes lenne elősegíteni a civil, a vállalkozói és az 

önkormányzati szféra között megvalósuló kooperációkat: ezt indokolja az a 

tény is, hogy a pályázatokhoz számos esetben szükség van jelentős önrészre, 

mely nem áll a civilek rendelkezésére – ha pedig igen, nem olyan mértékben, 

amekkorára szükség lenne. A különböző szférák együttműködésével 

elősegíthető lenne az alternatív energiaforrások elérése a lakosság szélesebb 

rétegeihez. 

 A megújuló energia hasznosításának a gazdasági, természeti adottságokon 

túl társadalmi feltételei is vannak. Annak ellenére, hogy sokan ezt a szempontot 

alsóbbrendűnek tekintik a többinél, nem egy olyan esettel találkozhatunk az 

országban, ahol a lakossági ellenállás hiúsította meg az új eljárás bevezetését 
(BAROS Z. – TÓTH T. 2008). Ilyen helyzetben is kiemelkedő szerep hárul a 

civil szférára, hiszen megfelelő szintű tájékoztatással elősegíthető a lakosság 

pozitív hozzáállásának kialakítása. 
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http://www.nfm.gov.hu/magyarorszagmegujuloenergia
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HÁROM KIVÁLASZTOTT ENERGIA RÉGIÓ CIVIL 

SZERVEZETEINEK VIZSGÁLATA A RÉGIÓ 

INTÉZMÉNYESÜLÉSÉNEK TÜKRÉBEN 

KRÁMOS DÁNIEL 

Bevezetés 

A regionális vizsgálatoknál mindig problémát okoz a régió intézményének, 

funkciójának fogalmának meghatározása, mivel sokat és sokak által használt 

definíció (PATKÓS 2011). Többféle régiót is megkülönböztet a regionális 

szakma, melyből az új keletű megújuló erőforrásokat hasznosító energia 

régiókat vizsgálom. 

Elméleti háttér 

A régiók létezését legegyszerűbben a bennük élők identitása alapján lehet 

elemezni. A regionális identitás vizsgálata egyik fontos kérdése és kutatási 

területe napjaink területi kutatással foglalkozó tudománynak. Az identitás 

vizsgálatokat két jellemző módon lehet elvégezni:  

- Az érintettek kérdőíves felmérése. 

- Az identitás növelésért felelős civil társadalom elemzése. 

A régiók intézményesülésének folyamatában megfigyelhetőek és elemezhetőek 

az egyes civil társadalmi részvételért felelős szervezetek. Az elméletet a finn 

geográfus, Paasi alkotta meg (PAASI 1986), amelyben a régiók kialakulásának 

négy fontos lépését írta le: 
- A területi kiformálódás szakasza. 

- A fogalmi és szimbolikus kialakulás szakasza. 

- Intézmények felemelkedése. 

- A régió kialakulása, beilleszkedése a regionális rendszerbe és a társadalom 

regionális tudatába. 

A megújuló erőforrásokat hasznosító régióknak nincs egyetemes fogalmuk, 

ugyanúgy, mint a régiónak. A kialakulásáról vagy kialakításáról többféle 

kutatás, projekt foglalkozik. A jövőkép szempontjából elengedhetetlen a 

fogalmak letisztázódása miatt a területi, erőforrás szerinti, méretbeli, 

elhelyezkedési és a funkció szerinti elkülönítés és felépítés. 

A jövő alakítása és a fejlesztéspolitikai szempontból ezért elengedhetetlen a 
civil szektor szerepkörének vizsgálata a régióban. Nem csak az identitásért 

felelősek a szervezetek. Reisinger csoportosítása alapján a non-profit szektor 

két fejlesztés politikai jellegzetességét emelhetjük ki: 

- A aktív részt vevők, akik részt vesznek a fejlesztések kialakításában és 

megvalósításában, érdekérvényesítő szereppel bír. 

- A passzív szereplők, akik nem vesznek részt közvetlenül a 

fejlesztésekben, viszont nagy közösségfejlesztő erővel bírnak, így a térség 

identitás tudatát képesek növelni. (REISINGER 2010) 
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A szerző későbbi cikkében bemutatta, hogy a kohéziós politikában jelentős 

szereppel hozzájárulhatnak a területfejlődése szempontjából, úgy mint identitás 

képzéssel, közvélemény formálással vagy innovációkkal. (REISINGER 2012) 

A civil szervezetek formálisan létrehozott intézmények, ezért az energia régiók 

intézményesülésének elméletét, a kialakulásában szerepet játszó négy tényező 

alapján mutatom be. 

A kutatás célja, módszerei 

A tanulmány célja bemutatni a civil szektor szerepét az energia régiók identitás 

kialakításában. A kiformálódás szakasza egyes országokban, nagytérségekben, 

régiókban már elkezdődött, sőt már a fenntarthatósági szakaszban tart. Viszont 
megfigyelhető, hogy nem egységesen, azonos fogalmi struktúra alapján indult a 

kialakítás. A vizsgálat során így három különböző fogalmi keret alapján 

kialakult „energia régiót” elemzünk. A kutatás során a németországi Nord-

Hessen régióban elhelyezkedő Kassel 100% megújuló energia régió megújuló 

energiákkal foglalkozó szervezeteit gyűjtöttem össze tevékenységeik és 

programjaik alapján, így elsődleges példákat keresve a kialakítás 

szemszögéből. A magyarországi BÜKK-térségi LEADER Egyesület területén 

működő aktív civil szervezeteit jellemezzük a területi identitás és a 

kiformálódás elősegítés tükrében, amely jelenlegi programjával egyik pilóta-

projekt (1 falu = 1 Megawatt) szerepet tölt be az energetikai 

regionalizációjában az országban. Valamint a romániai Máramaros megyét, ami 
„ClimAct Regions” megfogalmazásban került kialakításra, jellemzek energia 

régióként a non-profit szektor szemszögéből, amelyhez a megyei honlap adatait 

használtam fel (http://www.searchromania.net/asociatii-1/maramures/_1/ 

2013.02.02) 

Az akció területek rövid jellemzése 

Az akció területek közös jellemzője, hogy mindegyik valamilyen módon 

kötődik a megújuló erőforrás felhasználáshoz. 

