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3.9 Az oktatás – 

a racionális energiafelhasználást gátló 
tényezők elleni harc fő hadszíntere 
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Az emberiség fejlődése – közvetlenül vagy közvetve – összekap-

csolódik az energia felhasználásával. Sok évszázadon át abban a tév-
hitben ringatták magukat a társadalmak vezetői, hogy az energiaforrások 
korlátlanok és mindig rendelkezésre fognak állni. Az iparosítás következ-
tében azonban az energia (és az ásványkincsek) felhasználása rohamo-
san nőtt, és a XX. század derekán először a tudósok, majd egyre inkább 
a politikusok és az átlagpolgárok számára is világossá vált, hogy a ter-
mészeti erőforrások végesek és nem újíthatóak meg, illetve egyre inkább 
megerősödött az a felismerés is, hogy az energia kinyerésének folyama-
ta hatással van a környezetre is. 

Az energia alapvető fontosságú bármely ország társadalmi és gaz-
dasági fejlődésében. Az energiatudatos társadalomfejlesztés az energia 
iránti igény és a rendelkezésre álló mennyiség közötti érzékeny egyen-
súly fenntartására irányuló folyamatos törekvést teszi szükségessé, a 
környezet állapotának állandó figyelése mellett. Az ezirányú akciók le-
hetnek rövid távúak, amelyek gyakran „tűzoltás” jelleggel egy-egy, a napi 
gyakorlatban hirtelen felmerülő energiaigény kielégítésére irányulnak, 
vagy hosszú távúak, amelyek stratégiai fontosságú döntések révén tar-
tós és általában a társadalom egészét érintő eredményekre vezetnek. Ez 
utóbbiak értékelése gyakran nem könnyű a sokféle tényező és politikai-
gazdasági hatás miatt. 

Egyes kutatások szerint a legfejlettebb országokat tömörítő OECD 
országai területén a felhasznált energia kb. 30%-a megtakarítható lenne, 
vagyis felhasználása nem elkerülhetetlen [2]. A műszakilag lehetséges 
és gazdaságilag indokolt energiatakarékossági intézkedések dacára, a 
lehetséges megtakarításoknak csak egy kis részét sikerült megvalósíta-
ni. A következők részleteiben elemzik azokat a gátló tényezőket, ame-

 



lyek miatt nem sikerül kihasználni a megtakarításokban rejlő lehetősége-
ket, illetve ezek ismeretében az oktatásban rejlő ez irányú lehetőségeket 
és nehézségeket is – a messzi Brazília példáján. 

Energiatakarékossági programok Brazíliában 

Brazília gazdasága nagyrészt az energiahordozók importjára épül∗, 
ezért ugyanazok a külgazdasági sokkok (az 1973-as és 1979-es olajvál-
ságok, az Öbölháború 1990-ben…) kényszerítették alkalmazkodásra az 
országot. A kormányzat vissza-visszatérő kampányokat indított az ener-
giatakarékosság ösztönzésére, amelyek fő célpontjai a nyolcvanas 
években a következők voltak: a pazarlás megszüntetése, az olajtüzelés 
helyettesítése villamos energiával az iparban és a motorbenzin helyette-
sítése alkohollal. Miután azonban az évtized végére az olajárak csökken-
tek, az alternatív energiaforrásokra és más energiaracionalizálási lehe-
tőségek kutatására kiadott összegek erősen csökkentek.  

Az Öbölháború a kilencvenes évek elején újra előtérbe állította az 
ország függőségét az olajimporttól, ezzel egy időben az energiaszolgál-
tató vállalatok fokozódó eladósodása és tőkeszegénysége, valamint a 
rendületlenül növekvő energiafelhasználás az energetikai stratégia újra-
gondolását tette szükségessé. Számos szervezet és program jött létre a 
kutatások összehangolására, ezek közül a legfontosabbak (zárójelben 
portugál nyelvű rövidítésük): 

• az Energiaforrásokat Tanulmányozó Csoport (GEFAE), 
• Nemzeti Villamos Energiatakarékossági Program (PROCEL), 
• Nemzeti Program az Olajszármazékok és Földgáz Felhasználá-

sának Racionalizálására (CONPET). 
Folyamatosan figyelemmel kísérték a takarékossági erőfeszítések 

hatékonyságát, gazdaságosságát is. Az 1. táblázat utolsó oszlopának 
tanúsága szerint a leghatékonyabban az oktatás terén lehetett a megta-
karításokat elérni.  

A táblázat az 1999-es év megtakarításait szemlélteti 1998-hoz vi-
szonyítva. Az oktatás nem csak a leghatékonyabb eszköz, hanem a 
harmadik legnagyobb megtakarítást elért terület is volt. Ezt még fokozza 
az a nyilvánvaló, de nehezen számszerűsíthető közvetett hatás is, ami 
az oktatás révén az élet egyéb területén érhető el.  

