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Modellrégió kialakításán dolgozik az EKF
Közel kéttucatnyi település megújulóenergia-potenciáljának feltárásával foglalkozik az a program, amelyet 2012-ben indított el egy német partnerrel az Eszterházy Károly Főiskola. A projekt végén elkészül egy
geoinformatikai adatbázis, amely térképeken mutatja egyebek között a földtani alapok, a talajminőség
adatait. Az intézmény ezzel jelentősen hozzájárul a régió környezeti, gazdasági és társadalmi helyzetének
javításához.
Az Európai Unió és a fejlett világ jelenleg a megújuló energiák elterjedésének forradalmát éli. Az a
térség lesz sikeres, amelyik kevésbé kiszolgáltatott
a fosszilis energiapiacnak és a lokális környezetvédelem következményeinek. Az Eszterházy Károly
Főiskola egy jelentős pályázati forrásnak köszönhetően – német közreműködéssel – egy energetikailag fenntartható modellrégió alapjait fekteti le. A
kutatás a regionális keret helyes megválasztását, és
a megújuló energiapotenciál, valamint a fogyasztópiac feltárását tűzte ki célul. Mindez a klímaváltozás
várható mikrotérségi hatásainak súlyozásával lesz
kiértékelve. Eger és a kiválasztott huszonkét település, az Egri Borvidék, és javarészt az Egri-Bükkalja
mint turisztikai régió, mint természetföldrajzi kistáj
teremti meg a kutatás térbeli alapjait.

Helyi modellrégió, német segítség
A tizenöt tematikus munkacsoportra osztott kutatás
valamennyi helyben elérhető megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségét és geográfiai-gazdasági korlátait elemzi. A geológiai és geotermikus
adottságok, a talajviszonyok, a biomassza-potenciál
térbeli helyzete, a szélviszonyok jellemzői, az egyéb
klímaelemek minőségi és mennyiségi tényezői, valamint a régió infrastrukturális és társadalmi attitűdviszonyai együttesen határozzák meg a térségben
rejlő potenciál energiaátalakításhoz kapcsolódó
kérdéseit. A résztvevő partnerek olyan gyakorlati
tapasztalattal rendelkező cégek és nemzetközi szervezetek, amelyek magas minőségű, gyakorlati tudást adnak át a projektben részt vevő fiatal kutatóknak és kutatási asszisztenseinknek, hallgatóinknak
egyaránt. A kutatás mindvégig az energetikailag
önellátó régiók megalkotása területén nagy tapasz-

talati tudással rendelkező német partner ellenőrzése mellett folyik, akik ugyancsak teljes jogú résztvevői a projekt mindennapjainak. A megszületendő
új eredményeket egy GIS-adatbázisra épülő, több
tematikus réteget magában foglaló térképes állománnyal prezentálja a főiskola a célcsoportok felé.

Feltérképezik az erőforrásokat
A kutatás három fő tematikai egységre bontható
fel. Az első pillér a táji erőforrások meghatározására
épül, amely a kutatómunka gerincét és természettudományos oldalát hangsúlyozza. Az elsődleges
cél a régióban rendelkezésre álló erőforrások megbecsülése, amely alapvetően tájföldrajzi megközelítésű, célzott alapkutatás mentén történik. A projekt
második nagy fejezete a térség ingatlanjainak energetikai állapotfelmérése, valamint az egyes települések energiafogyasztásának meghatározása, amely
a majdan szükséges kapacitások kiszámításának
elengedhetetlen feltételét képezi. A megújuló energiapotenciál feltárásához és a jövőbeni hasznosítás
feltérképezéséhez összetett szemléletmódra és sok
részletre kiterjedő kutatómunkára van szükség. A
2012-ben induló és 2015-ig tartó projekt harmadik
pillére a tizenöt alprojekt eredményeit magában
foglaló adatbázis felépítés és térinformatikai alapú
megjelenítése, amely a tudomány, az oktatás, de
legfőképpen a területi tervezés igényeire jelent innovatív és professzionális megoldást.

Jelentős szerep a tudáscentrumnak
A projekt EKF-es „motorja” a Földrajz Tanszék és az
AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum, utóbbi megalapításával az intézmény elsődleges célja, hogy olyan
irányba lépjen el a főiskola, amellyel még nagyobb

és hatásosabb lesz a kisugárzásuk a régió felé. A
tudáscentrum fő szakmai tartalmává a megújuló
energiaforrások terület- és településfejlesztésben
történő elterjesztését tűzték ki célul – tudtuk meg
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától. Az oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes (a projekt
korábbi menedzsere, a Tudástranszfer alprojekt
vezetője) elmondta: azzal, hogy felmérik a megújuló energiaforrások potenciálját Egerben és a
környékén, és egy modellrégiót terveznek úgy,
hogy természetesen az éghajlatváltozás okozta
trendeket figyelembe veszik, jelentősen javíthatják a térség fejlődési lehetőségeit.