A Kassel-i járás Hessen tartomány Kassel-i régiójában helyezkedik el. A 

régióban modellprojekt volt a regionális megújuló hálózat kiépítése és 

megtervezése (http://www.deenet.org/Regionale-Energieversorgung-

im.2489.0.html 2013.02.03). A térségben egy másik modellprojektet is meg 
lehet említeni, amely a KlimaRégió nevet viseli. A program célja, hogy 

megújuló energiákkal a CO2 kibocsátás csökkentsék 

(http://www.deenet.org/KlimaRegio.2877.0.html 2013.02.02). A hálózat 

segítségével 12 iskolát biomasszával fűtenek, továbbá 18 iskola biogáz, 40 

iskola fotovoltaikus és ezekhez 8 szélerőmű-park társul. 2006-ban elnyerte a 

térség a német szolárdíjat. (http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap 

2013.02.02) 

http://www.searchromania.net/asociatii-1/maramures/_1/
http://www.deenet.org/Regionale-Energieversorgung-im.2489.0.html
http://www.deenet.org/Regionale-Energieversorgung-im.2489.0.html
http://www.deenet.org/KlimaRegio.2877.0.html
http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap
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Bükk-Térségi LEADER Egyesület a Földművelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium megbízásából látja el az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap LEADER programjának feladatait. A szervezet 145 

tagból áll, amelyből 42 tag a közszférát, 61 tag a civil szférát és 42 tag az üzleti 

szférát képviseli a térségből. Egyik legfontosabb programja az akciócsoportnak 

a „1 megawatt = 1 falu”. (http://www.bukkleader.hu/rolunk.html 2013.02.03) 

Máramaros megye Románia északnyugati részén található. A megújuló 

energiaforrások felhasználása szempontjából meghatározó a térség vízgyűjtő 

területe. Legfontosabb folyója a Tisza, melynek főbb helyi mellékfolyói az Iza, 

a Visó, délen pedig a Szamos, ami mellett Nagybánya is található. A folyókra 
telepített vízerőművek korszerűsítésével és fejlesztésével jelenleg a Máramarosi 

Energetikai Menedzsment Intézete foglalkozik. Jelenleg 10 Megawatt 

előállítására képes a kisebb vízerőművekkel együtt a térség. 

(http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&

id=47&Itemid=6&lang=ro 2013.02.02) 

Az összehasonlító táblázatban megfigyelhető (1. táblázat), hogy a három 

területegységből méretét és lakosságszámát tekintve Máramaros megye 

emelkedik többszörösen. Viszont a népsűrűséget tekintve a Kassel-i járás 

kétszerese a Bükki térségnek és Máramaros megyének. A népsűrűség 

tekintetében a regionalizmus eltérő volt a három területen, Kasseli járás a 

németországi járások jellemzőit mutatja, míg Máramaros megye és a Bükki 
térség a közép-európai tendenciákkal rendelkezik. 

2. táblázat: Az akció területek összehasonlító táblázata 

 Kassel Bükk Máramaros 

Terület 1293 km² 1049,89 km² 6304 km² 

Lakosság 236 986 fő 94 363 fő 511 093 fő 

Népsűrűség 183,2 fő/km² 89,8 fő/km² 81,07 fő/km² 

Területi szint LAU 1 

(Landkreis) 

LAU 1 (Leader 

térség-Járás) 

NUTS 3 (megye) 

Különlegesség 100% EER, 

deENet 

„1 MW  - 1 

falu” 

MAVIRKA 

Víz 

Projekt 100% 

megújuló 

energia régió 

ÚMVP - 

KEOP 

INTERREG IVC 

ClimActMORE4NRG 

Forrás: KSH, http://www.maramures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=516, 

http://www.climactregions.eu/web/guest/partners#maramures, http://www.100-

ee.de/index.php?id=100eemap adatai alapján 

A kialakítás szempontjából a három térségben érdemes megvizsgálni azokat a 

civil szervezetek, amelyek a régió képződés elmélete alapján szerepet játszott a 

http://www.bukkleader.hu/rolunk.html
http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47&Itemid=6&lang=ro
http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47&Itemid=6&lang=ro
http://www.maramures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=516
http://www.climactregions.eu/web/guest/partners#maramures
http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap
http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap
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kialakulásban. Az identitás képzés szempontjából a helyi kulturális szervetek is 

az elemzés elemét képezik. 

A vizsgálat eredménye 

A vizsgálat során az internetes adatbázisok alapján összegyűjtöttem a nonprofit 

szféra résztvevőit külön-külön a három vizsgált térségben (2. táblázat). 

A területi kiformálódás szakaszában azokat szervezetek tudjuk kiemelni, akik 

aktívan részvettek a funkcionális régió kialakításában. A Kasseli járásban 

először létrehozták egyesületi formában (Kompetenznetzwerk dezentrale 

Energietechnologien e. V.) az intézményt, amely a régió kialakításáért volt 

felelős, és a működtetésére létrehoztak egy vállalkozást az energiakereskedés 
miatt. A Bükk térségi Leader Egyesület kialakítására a LEADER program úgy 

határozott, hogy a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek 

összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad 

(http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-leader 2013.02.02). A térség 

kialakításában 61 nonprofit szervezet vállalt szerepet. A Máramaros megye 

energetikai kialakításában az állami és az üzleti szféra volt jelent, így nem 

játszott szerepet a kiformálódásban. 

A fogalmi és szimbolikus kialakulás szakaszban lehet nagy szerepköre a civil 

szervezeteknek, ugyanis a benne élő társadalom a közösségi programok révén 

ismerkedhet meg a régió létezésével, funkciójával, feladataival. Mindhárom 

térségben található a megújuló energiával foglalkozó szervezet, valamint a 
térségi identitással foglalkozó kulturális szervezet (KulturNetz Kassel e.V., 

Bükki Településszövetség, ASOCIATIA CULTURALA LOVEY KLARA). 

Intézmények felemelkedésében szintén a két alapszervezet emelhető ki, akik 

civil szervezeti formában alakult ki a menedzsment szervezet. A szervezeti 

forma szempontjából érdekesség, hogy míg a német oldalon egyesületből 

alakítottak Kft-t, addig a magyar oldalon pedig nonprofit kft-ből egyesület. 

A régió kialakult szerepkörében vállalnak a legtöbb részt a szervezet. Ide 

azokat a civil szervezeteket is figyelembe vettük, akik nem feltétlenül 

foglalkoznak megújuló energiákkal, viszont a régióban az identitás 

fenntartásával foglalkoznak. A szervezetek neveinek felsorolás meghaladja a 

cikk kereteit, így a gyűjtő honlapokra hivatkozunk. Kassel: 
http://www.kassel.de/links/ Bükk: http://www.bukkleader.hu/rolunk.html 

Máramaros: http://www.searchromania.net/asociatii-1/maramures/_1/ 

Összegzés 

Összegzésként megállapítható, hogy a civil szektornak az energia régiók 

intézményesülésében jelentős részt vállalnak. A 3 vizsgált terület eltérő 

kulturális és természeti adottságai meghatározzák mind a térség, mind a 

megújuló energiák hasznosítását. Az identitás elősegítésében a civil társadalmi 

feltételek adottak. Az energia régiókkal kapcsolatos kutatásoknál a kialakult 

http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-leader
http://www.kassel.de/links/
http://www.bukkleader.hu/rolunk.html
http://www.searchromania.net/asociatii-1/maramures/_1/
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szerepkör mellett az eltérően kialakult nevezéktan, a terület és az ellátandó 

lakosság méretét is érdemes figyelembe venni és tovább vizsgálni is. 