Az erőfeszítések és az elért eredmények ellenére 
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∗ Magyarországhoz hasonlóan 

 



széd véleménye, vagy éppen babonák inkább befolyásolják. Közkeletű 
például az a hiedelem, hogy a villamos energia megtakarítását el lehet 
érni a fogyasztásmérőre tett, vízzel teli műanyagflakonnal. Emiatt is fon-
tos a hatékonyabb kommunikáció, különösen az oktatás területén a raci-
onális energiafelhasználás népszerűsítése, a gazdasági, szociális és 
környezeti hatások ismertetése céljából.  

 
1. táblázat 

A villamos energia megtakarításában Brazíliában elért eredmények 1998 
és 1999 között 

 
Megtakarított 

energia 
Szükségtelenné vált 
csúcsteljesítmény 

Beruházások 
(1999) 

Terület 

GWh/év % MW/év % 1000 USD % 

Hatékony-
ság 

USD/kWh 

Közvilágítás 
Háztartási 
Ipari 
Középületek 
Kereskedelmi 
Oktatás 
Szakképzés 
Marketing 
Közintézmények 
Vidék 
Terhelési tényező 
Veszteségek 
Összesen 

172,84 
21,99 
64,02 
21,68 
17,86 
69,71 
8,89 
0,72 
1,06 
7,79 

– 
368,01 
754,60 

22,9 
2,9 
8,5 
2,9 
2,4 
9,2 
1,2 
0,1 
0,1 
1,0 

– 
48,8 

100,0 

38,12 
9,44 

15,87 
3,59 
2,58 
7,55 

– 
– 

0,02 
4,01 

36,56 
131,85 
249,59 

15,3 
3,8 
6,4 
1,4 
1,0 
3,0 

– 
– 

0,0 
1,6 

14,6 
52,8 

100,0 

15 965,66 
3 212,90 
3 805,02 
2 706,27 
2 660,55 

744,86 
187,48 

3 203,42 
425,29 
294,03 

17 035,33 
50 336,51 

100 577,30 

15,9 
3,2 
3,8 
2,7 
2,6 
0,7 
0,2 
3,2 
0,4 
0,3 

16,9 
50,0 

100,0 

0,092 
0,149 
0,062 
0,123 
0,149 
0,010 
0,021 
4,446 
0,400 
0,036 

– 
0,138 
0,133 

A racionális energiafelhasználást gátló tényezők 

Az átlagemberek viselkedését általánosságban is, de az energiafel-
használás szempontjából is számos történelmi, kulturális, szociális, in-
tézményi stb. szempont befolyásolja. A kutatások azt mutatták, hogy a 
következő négy korlát vagy azok kombinációja gátolja a hatékony ener-
giafelhasználást: 

• Intézményi: a kormányzat és a helyhatóságok felelőssége. 
• Piaci: az ajánlatok bizonytalansága az energia és a vele rokon 

termékek értékesítése során. 
• Szervezeti: szervezetek, főleg vállalatok korlátai. 
• Viselkedésbeli: az emberek korlátai, amelyek értékeikben és emi-

att viselkedésükben jelennek meg. 

 



A közösségi hagyományokban nem jelenik meg az energiatakaré-
kosság gondolata, ezért meg kell határozni azokat a fontos területeket 
és érveket, amelyek hangsúlyozásával meg lehet győzni az embereket. 
El kell fogadtatni ezek egyenértékűségét olyan hagyományos értékekkel, 
mint az életminőség vagy a kényelem: 

 a pazarlás kiküszöbölése, 
 a háztartási készülékek fogyasztásának csökkentése, 
 a természeti erőforrások kímélése az újrafelhasználás révén, 
 az erőművek hatásfokának növelése, 
 a termelés és a kereskedelem decentralizálása, a szállítási igé-
nyek csökkentése, 

 esztétikai és egyéb igények megváltoztatása kevésbé energiaigé-
nyes termékek és szolgáltatások irányába, azok választásának 
könnyebbé tételére. 

Mindezek alkalmazása tulajdonképpen az emberek befolyásolását, 
viselkedésük megváltoztatásának ösztönzését jelenti az energiafelhasz-
nálás csökkentésének érdekében. Brazíliában, csakúgy mint más orszá-
gokban a legfontosabb befolyásoló tényező e téren az ár. Minden erőfe-
szítés ellenére az áramdíj általában fix, a tarifa független a fogyasztástól. 
A fogyasztás csökkentését célzó brosúrák gyakran a legegyszerűbb ja-
vaslatokig jutnak csak el, például hogy az emberek oltsák el a lámpákat, 
vagy kapcsolják ki a TV-t, ha éppen nem használják. A készülékek ha-
tásfoka, energiafogyasztása már kevésbé áll a figyelem homlokterében: 
az emberek inkább a minőséget, a márkát és az árat veszik figyelembe 
egy-egy villamos háztartási eszköz megvásárlásakor. 