Előttünk a nyugati példa
Az egri főiskola szakmai munkáját támogató
Kasseli Egyetem Hessen tartomány északi részén
található, amelyről köztudott, hogy Németországban is élen jár a megújuló energiaforrások felhasználásának elterjesztésében. Így a külföldi partner
rengeteget segíthet nekünk és a térségnek, hogy
a modellrégiónkban több olyan település legyen,
amely egyre nagyobb mértékben használja ki a
megújuló energiaforrásait.
A számos alprojekt
során rengeteg kutatást végeznek a
szakemberek: egyebek közt felmérik
az egyes megújuló
energiák potenciálját
egészen a naptól a
hulladékig, földtani
és talajtani alapokat
vizsgálnak, kockázatelemzést készítenek,
védett természeti értékeket térképeznek
fel és sok más mellett
gazdasági számításokat is végeznek a
megvalósíthatóságra
vonatkozóan. A végeredményként meg-

Az államtitkár is kíváncsi
az egri projektre
A közelmúltban egy konferencián már
be is mutatták a projekt első eredményeit. A tanácskozás jelentőségét az is
mutatta, hogy a számos szakmai partner
mellett V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár is jelenlétével tisztelte meg az EKF-en rendezett októberi
tanácskozást.
A politikus Egerben hangsúlyozta: változik a Földünk, a társadalmunk, a klímánk,
és változnak a lehetőségeink is. Ehhez
pedig változtatnunk kell a szemléletmódunkon, hiszen „nem a legerősebb
marad életben, (…) hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra” – idézte
Darwin szavait.
Az Európai Unió a megújuló energiák
forradalmát éli, és az a gazdaság lesz sikeres, amelyik kevésbé kiszolgáltatott a
fosszilis energiapiacnak és a lokális környezetszennyezés következményeinek
– emelte ki V. Németh Zsolt. Ezt már a
Nemzeti Vidékstratégia kialakításakor is
figyelembe vettük – folytatta -, hiszen
helyi, térségi autonóm energiatermelési és -ellátási megoldásokra, megújuló
energiaforrásokra és az energiatakarékos életmódra kell
alapoznunk a jövőt. Ehhez
meg kell teremtenünk a feltételeket, hogy a vidéki térségek
a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével a lehető legnagyobb mértékben
maguk állítsák elő, és termeljék meg energia-szükségletüket.
V. Németh Zsolt hangsúlyozta:
az előremutató, gondolatformáló ötletek nagyon fontosak,
különösen az eddigi és az elkövetkező európai uniós költségvetési időszak határán. Már
a 2007 óta tartó időszak tervezésénél is nagy hangsúlyt kaptak az energiagazdálkodás,
a környezettudatosság és a
fenntarthatóság szempontjai,
de a jövőben pedig még nagyobb szerephez fognak jutni
– folytatta.
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születő GIS-adatbázis egy jó alapot teremt majd a
jövőbeni fejlesztésekhez.

A régió felemelkedéséért dolgozunk
„Kiváló és tapasztalt szakmai partnereink vannak.
Együttműködési megállapodást kötöttünk az érintett önkormányzatokkal, munkamegbeszélést
folytattunka polgármesterekkel. Mindenütt jó a
fogadtatása ennek a kutatásnak, megadnak számunkra minden lehetséges segítséget. A projekt
jelenleg a a félidejénél tart, a megújuló energiaforrások potenciáljának teljes körű felmérésével és
a terepi munkálatokkal körülbelül 2014 júniusára
kell elkészülnünk, utána kezdjük a gazdaságossági
számításokat, ennek végeztével pedig már rendelkezésre állnak a helyzetfeltárás anyagai” – közölte a
rektorhelyettes, aki hozzátette: a tudáscentrumon

A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja
az Eszterházy Károly Főiskolán című
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat
keretein belül készült.

keresztül is szeretnének részt venni a jövőben a térség fejlesztési irányainak kialakításában, a pályázati
források feltárásában és azok eredményes lehívásában. „Készen állunk, várjuk a kormányzati szándékot, van egy alapos koncepciónk, ehhez szeretnénk
a forrásokat megszerezni” – nyilatkozta.
Az Eszterházy Károly Főiskola AGRIA-INNORÉGIÓ
Tudáscentruma közreműködő szervezetként segít a
stratégia megalkotásában, a források elnyerésében
és a kivitelezésben, a tervezett munka dr. Pajtókné
dr. Tari Ilona szerint a Modellrégió környezeti, gazdasági és társadalmi helyzetének javítását is eredményezheti, mindezzel az EKF térségfejlesztésre
vonatkozó tervei illeszkednek az Európai Uniós
irányokhoz a kormánystratégiai célokhoz, valamint
Heves Megye Területfejlesztési Programjához is.

