
 

   

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A KOSSUTH KLUB ÉS A MISKOLCI EGYETEM A MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 
ÉS FENNTARTHATÓSÁGGAL  KAPCSOLATOS PROGRAMOKAT INDÍT. 

2013. május 9. 

 
A projekt átfogó célja, hogy a konzorciumi partnerek támogassák a hazai felsőoktatás és a magyar 
tudomány eredményeinek megismertetését, növeljék társadalmi elfogadottságát, valamint a 
kutatók, oktatók a tudományos iskolák, műhelyek nemzetközi elismertségének növelését, a 
tudományos utánpótlás biztosítás elősegítését az oktatói és a kutatói életforma népszerűsítésével. 

A TIT Kossuth Klub Egyesület és konzorciumi partnere, a Miskolci Egyetem több mint 
136 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében,  
Tudomány mindenkinek – A megújuló energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos 
hazai eredmények disszeminációja címmel. A támogatásból a témával kapcsolatos 
programok indulnak, a projekt időtartama 2 év. 

A projekt fontos célja továbbá, hogy a disszeminálásra kerülő témák gyakorlati hasznosulási 
lehetőségei bemutatásra kerüljenek, így az energiahatékonyság gyakorlati megvalósításának, az 
ezzel kapcsolatos tudás elterjedésének népszerűsítése a hátrányos helyzetű kistérségi közösségek 
körében.  

A programelemek arra szolgálnak, hogy a különféle célcsoportokat megszólítsák, eljuttassák a 
környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteket, 
tudatosítsák az egyéni felelősséget, közösségi összefogásra és cselekvésre ösztönözzenek.  

A megvalósítás főbb tevékenységei: 

 A tudomány és a kutatói életforma népszerűsítésére és a pálya adta lehetőségek 
bemutatására a kutatói portrék bemutatása, a tudományos és innovációs 
versenyek, valamint a hallgatóknak rendezett szakmai tájékoztató előadások 
megtartása szolgál, mely lehetővé teszi, hogy a program megszólítsa a fiatalabb 
korosztályokat a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében.  

 A program különféle közösségi színterek segítségével különösen a hátrányos helyzetű 
kistérségek teljes közösségét hivatott megszólítani, mely során interaktív, 
természettudományos ismereteket népszerűsítő programokat (vándorkiállítás, 
szabadegyetem, családi nap) szerveznek megújuló energia témában, a tudomány és a 
társadalom közötti párbeszéd fejlesztése, a tudományos eredmények népszerűsítése 
érdekében.  

 A gazdasági szereplőknek rendezett nemzetközi konferencia, valamint a kapcsolódó 
rendezvények egyrészt lehetővé teszik, hogy a résztvevők megismerjék a magyarországi 
egyetemeken zajló energiahatékonysággal kapcsolatos kutatásokat, azok eredményeit, 
másrészt a környezettudatos intézkedéseket meghonosított nagyvállalatok, vállalati 
szakértők, kutatók, civil szervezetek a témával kapcsolatos legjobb gyakorlataikat 
megosszák, ezáltal hozzájárulva az új ismeretek hasznosulásához, gazdasági 
beágyazottságához. 

 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 A projekt keretében továbbá a tudományos szakemberek részére, disszeminációt segítő 
kompetenciafejlesztő képzést szerveznek az egyes tudományok népszerűsítése 
érdekében. A tudományos életben való esélyegyenlőség jegyében - a Miskolci Egyetem 
Romakutató Központjával együttműködve - bemutatják és meghonosítják a 
közgondolkodásban (pl.: kiadványok, konferenciák, kiállítások, honlapok) a roma és női 
tudományos élet jelenlétét, jelentőségét.  

 A tevékenységek között szerepel továbbá egy online tudományos ismeretterjesztő 
portál kialakítása, fejlesztése – TEZAURUSZ XXI. címmel - hazai és határainkon túli 
oktatók, kutatók eredményeiről, valamint az MTVA együttműködésével tudományos 
műsorokat készítenek a természet és műszaki tudományokhoz kapcsolódóan, valamint 
rádiós műsorokat is alkalmaznak a közönség minél hatékonyabb megszólítására. 

A változatos programelemek mindenki számára érthető módon jelennek meg a programokban, 
növelik a téma iránti nyitottságot és érdeklődést. Interaktív jellegükből fakadóan mindemellett 
különböző készségeket fejlesztenek. Innovatív keretek között érzékenyítik a közönséget annak 
érdekében, hogy a közösségi összefogás minél szélesebb társadalmi rétegeket felölelve valósuljon 
meg.  

A projekt először május 10-11-én Miskolcon mutatkozik be, egyrészt a  
XVIII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás döntőjével (május 11.), 
másrészt egy road show-val (május 10-11.), amelyen az érdeklődők részt vehetnek többek között 
a Tudás Presszó előadásain, bejárhatják a Fenntartható energia tanösvényt és egyéb érdekes 
programok várják majd őket. 
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