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Paradigmaváltást az energiagazdálkodásban! 
 

A tudomány fejlődését napjainkban két egymástól gyökeresen eltérő irányvonal 

jellemzi: a kutatók túlnyomó többsége az egyes részterületek egyre mélyebb 

megismerését tűzte ki céljául, egy kisebb, de jelentőségében az előzőhöz képest legalább 

olyan fontos társaság, a különféle tudományterületeket komplex módon megközelítve, 

interdiszciplináris jellegű kutatási tevékenységet folytat, s ezzel olyan összefüggésekre 

hívja fel a figyelmet, amelyek a „specialisták” figyelmét könnyen elkerülik.  

 

There are two completely different ways of development in science. As the 

majority of scientists deal with very special problems, there are just very few experts 

who search the interdisciplinary relations using a complex knowledge. They can easily 

find such connections that escape the specialist’s attention. 

 

Ha az energiagazdálkodást, mint önálló tudományterületet értelmezzük – és miért ne 

tehetnénk –, ugyancsak igaz a fenti tézis. Mégis, ha a magyarországi helyzetet alaposan 

szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy nálunk ezt a diszciplínát szinte kizárólag mérnöki 

végzettséggel rendelkező szakemberek művelik. Közülük sokan hangoztatják, hogy ez a 

„szakmai oldal”, amelyből egyenesen következik, hogy mindenki más csak outsider, amolyan 

kívülálló, akinek a véleménye szakmai ügyekben nem mérvadó. Jelen írásomban arra 

kívánom a figyelmet ráirányítani, hogy az energiagazdálkodásban is egyre fontosabb volna 

más tudományterületek tudásanyagának ismerete, alkalmazása, a döntésekbe más 

tudományterületek szakembereinek bevonása. Különösen igaz ez korunkban, amelyben az 

egész energiaszektorban olyan gyökeres változások következtek be, amelyek nem kezelhetők 

többé büntetlenül pusztán mérnöki módszerekkel .  

A fenti probléma megértéséhez történetesen egy mérnökember, a dán műszaki 

egyetem tanára, Jørgen Nørgård koncepcióját érdemes átgondolni. A professzor rávilágít arra, 

hogy az energialánc nem ér véget a fogyasztó-berendezésnél, s ennél továbblépve, az 

energiaszolgáltatás szerepét vizsgálja különféle életstílusú családok tekintetében. Eközben 

rávilágít egy olyan alapvető összefüggésre, amely eddig nem volt a szakemberek 

érdeklődésének középpontjában: az energiafogyasztás mértékét alapvetően a jólétről alkotott 

fogalmunk, elképzelésünk befolyásolja, ami viszont éppen az életmódunkban ragadható meg 

legegyszerűbben (Nørgård, J. 1998.). Sajnálatos, hogy a korunkban hódító fogyasztói 

társadalom a jólét fogalmát az anyagi javak (el)fogyasztásával azonosítja, ami pedig nem más, 

mint a természeti erőforrások, így az energiahordozók készleteinek egyre gyorsuló ütemű 

felélése. Erre buzdítanak bennünket a reklámok is, amelyek egyre nagyobb teljesítményű 

autót, nagyobb űrtartalmú hűtőszekrényt, nagyobb képátmérőjű televíziót, és monitort 

igyekeznek ránk erőltetni – csakhogy a nagyobb méretnek ára van, ami nagyobb 

energiafogyasztásban jelentkezik. Nørgård nézete szerint ilyen értelemben beszélhetünk az 

életmód, az életstílus energiahatékonyságáról is (ami a fogyasztói társadalom nagyobbat-

többet akarásával nyilvánvalóan egyre romlik). Ezzel a figyelemreméltó gondolatmenettel 

vélhetően világos bizonyítékát kaphattuk annak, hogy az energiagazdálkodás valóban nem 

vizsgálható pusztán matematikai, kémiai és fizikai ismeretek halmazaként, számos alapvető 

összefüggésének megértéséhez szükség van akár a bölcsészettudomány egyes 

szakterületeinek ismeretanyagára is. 
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forrás: Nørgård, J. 1998. 

 

 

Igen izgalmas az Amerikai Egyesült Államokban szociológusként dolgozó Loren 

Lutzenhiser e tárgykörben folytatott igen alapos kutatása is, amely élesen veti fel a 

társadalomtudományok bevonásának szükségességét az energiatervezés folyamatába 

(Lutzenhiser, L. 1993). Vizsgálatai szerint napjainkig az energiatervezést, így például az 

igények előrejelzését döntően különféle berendezések, épületek műszaki jellemzőinek 

vizsgálata, illetve az energiaárak kérdésköre határozta meg. A különféle modellek rendszerint 

vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, vagy csak sokadlagos tényezőként veszik 

számításba az emberi viselkedést, mint az energiafogyasztást befolyásoló tényezőt.  