 

3. táblázat: A vizsgálat területek civil szektorának összefoglaló táblázata 

 Kassel Bükk Máramaros 

Területi 

kiformálódás 

+ + - 

Fogalmi 

kiformálódás 

+ + + 

Intézmények 

kiformálódás 

+ + - 

Kialakult 

szerepkör 

+ + + 

Jelmagyarázat: + közrejátszott – nem játszott közre 

Forrás: saját szerkesztés 

Köszönetnyilvánítás 

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 

Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 

biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című 

kiemelt projekt keretében is zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 

Irodalomjegyzék 

Paasi, A. (1986): The Institutionalisation of Regions: a theoretical framework 

for understanding the emergence of regions and the constitution of regional 

identity. – Fennia. 164. 1. pp. 105-146. 

Patkós Cs. (2010): A régióképződés sajátosságai Magyarországon, in: Süli-

Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest-Pécs 

Reisinger A. (2010): Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában – 

különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére. Doktori értekezés. 

Széchenyi István Egyetem, Győr 

Reisinger A. (2012): Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában – 

elméleti alapok. Tér és Társadalom, 1. szám 41-66. pp. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judetul_Maramures_3D_map.jpg 2013.02.02. 

http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-

Karte+Liste_Juli2012.pdf 2013.02.02 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judetul_Maramures_3D_map.jpg
http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-Karte+Liste_Juli2012.pdf
http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-Karte+Liste_Juli2012.pdf
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http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap 2013.02.02 

http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&i

d=47&Itemid=6&lang=ro 2013.02.02 

http://www.bukkleader.hu/rolunk.html 2013.02.03. 

http://www.bukkmakleader.hu/images_2/hungary.jpg 2013.02.02 

http://www.climactregions.eu/web/guest/maramures-region 2013.01.30. 

http://www.climactregions.eu/web/guest/partners#maramures 2013.01.30 

http://www.deenet.org/KlimaRegio.2877.0.html 2013.02.02 

http://www.deenet.org/Regionale-Energieversorgung-im.2489.0.html 

2013.02.03. 

http://www.e-met.hu/files/cikk2661_11_Vallasek_20121004.pdf 2013.01.28 

http://www.kassel.de/links/ 2013.02.02 

http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-leader 2013.02.02 

Melléklet 

 
2. ábra: BÜKK- Térségi Leader Egyesület elhelyezkedése 

(http://www.bukkmakleader.hu/images_2/hungary.jpg 2013.02.02) 

http://www.100-ee.de/index.php?id=100eemap
http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47&Itemid=6&lang=ro
http://www.amemm.ro/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=47&Itemid=6&lang=ro
http://www.bukkleader.hu/rolunk.html
http://www.bukkmakleader.hu/images_2/hungary.jpg
http://www.climactregions.eu/web/guest/maramures-region
http://www.climactregions.eu/web/guest/partners#maramures
http://www.deenet.org/KlimaRegio.2877.0.html
http://www.deenet.org/Regionale-Energieversorgung-im.2489.0.html
http://www.e-met.hu/files/cikk2661_11_Vallasek_20121004.pdf
http://www.kassel.de/links/
http://www.umvp.eu/?q=leader/mi-a-leader
http://www.bukkmakleader.hu/images_2/hungary.jpg
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3. ábra: A Kassel-i energia régió elhelyezkedése (http://www.100-

ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-

Karte+Liste_Juli2012.pdf 2013.02.02) 

 
4. ábra: A Máramaros régió elhelyezkedése 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judetul_Maramures_3D_map.jpg 

2013.02.02) 

  

http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-Karte+Liste_Juli2012.pdf
http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-Karte+Liste_Juli2012.pdf
http://www.100-ee.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Broschuere/100ee-Karte+Liste_Juli2012.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judetul_Maramures_3D_map.jpg
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÖNKORMÁNYZATI 

HASZNOSÍTÁSA-FELSŐTÁRKÁNY 

DULAI ANDRÁS 

A célterület bemutatása 

A térség természetföldrajzát a következőkben összegezhetjük. Felsőtárkány az 

Észak-Magyarországi Régióban, Heves-megye északkeleti határán, Tárkányi-

medencében, a Bükk hegység kapujában (1. ábra). A Tárkányi-medence a 

Várhegy és az Őrhegy között fekszik 180-340 m közötti tengerszint feletti 

magasságban. (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990) 

 

1 ábra: A célterület elhelyezkedése Magyarországon 

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hungary_location_map.svg 

A Tárkányi-medence területe 30 km28. Területhasznosítás szempontjából 9 fő 

részre oszthatjuk. Felsőtárkány egy félmedencében fekszik, amely a Bükk 

hegylábfelszíneként értelmezhető. Az éghajlat mérsékelten hűvös – 

mérsékelten száraz. A napfénytartam évi összege 1900 óra körül van. Ebből a 

nyári összeg 790 óra, a téli pedig 180 óra. Az évi középhőmérséklet 8,5-9,0 °C 
fok körül van, a vegetációs időszak középhőmérsékletének több éves átlaga 

15,5-16,0 °C fok. Április 15. és október 12. között a napi középhőmérséklet 

meghaladja a 10 °C fokot ami nagyjából 180 napot jelent. Fagymentes időszak 

hossza körülbelül 180 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és 

minimumok átlaga 31 °C és -16,5 °C. (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990) 

                                                        
8
 A település területe ennek több mint kétszerese, hiszen közigazgatásilag hozzá tartoznak a Bükk 

más részeihez tartozó tájegységek is. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hungary_location_map.svg
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Az évi csapadék 30 évi átlaga 650 mm (2. ábra). Ebből 400 mm a vegetációs 

időszakban esik. 86 mm volt egy nap alatt a legtöbb lehullott csapadék. A 

hótakarós napok száma 45, az átlagos hó vastagság 18 cm. Leggyakoribb 

szélirány a DNy-i, az átlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s. 

A Tárkányi-patak vízgyűjtő területének alsó szakaszát foglalja magába. A 

Tárkányi-patak vízhozama a Felnémeti mérce szerint több éves átlagban 0,018-

3 m3/s között ingadozik. Ez megfelel a tipikus karszt jellegnek. Erre vallanak a 

közelben fellelhető források is. (MAROSI S. – SOMOGYI S. 1990) 

 

2. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség Magyarországon 

Forrás: 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/27/dolgozatok/05varallyay_gyorgy_ele

mei/image004.jpg 

Társadalomföldrajzilag a település az Egri kistérség része, községi jogállású 

település. népességszámát tekintve a kistérség nagyobb méretű települései közé 

tartozik (3. ábra). 

Bár közigazgatásilag Heves megye része, mégis a LEADER programon 

keresztül szoros kapcsolatban van a BÜKK MAK Akciócsoport tagjaként 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyével is. 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/27/dolgozatok/05varallyay_gyorgy_elemei/image004.jpg
http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/27/dolgozatok/05varallyay_gyorgy_elemei/image004.jpg
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3. ábra: Felsőtárkány elhelyezkedése az Egri kistérségben 

Forrás: VÁTI 

Felsőtárkány több szempontból is kiváló adottságú területen helyezkedik el. 

Egertől 9 km-re található É-i irányban, Miskolctól pedig 57 km-re fekszik D-

DNy-i irányban. A település dinamikusan fejlődött az utóbbi években. 
Felsőtárkány népessége a 2000-es évektől kezdve növekedést mutat (4. ábra). 

Míg 2000-ben a település lakossága 3324 fő volt ez 2010-re 3581 fő-re nőtt. A 

2010-es adatok a 2009-es évhez képest csökkent, de ettől eltekintve a település 

népessége átlagosan növekedett. 

 

4. ábra: Népességváltozás Felsőtárkányban (2000-2010) 

Forrás: Saját szerkesztés a TEIR adatai alapján 
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3400 
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Felsőtárkány korfája az öregedő települések közé sorolható (5. ábra). Jól 

látható, hogy a 0-14 éves korig terjedő intervallumban 271 férfi és 163 nő van, 

míg a 65 év feletti lakosságnál a férfiak aránya 340 fő a nőké pedig 294 fő. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a település népessége öregszik. Viszont ez 

az öregedés nem olyan drasztikus, mint más Magyarországon található 

településeken. Ami még jól megfigyelhető, hogy a 15-17 éves intervallumban a 

többihez képest sokkal kevesebben vannak. A legszembetűnőbb a 18-64 év 

közötti lakosság. A többihez képes kimagaslóan magas a férfiak aránya 1067 fő 

a nőké pedig 1127. Ez annak köszönhető, hogy a település kezd egy alvó 

település funkciót felvenni, mivel közel fekszik Egerhez. 

 

5. ábra: Felsőtárkány korfája (2001) 

Forrás: Saját szerkesztés a TEIR adatai alapján 

Felsőtárkány megújuló energiás természeti adottságai 

Napenergia 

A Tárkányi medencében az évi napsütésese órák száma 1900 óra/év (6. ábra). 

Ez az országos átlaghoz képest kevesebb, viszont még így is megéri 

hasznosítani ezt a megújuló energiaforrást. Több olyan pályázat valósult meg 

az évek során, amely napenergia befogására alkalmas eszközöket szereltek fel. 
Az új óvoda korszerű épülete olyan napkollektorokat kapott, amelyek nagyban 

befolyásolják az elhasznált energia mennyiségét az épületben. Tavasztól-őszig 

a napkollektorotok segítségével állítják elő a meleg vizet. Az új faluház is ezzel 

a módszerrel került megépítésre. 
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6. ábra: Az évi napfénytartam Magyarországon 

Forrás: http://hazepitoklapja.hu/wp-bolt/kep/napenergia_3.jpg 

Jól megfigyelhető a térképen, hogy Felsőtárkány az 1900-2000 közötti 
intervallumban helyezkedik el. Az éves energia mennyiség, ami az ország 

területére érkezik az 1,16 milliárd kWh. Ez 2600 szorosa az ország éves energia 

felhasználásának. Felsőtárkány az ország területének 0,083%-a. Az éves 

energia mennyiséget úgy kaptam meg, hogy Felsőtárkány területét (77 km2 ) 

megszoroztam az ország területére érkező energiamennyiséggel, majd ezt 

elosztottam Magyarország területével. Az így kapott érték 9604301 kWh 

energia egy évben. 

Vízenergia 

Felsőtárkányban a vízenergia hasznosítása szinte lehetetlen a település 

természetföldrajzi adottságai miatt. Mivel a település az Északi - 

középhegységben található, ezért itt nem találhatóak bővizű folyók. A település 
egy fél medencében fekszik mely mindössze 340 m tengerszintfeletti 

magasságon található. Az egyetlen folyóvíz a Tárkányi-patak (7. ábra). Ennek 

a pataknak csekély a vízhozama, vízjárása ingadozó. Sokszor annyi csapadék 

sem esik, hogy a patak a szárazabb időkben ne száradjon ki. Hagyományos 

keretek között teljesen alkalmatlan a vízenergia hasznosítására. 

http://hazepitoklapja.hu/wp-bolt/kep/napenergia_3.jpg
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7. ábra: A Tárkány-patak 
Forrás: Saját kép 

Szélenergia 

Mivel a szélenergia csak szakaszosan érkezik, meg az ország területére ezért a 

szélerőművek nem termelnek mindig ugyanannyi energiát. A településen a 

leggyakoribb szélirány a DNy-i, az átlagos szélsebesség mintegy 2-2,5 m/s (8. 

ábra). Mivel a település egy fél medencében helyezkedik el, ezért a széljárás 

nem egyenletes. A szélenergia használata a településen jelenleg nem megoldott. 

Az adottságok miatt nagyobb erőművek telepítése nem volna gazdaságos. A 

szélenergia használatát lakossági szinten lehetne megoldani, olyan kis 

teljesítményű erőművekkel melyek egy háztartás energiaszükségletét fedezni 

tudnák. 
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8. ábra Magyarország széltérképe 

Forrás: http://www.idokep.hu/szel 

Geotermikus energia 

Magyarországon a kőzetlemezek vékonyabbak, mint az átlag. Ez azt jelenti, 

hogy a föld magja felé haladva a hőmérséklet gyorsabban nő. Átlagosan 3° C-

ot emelkedik 100 méterenként. Viszont Magyarországon ez az értek 5-7° C 100 
méterenként. Az eltérő értékek miatt az ország több részén is nagyon jó 

termálvizeket lehet találni. Ezek kihasználása viszonylag csekély, pedig egy 

hőszivattyús rendszer kiépítése nagyon gazdaságos. Felsőtárkány és Eger 

környékén is nagyon jó minőségű termálvizeket találtak. 