Már csaknem 15 éve jutott ugyanezen megállapításra korunk energiatervezésének 

egyik leghíresebb figurája, Lee Schipper, a Nemzetközi Energia Ügynökség kutatója: „Mi, 

akik energiatervezőnek nevezzük magunkat, nagy hibát követünk el, hiszen valóban csak az 

energiát vizsgáljuk, miközben az emberi viselkedést kellene tanulmányoznunk.” (Cherfas, J. 

1991) 

A Nyugat-Európában zajló paradigmaváltás egyik jele, hogy az Oslói Egyetem 

„Energiatervezés és fenntartható fejlődés” című kurzusának vezetője egy szociológus, az 

amerikai származású Harold Wilhite. Kutatási témája igen izgalmas és tanulságos: az 

energiafogyasztási sémák és a kultúrák közötti kapcsolatrendszer (Wilhite H. et al. 1996, 

Wilhite H. et al. 2000). Wilhite felhívja a figyelmet arra az első hallásra talán kevéssé 

lényegesnek tűnő – ám alaposabban végiggondolva mégis jelentékeny – problémára, amit az 

angolszász kultúra néhány aspektusa, például az európai öltözködési szokások illetve építési 

megoldások terjedése jelent a trópusi országok energiagazdálkodásában. Az évezredek alatt 

kialakult hagyományos viselet háttérbe szorulása, illetve ezzel párhuzamosan az öltönyös-

nyakkendős menedzserstílus rohamos térnyerése a forró éghajlati övezetben az elmúlt 

évtizedekben már önmagukban is a légkondicionálás iránti igények rohamos növekedésével 

jártak. Ennek kapcsán olvashattunk a közelmúltban egy érdekes MTI hírt: a japán 

környezetvédelmi minisztérium 2005 nyarán maximálisan 28 Celsius-fokos hőmérsékletre 

kérte beállítani az állami hivatalokban és a vállalatoknál a légkondicionáló berendezéseket, 

ezzel együtt szorgalmazta a „nyakkendő-mentesítést” és „ingnyak-kigombolást”. Az érintett 

hivatalokban a nyári hónapok alatt végülis 240 ezer otthon egyhavi energiaszükségletét, 



vagyis 70 millió kWh villamos energiát sikerült megspórolniuk a visszafogottabb 

légkondicionálással (www.mti.hu). 

Ma már remélhetőleg senki nem vitatja, hogy a természettudomány egyes területei 

nélkül sem lehetséges korszerű energiagazdálkodásról beszélni. A meteorológia figyelmen 

kívül hagyásával éppoly nehéz volna vizsgálni a szél- és napenergia alapkérdéseit, mint a 

geológia nélkül a geotermiát, vagy a biológia nélkül a biomassza energetikai alkalmazásait. A 

hagyományos mérnöki megközelítésmódon túlmutat a földrajztudomány egyes vizsgálati 

módszereinek, így elsősorban a térinformatikának az energetikai célú alkalmazása is. Az 

ennek hiányában készült energetikai és környezetvédelmi programokban, stratégiákban, egyes 

megújuló energiaforrások technikai, illetve társadalmi-gazdasági potenciálját csak „mérnöki 

becsléssel” tudják a szakértők megállapítani, ami nagyságrendekkel eltérhet a térinformatikai 

módszerrel, az adott földrajzi tér kínálta lehetőségek és korlátozó tényezők feltárásával 

számított eredménytől (Munkácsy B. 2004).  

Hogy milyen következtetéseket lehet mindebből levonni? Írásommal például arra is 

választ kerestem, hogy szakemberképzésünkben miért nem szerepelnek kellő súllyal az 

energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek. A 

napjainkban friss diplomával az egyetemről kikerülő energetikusok csak a már leváltás előtt 

álló technológiai megoldásokat ismerik részletekbe menően, az új, a korszerű 

energiagazdálkodás alapelveiről a szükségesnél jóval szerényebb, ráadásul sok tekintetben 

torz ismeretanyaggal rendelkeznek. Az építészek körében hódít a beton és üveg alkalmazása, 

amely a gyakorlatban üvegházként funkcionáló, energiazabáló modern irodaépületek 

burjánzásában nyilvánul meg. Végül, hogy a saját portámon is sepregessek: a 

területfejlesztéssel, területi tervezéssel foglalkozó fiatal szakemberek többsége mit sem hallott 

a napenergia passzív hasznosításáról és ennek a települések szerkezetével kapcsolatos 

összefüggéseiről.  

Mindezen hiányosságok hazánkban jól kitapintható összefüggésben vannak az 

interdiszciplináris megközelítésmód háttérbe szorításával. Ennek kompenzálásában tölt be 

fontos szerepet az Energiagazdálkodás című lap, hiszen itt rendszeresen hozzáférhető az 

energiahatékonysággal, vagy a megújuló energiákkal kapcsolatos szakmai anyag, és a 

publikációk szerzői között régóta megférnek a magamfajta kívülállók is. Köszönet érte!  
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