A térképen (9. ábra) jól látható, hogy a környező területeken több fúrást 

láthatunk. Eger területén elhelyezkedő pontok sűrűn követik egymást, tehát 

több fúrást is végeztek ezeken a területeken. Felsőtárkányban csak a déli része 

volt alkalmas, mert itt a kőzet nem olyan kemény, mint az északi területeken, 

ami főként karsztos jellegű. Jól megfigyelhető, hogy a fúrások közel vannak 

egymáshoz Felsőtárkányban és Egerben is. Ez igaz a Felsőtárkánytól ÉNy-ra 

elhelyezkedő Bélapátfalvára is. 

http://www.idokep.hu/szel
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9. ábra: Felsőtárkány térségének mélyfúrási megkutatottsága 

Forrás: MÁFI 

Biomassza 

Felsőtárkány csekély mezőgazdasági aktivitást mutat a szőlőtermesztésen kívül. 

Főként az erdőgazdálkodás és a rá épülő faipar jelentős a településen. Az Egri 

kistérségben jelentős szőlőtermesztés folyik (1. táblázat). Két történelmi 

borvidék is érinti a kistérséget: az egri és a bükkaljai. Felsőtárkány az 

utóbbihoz tartozik. Jelentős szőlőültetvények helyezkednek el a település 

külterületein. A szőlő a biomassza előállításban fontos szerepet játszik. 

Igazából a szőlővenyige az elengedhetetlen kelléke. Sok mindentől függ a 

venyige mértéke: termésnek a mennyiségétől, az ültetvény kondíciójától, 

korától stb. 

A szőlő ültetvények mérete az Egri kistérségben 4469,87 ha. Felsőtárkányban 

ennek a 2,5%-a található (113,69 ha). A kistérség egészét tekintve ez nem nagy 
érték, ugyanakkor a 2005 óta eltelt időszakban jelentős új telepítések zajlottak 

le, amik megnövelték ennek a potenciálnak az értékét. Felsőtárkány szőlő 

területe 2,54% az egészhez viszonyítva. 
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1. táblázat: Szőlőültetvények az Egri kistérség településein 

Település Ültetvény területe (ha) 

Andornaktálya 471,73 

Demjén 371,86 

Eger 1257,27 

Egerbakta 107,03 

Egerszalók 336,33 

Egerszólát 376,78 

Felsőtárkány 113,76 

Kerecsend 136,76 

Maklár 137,12 

Nagytálya 309,53 

Noszvaj 130,39 

Novaj 404,7 

Ostoros 269,64 

Összesen 4469,87 

Forrás: GERGELY S., 2005 

Az összes szőlővenyige hozam a kistérségben egy évben 10426,17 t. 

Felsőtárkány ültetvényein legkevesebb 265,19 t venyigét tudnának 

hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy ha a kistérségi mennyiség fűtőértéke 80239,77 

GJ akkor a Felsőtárkányi mennyiség 2040,1 GJ energiát adna. Viszont a 

szőlővenyige hasznosítása jelenleg kis mennyiségben zajlik a kistérségben és 

Felsőtárkányban is. A venyige nagy részét felaprítják és visszadolgozzák a 

talajba. A kisebb részét pedig biomassza tüzelésű kazánba égetik el. Mint 

korábban írtam, ha a teljes mennyiséget elégetnék, akkor 2041,1 GJ energiát 
kapnánk. Viszont egy nagy teljesítményű biomassza kazán 70%-os hatásfokkal 

üzemel akkor az elégetett energia mennyisége lecsökken 1428,77 GJ-ra. 

Az Egri kistérség erdőterülete 15602 ha. A legnagyobb területtel Felsőtárkány 

rendelkezik a legkisebbel pedig Maklár. Viszonylag nagy eltérések vannak az 

erdőterületek között. Energetikai célra a térség egész területén 46546 t fát 

lehetne felhasználni, ehhez jön még az 500 t egyéb faipari hulladék. Ennek 

Felsőtárkányban található majdnem a fele. 6557 hektáros erdőterülettel és a 

18812 t fával Felsőtárkány tehát az élen jár a dendromassza jelentette 

lehetőségek területén. Sajnos a biomassza hasznosítás a megyénkben még 

gyerekcipőben jár, így Felsőtárkány sem aknázza ki maximálisan az ebben rejlő 

nagyon is reális lehetőségeket. (GERGELY S., 2005) 

  



71 

 

Civil szervezetek szerepe a településen és a megújuló energiaforrások 

hasznosításban 

A civilszervezeteknek fontos szerepe van egy település életében. Ezek a 

szervezetek nagyban segítik a település fejlődését. Felsőtárkányban jelenleg 26 

regisztrált civilszervezet van. Véleményem szerint a legjelentősebb szervezet, 

amely megújuló energiás pályázatokat add be a Felsőtárkányi Harmonikus 

Fejlődés Egyesület. Az egyesület a céljait így határozta meg: „Az egyesület 

elsődleges célja Felsőtárkány Önkormányzatának segítése a CITY SEC 

program tervezésében és megvalósításában, mely program célul tűzte ki az 

európai Polgármesterek Szövetségének keretein belül az alábbiakat: Növeli a 
Fenntartható Energia Közösségek számát. Az EU Fenntartható 

energiahasználattal kapcsolatos céljainak elérése. Elősegíteni az energia-

önellátás megvalósulását. 

Másik jelentős szervezet a településen: Vár-Hegyalja Ökoturisztikai, 

Egészségmegőrző és Aktív Életmódot Támogató Egyesület. Ez az egyesület 

az ökoturisztikára helyezi a fő hangsúlyt, amelyet önkormányzati elveken belül 

végeznek. Az aktív életmódot próbálják népszerűsíteni a fiatal és az idősebb 

korosztályban is. 

Véleményem szerint fontos a fiatalokat is bevonni a település életébe, mivel 

olyan lehetőségeket kell teremteni, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el. Ehhez 

szükséges egy élhető település megteremtése, amelyben a fiatalok sok 
segítséget tudnak nyújtani. 
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYI HASZNOSÍTÁSÁNAK 

EGY LEHETSÉGES MODELLJE: KÖMLŐ KÖZSÉG PÉLDÁJA 

TÓTH SÁNDOR 

Bevezetés: kérdésfelvetés és alkalmazott módszerek 

A környezetvédelem és az energiahatékonyság, illetve a megújuló 

energiaforrások alkalmazásának széles körű terjedése globális problémakört 

jelentenek. A megújuló energiák napjainkban komoly gazdasági jelentőségre is 

szert tettek, egyre növekszik az ilyen fejlesztésekbe történő befektetések 

nagysága. (http://www.megujuloenergiak.eu/megujulo-energiak-fontossaga) 

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy helyi megoldások szülessenek ebben az új 
energetikai korszakban.  

Társadalomföldrajzilag kiemelten fontos kérdés a megújuló energiák 

hasznosításában, hogy a helyi közösségekben ki legyen a kezdeményező, a 

projektgazda, illetve a beruházások milyen tulajdonba kerüljenek. Elméletileg 

mint a gazdaság egyik kulcságazata, az energiagazdaság a piaci viszonyoknak 

megfelelően kell, hogy működjön. (KAJATI GY. 2008) Terület- és 

közösségfejlesztési szempontból ugyanakkor fel kell tennünk azt a kérdést, 

hogy nem hivatottak-e ezek, a területhez ezer szállal kötődő, onnan 

gazdaságosan csak nehezen és kis távolságra elszállítható megújuló energiák 

arra, hogy a helyi közösség tulajdonában maradva, közvetlenül általuk 

hasznosuljanak. A helyi erőforrások közösség általi hasznosítása ráadásul egy 
közösségépítő élmény, ahogy azt a szakirodalom megállapítja. (PATKÓS CS. – 

BAROS Z. 2004) Az ilyetén, helyi érdekcsoportok által való hasznosítás 

megfelel az EU regionális politikájában megismert szubszidiaritás elvének is. 

Az Európai Unió LEADER kezdeményezésében, ami a vidéki területek 

fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze, megjelenik ez az alapelv. (PATKÓS 

CS. 2006) További kérdés ugyanakkor, hogy egy olyan elmaradott 

konvergenciatérségben, ahol a társadalom önszerveződő képessége gyenge, ki 

vagy kik legyenek a közösségi hasznosítás gyújtópontjai? 

Cikkünkben elsősorban azt kívánjuk megvizsgálni, hogy Kömlő községben 

mely megújuló energiafajták hasznosítására nyílik elvi (természeti potenciál 

szerint létező) lehetőség. Második kérdésünk, hogy megvan-e a helyi 
közösségben az a belső kohézió (pld. civil szervezetek aktivitása), ami lehetővé 

teheti a szubszidiaritásra épülő európai modellek meghonosítását a megújuló 

energiák hasznosításában. Végül pedig interjús és kérdőíves kutatások alapján 

megállapítjuk, hogy helyben a lakosság véleménye és az önkormányzat 

fejlesztési szándékai mennyiben találkoznak, illetve mennyire lehet sikeres egy 

az önkormányzati kezdeményezés primátusával jellemezhető helyi fejlesztési 

modell? 

A témában rendelkezésre álló magyar nyelvű szakirodalom közül jó néhányat, 

illetve számos az internetes oldalt is tanulmányoztunk a feldolgozás során. A 

http://www.megujuloenergiak.eu/megujulo-energiak-fontossaga
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községre vonatkozó alap statisztikai adatokat a TEIR rendszerből, illetve a 

készülő Heves megyei területfejlesztési koncepció munkaanyagából vettünk át. 

A célterületen terepbejárást folytattunk, szemrevételeztük az önkormányzati 

intézmények épületeit energetikai szempontból. A biomassza potenciál 

vizsgálatát ugyancsak terepbejárással végeztük. A település polgármesterével 

interjút készítettünk. A falu lakosaival kérdőíveket töltettünk ki, összesen 100 

db-ot, ami Kömlő 1924 fős lakosságát tekintve több mint 5%-os mintát jelent.  

Kömlő: a falu és természet adta lehetőségei a megújuló energiák 

hasznosítására 

Kömlő Heves megye déli részén a hevesi nyílt ártéren, Hevestől 13 km-re, 
délkeletre fekvő település (1. ábra). Kömlő térsége az ország kevésbé szeles 

vidékei közé tartozik. Az országos széltérkép szerint 50 m magasságban 3-3,5 

m/s szélsebesség tapasztalható. (Tar K. é.n.) Ennek megfelelően a nagyobb 

teljesítményű berendezések telepítése nem volna gazdaságos. Leginkább kisebb 

teljesítményű, ún. „intelligens rendszerek” javasolhatók. 

Kömlő adottságai a napenergia hasznosítására közepesnek mondhatóak, hiszen 

a napsütéses órák átlagos évi összege 1901-1950 óra között alakul. A 

globálsugárzás tekintetében is közepes (4600-4700 MJ/m2) értéket 

tapasztalhatunk. Ezt átszámolva kb. 1300 kWh/m2 munkavégző képességet 

tudunk biztosítani. (http://ekh.kvk.uni-obuda.hu/napelemek/17-napelemek-

mukodese-es-alkalmazasa.html) 
A település határa kiváló adottságú talajokkal rendelkezik, átlagosan 25-30 

AK/ha értékeket tartanak nyilván. Kömlő határában nagy- és kistáblás 

szántóterületek, illetve kisebb arányban legelők és gyepek találhatók. Ebből 

arra következtethetünk, hogy a szántóföldi kultúrákhoz kapcsolható 

bioenergetikai alkalmazások a leginkább perspektivikusak a térségben. 

file:///g:/AGRIA%20GEOGRÁFIA/cikkek/(http:/ekh.kvk.uni-obuda.hu/napelemek/17-napelemek-mukodese-es-alkalmazasa.html
file:///g:/AGRIA%20GEOGRÁFIA/cikkek/(http:/ekh.kvk.uni-obuda.hu/napelemek/17-napelemek-mukodese-es-alkalmazasa.html
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1. ábra: Kömlő és térsége 

Forrás: TEIR 

1. táblázat: Fontosabb szántóföldi kultúrák termésátlagai és a vetésterület 

a kömlői határban 2011-ben 

Termé

ny 

neve 

Átlagter

més 

(t/ha) 

terül

et 

(ha) 

Összte

rmés 

(t) 

1 egység fő-

terményre jutó 

mellék-termény 

Mellék-

termény 

(t) 

Fűtőérté

k 

(MJ/kg) 

Össz

es 

fűtő 

érték  

(GJ) 

búza  4,2 3890 16338 0,6 9802,8 13,5 1323

37,8 

árpa 3,8 1232 4681,6 0,6 2808,96 13,5 3792

0,96 

repce 1,8 2699 4858,2 3,5 17003,7 13,5 2295

49,95 

napraf

orgó 

2,8 2912 8153,6 0,8 6522,88 11,5 7501

3,12 

kukori

ca 

0 0 0 1,8 0 13 0 

Összes

en 

.. 1073

3 

34031,

4 

.. 36138,34 .. 4748

21,83 

Forrás: Papp Imre falugazdász adatközlése 

Az 1. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2011-ben Kömlő határában a 
legtöbb földterületen búzát vettek, ezt követte a napraforgó és a repce. A 

kukorica vetésétől a gazdák sajnos ódzkodnak, hiszen nem tudják megóvni a 

termést az külterületi tolvajlástól. A termésátlagokat tekintve az össztermésben 
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és a melléktermény mennyiségében is a napraforgó áll az élen, ezt követi a 

repce, illetve az árpa fő- és mellékterménye. Szakirodalmi adatokra (GERGELY 

S. 2003) épülő kalkuláció alapján megállapítható, hogy melléktermékekből 

összesen kb. 475 ezer GJ energia volna felszabadítható.
9
 Szalmapellet, illetve 

szalmabrikett előállításával és elégetésével kb. 380 millió, míg szalmabála 

tüzelésével kb. 350 millió Ft érték volna realizálható. 

Termálvizet is feltártak Kömlő külterületén, de pénzhiány miatt nem tudták 

hasznosítani, ezeket betoninjektálással hozzáférhetetlenné tették. Esetlegesen 

ezt az adottságot turisztikai és gyógyászati célra lehetne hasznosítani, de 

befektető, nem jelentkezik egyelőre.  
Megállapíthatjuk tehát, hogy Kömlő területén a megújuló energiaforrások közül 

optimális lehetőségei a biomassza hasznosításának vannak. Kisebb – kiegészítő 

jellegű – energetikai berendezések ugyanakkor más forrásokra (szél, nap, 

geotermikus energia) is épülhetnek. 

Kömlő: társadalmi helyzetkép 

Az itt élők fő megélhetési forrása sokáig a mezőgazdaság volt. Az 1970-es évek 

közepétől a lakosság fogyása erőteljesen megindult, a nagyüzemi gépesített 

földművelés nyert teret a kollektivizálással, s az öregedő lakosság mellett 

számban erőteljes növekedésnek indult a korábban kis létszámú cigány 

etnikum. A rendszerváltozás alapos változást hozott a falu életében: a 

termelőszövetkezet megszűnt, mezőgazdasági magánvállalkozások jöttek létre 
és a kereskedelmi egységek mindegyike magánkézbe került. Mindezen okok 

közrejátszottak abban, hogy a faluban mind a megyei, mind pedig az országos 

átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya, s a település hátrányát erőteljesen 

befolyásolja, hogy az itt élő közel 1000 fő cigánylakosság szakképzetlen 

munkaerő. (HANGRÁD L. 2005)  

 

                                                        
9
 A szakirodalom megoszlik abban a tekintetben, hogy a keletkezett melléktermény hány százalékát 

érdemes a helyszínen hagyni és beszántani a talajerő utánpótlás érdekében. E sorok írója 

tapasztalatai szerint például a búzaszalma kifejezetten káros a talajra nézve, ezért ennek 

visszaforgatása semmiképpen sem ajánlott. 
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2. ábra: Kömlő társadalmi helyzete – Heves megye településeihez képest – 

néhány statisztikai mutató tükrében (Balra fent: Az 1000 lakosra jutó civil 

szervezetek száma; Jobbra fent: A roma lakosság száma és aránya; Alul: Az 
SZJA alapot képező egy lakosra jutó jövedelem országos átlaghoz viszonyított 

átlaga (%)) 

Forrás: Heves megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020), 

Helyzetértékelés) 

Az 1970-es - 1980-as években létesített Tisza-tó idegenforgalma nem érinti ma 

még a falu gazdasági életét, ugyanis az infrastruktúra csak most indulhat 

jelentősebb fejlődésnek. A főközlekedési utakhoz viszonyított helyzete az M3-

as autópálya megépítésével kedvezővé vált, hiszen a füzesabonyi csomópont a 

községtől mindössze 13 km-re található. Járásközpontja a közeli Heves, míg a 

megyeszékhely: Eger 36 km-re található északi irányban. (1. ábra) 

Megállapíthatjuk, hogy Kömlő a fejletlen Észak-magyarországi régió egyik 

megyéjében, annak is egyik hátrányos helyzetű kistérségében fekszik. Főbb 
társadalomstatisztikai jellemzői is ezt mutatják, ahogy a térképeken (2. ábra) 

Kömlő 
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látható. A civil aktivitás igen alacsony, hiszen az 1000 lakosra jutó regisztrált 

civil szervezetek száma mindössze az 1,4-4,7-es (legrosszabb) kategóriába 

tartozik, ami a megyei átlagnál sokszorta alacsonyabb. Kömlő Heves megye 

romák által egyik legintenzívebben lakott települése, a lakosságszámhoz képest 

kiemelkedően magas az etnikum aránya, ahogy néhány szomszédos dél-hevesi 

településen is. A harmadik statisztikai mutató, az SZJA alapot képező egy 

lakosra jutó jövedelem országos átlaghoz viszonyított átlaga (%) azt mutatja, 

hogy egy rendkívül szegény településről van szó, ahol a lakosság anyagi 

helyzete messze rosszabb még az egyébként nem túl magas megyei átlaghoz 

képest is. 
Összességében a falu társadalma – véleményünk szerint – alkalmatlan arra, 

hogy egy nyugat-európai típusú, alulról szerveződő (bottom-up) megújuló 

energia hasznosítási programot indítson el. Ennek részben anyagi (elégtelen 

jövedelmi viszonyok), részben a társadalom összetételéből fakadó (magas 

számú és arányú roma lakosság)10, részben pedig a civil aktivitás hiányából 

származó okai vannak. Ez a helyzetkép hazánk más területeire is jellemző a 

szakirodalom szerint. (KOVÁCS T. 2010a, 2010b, 2012) 

Helyi vélemények a megújuló energiákról 

Már említett kérdőíves felmérésünkben – többek között – feltérképeztük a 

lakossági véleményeket arról, hogy az itt élők szerint milyen előnyök 

származnának a megújuló energiák helyi hasznosításából. A válaszadók nagy 
része szerint előnyös lenne ilyen program munkahelyteremtés és 

környezetvédelmi szempontból is. Személy szerint a munkahely lehetősége a 

legfontosabb, mert sok emberre lenne szükség a megvalósításhoz és az 

üzemeltetés is igényelhet helyi munkaerőt. Sokféle létesítményt elfogadnának a 

lakosok, ha a megélhetésüket ezzel biztosítva látják. Nagy támogatottsága van, 

egy megújuló energiákat hasznosító üzem létrehozásának, mint munkahely 

teremtési lehetőségnek. Ezt nagyon sokan támogatják, kevés válaszadó akár 

anyagilag is tudná támogatni, míg a legtöbben csupán saját munka 

felajánlásával járulnának hozzá. 

Kedvezményező szerep tekintetében a kormányt, fejlesztési hivatalokat 

települési önkormányzatokat azok összefogását, és a helyi vállalkozókat, 
vállalkozásokat jelölték meg, mint akiknek a legtöbbet kellene vállalni ebből. 

Nagyon érdekes, hogy az önkormányzatot, mint egyedüli kezdeményezőt 

viszonylag kevesen jelölték meg. Sokkal többen a központi kormányzattól, 

vagy valamely köztes területi szinttől várnák a kezdeményezést. Figyelemre 

                                                        
10

 Nagyon érdekes eredmények születtek, amikor rákérdeztünk a lakosság megújuló energiákra 

vonatkozó ismereteire. Bár elméletileg sokan hallottak különböző módszerekről és lehetőségekről 

(vízenergia, szélenergia stb.), ilyen irányú ismereteik leginkább elméletiek és például a saját 

kertjükben termelődött biomasszát a legtöbben egyszerűen a kertben elégetik, további hasznosítás 

nélkül. Ismereteik forrása legtöbbször az írott sajtó, vagy egyéb médiák. Ezek az eredmények 

összecsengenek más szerzők korábbi megállapításaival (BAROS Z. – PATKÓS CS. – TÓTH T. 2004 ) 
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méltó, hogy a civil szervezetek mint kezdeményezők, egyáltalán nem jelentek 

meg a válaszok között, pedig a kérdőívben mint lehetőség szerepeltek. 

Napjainkban ugyanakkor Kömlő jelenlegi vezetése vállal kezdeményező 

szerepet a megújuló energiák hasznosításában.  

A falu vezetője a vele folytatott beszélgetés során hangsúlyozta, hogy nehéz 

helyzetünk ellenére szeretnék a falu által felhasznált energiát kiváltani 

megújuló energiaforrásokkal. A tervek szerint kettő darab hőközponttal ellátják 

az önkormányzati épületek fűtését, ezen kívül kettő darab 48KW-os 

szélerőművet szeretnénk fölállítani. Ha az energia igényen fölül is 

teljesítenének úgy a hálózatra való termelést is tervezik, így is szeretnének a 
hátrányos helyzetű családokon segíteni (nevezetesen a helyi bevételek 

növelésén keresztül). Mivel a településen nagyon sokan közmunkából élnek, 

egy sikeres megújuló energiás pályázat, nagyon sok embernek tudna 

munkalehetőséget teremteni. A projekt pénzügyi mutatóit (megtérülés) nagyban 

javíthatja ez a tény. 

Az új projekt bekerülési költségét ugyanakkor saját erőből nem képes 

előteremteni a település, így mindenféleképpen pályázat útján szeretnék 

megvalósítani a terveiket. A pályázati önerőt tudják biztosítani mivel a nehéz 

helyzet ellenére az önkormányzatnak tartozásai nincsenek. Ha lehetőség lesz rá, 

akkor vállalkozók, gazdasági társaságok bevonását is tervezik. A jelenlegi 

energia számlát figyelembe véve a beruházás elkészülése után körülbelül 
egyharmadával fog csökkenni az önkormányzat kiadása. A település vezetője 

szerint a projekt erősségei a nagy támogatottság az önkormányzat és a falu 

lakosainak részéről, illetve egyéb pozitív hatások még: 

- csökken a káros anyag kibocsátás és az energia felhasználás  

- meglévő szalma készletük fölhasználása (eddig a tarlón 

elégetve) 

- csökkennek a falu kiadásai  

- betanított és szakmunkásokat tudnak alkalmazni  

- épületek felújítása rendeltetés szerinti használata 

Negatívumként jegyezte meg a polgármester, hogy a lakosságban kevés az 

olyan ember, aki anyagilag is tudná támogatni a beruházást, illetve 

szélerőműnek esetleg lehet tájromboló hatása  

Konklúziók 

Cikkünkben arra kerestük a választ, hogy az energiahatékonyság és a megújuló 

energiák helyi hasznosítására milyen lehetőségek létezhetnek egy halmozottan 

hátrányos helyzetű térségben. Ennek megválaszolására körüljártuk azokat a 

természeti adottságokat, amelyek lehetővé teszik a különböző típusú megújuló 

energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Megállapítható, hogy Kömlő 

esetében a legjobbak az adottságok a szántóföldi melléktermékekre épülő 
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biomassza hasznosítására. Kisebb mértékben ugyanakkor lehet építeni a 

szélenergiára, illetve geotermikus lehetőségekre is. 

Rámutattunk a társadalmi hátteret bemutató alfejezetben arra, hogy mivel a 

helyi társadalom sérülékeny és komplex módon szegény (anyagilag, identitását 

és a civil aktivitást tekintve), ezért a tőlünk nyugatra bevált, a szubszidiaritásra 

építő fejlesztési receptek valószínűleg nem működőképesek. 

A kömlői lakosok körében végzett kérdőíves felmérésünkből kiderült, hogy a 

lakosság önerőből képtelen ilyen hasznosításokat bevezetni, a kezdeményezést 

is általában a központi kormányzattól várják. Saját maguk esetleg csak 

munkaerejük felajánlásával volnának képesek részt venni az ilyen 
projektekben. A falu vezetése ugyanakkor felismerte ez ilyen típusú 

beruházások fontosságát. Éppen ezért minden lehetőséget igyekeznek 

megragadni, hogy pályázati úton pénzt szerezve megteremtsék a helyi 

nyersanyagokra és adottságokra épülő energiatermelést. A falu polgármestere, 

egyetértésben a testülettel és a jegyzővel szalmabrikettáló gépsor beszerzésére 

nyújtottak be pályázatot, amivel egyrészt helyi terméket előállítva növelhetik a 

helyi hozzáadott értéket, másrészt ebben a magas munkanélküliséggel 

jellemezhető településen néhány munkahelyet is teremthetnek. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy egy társadalmilag és gazdaságilag elmaradott 

térségben – amennyiben képes és hajlandó rá – a helyi önkormányzat fontos 

kezdeményező szerepet vállalhat a megújuló energiák kihasználását és az 
energiahatékonyságot célzó projektek megvalósításában. Ebben megteremthető 

– legalábbis kistelepüléseken – a helyi nagykoalíció, illetve a lakossági 

egyetértés is. Ezzel az együttműködéssel pótolhatók az egyébként hiányzó civil 

szervezetek is. 
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