Az energiatakarékossági programok prospektusainak, oktatási 
anyagainak kidolgozása bonyolult feladat. Nemzetközi tapasztalat, de 
Brazíliában is megfigyelhető, hogy az ilyen anyagok kidolgozását az 
energiaszolgáltató vállalatokra, azok műszaki végzettségű és beállított-
ságú szakembereire bízzák. Ugyanakkor az emberi élet bonyolult viszo-
nyai között a műszakiakon túl számos más tényezőt is figyelembe kell 
venni: az olvasó nemét, műveltségét, etnikai hovatartozását stb. A pszi-
chológia tapasztalatait is segítségül kell hívni. Kutatások kimutatták pél-
dául, hogy az energiatakarékos készülékek gazdaságossága (pl. ívkisü-
léses lámpák), a magasabb árnak a kisebb fogyasztás révén való meg-
térülése kevésbé hat az emberekre, mint egy ismerős vagy rokon aján-
lása.  

Az energiatakarékossági programok prospektusainak, oktatási 
anyagainak nyelvezete is nagyon fontos tényező. Az ezeket kidolgozó 
műszaki végzettségű és beállítottságú szakembereknek nincs pedagógi-

 



ai és pszichológiai, általában humán iskolázottságuk. A vizsgálatok ki-
mutatták, hogy a programok hatástalanságának egyik legfontosabb oka 
Brazíliában éppen a nyelvhasználat volt: az egyszerű emberek nem ér-
tették meg a prospektusokban javasolt megoldásokat. 

Az emberi viselkedés és az oktatás – 
az energiahasználat tükrében 

R. Hass, a téma elismert kutatója [3] felállított egy modellt az embe-
rek energiahasználattal kapcsolatos viselkedése és a külvilágból jövő 
hatások, illetve meghatározó paraméterek egymásra hatásáról (1. ábra).  
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1. ábra Az egyéni viselkedés és a külső tényezők egymásra hatása 

az energiahasználat szempontjából 
 
A tényezők közül a három legfontosabb: 
– a struktúra (a lakás, ill. ház mérete, a villamos készülékek szá-

ma), 
– a viselkedés (a szolgáltatások iránti igény, a készülékek haszná-

latának módja), 
– a technológia hatásfoka (mennyi energia szükséges a személyes 

szükségletek kielégítésére). 
Ha elfogadjuk azt a tézist, hogy a leghatékonyabban az oktatás se-

gítségével lehet az emberek energiahasználattal kapcsolatos viselkedé-

 



sét befolyásolni, érdemes megvizsgálni, hogy a Hass-féle modell mely 
tényezői azok, amelyeken keresztül ez a befolyás érvényesül? Ez a 
vizsgálat azt mutatja, hogy nem közvetlenül az imént vázolt három leg-
fontosabb tényező, hanem egyedül a hozzáállás (attitűd) az a pont, ahol 
az energiapolitika által kezdeményezett és a technológia információit 
közvetítő oktatási rendszer kifejti hatását (2. ábra).  
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2. ábra Az oktatási rendszer hatása 

az egyéni viselkedés megváltoztatására a külső tényezők 
hatása mellett az energiahasználat szempontjából 

 
Az elérhető eredmény nagymértékben függ az oktatás hatékonysá-

gától. A korábban már említett nyelvhasználaton túlmenően nagyon fon-
tos a megfelelő pedagógiai megalapozottság. Az oktatási anyagok kidol-
gozóinak pontosan kell ismerniük a megszólított tanulók szociális helyze-
tét, mindennapi életüket, szokásaikat. Segítségül kell hívni az oktatás 
elméletének legfontosabb idevágó ismereteit is, amelyekre ehelyütt csak 
nagy vonalakban van lehetőség kitérni.  

A tanulás folyamatában a tanuló fokozatosan fejlődik, tudása kis lé-
pésekben nő. Mindig meghatározható adott témakörben egy zóna, a „fo-
kozatos fejlődés zónája”, tehát egy alsó és egy felső határ közé eső terü-
let, ahol a tanítás hatékony. Az ennél alacsonyabb szintű tudás már nem 

 



 

fejleszti a tanulót, a felső határ fölött pedig nem képes (még) megemész-
teni az anyagot, az „túl magas” neki. Ez a sáv persze minden tanulóra 
más, de egy-egy szociális csoportra meghatározhatóak olyan átlagos 
zónahatárok, amelyek a nagy többségre jellemzőek. Ebben a folyamat-
ban a tanító, a tanár, a mester biztos pont, olyan közvetítő, aki ösztönzi 
a fejlődést és olyan előrehaladást vált ki a tanulóból, amit önmagától 
nem tett volna meg. 

Ezeket a csak vázlatosan bemutatott elveket az energiatakarékos-
ság oktatására alkalmazva elmondható, hogy a hatékony oktatásra alap-
vetően jó az esély, mert annak témája közel áll a tanulók mindennapi 
életéhez, tapasztalataihoz, tehát nem elvont témákat, hanem gyakorlati 
ismereteket kell tanítani. A tananyagot ugyanakkor a tanulói kör „fokoza-
tos fejlődés zónájának” figyelembevételével kell felépíteni. A száraz 
szakmai ismereteket színes nyelvezettel, szemléltető példákkal kell be-
mutatni. A legjobb esély a sikerre akkor kínálkozik, ha az oktatási anya-
gokat és a tanfolyamokat nem az energiaszolgáltatók szakemberei, ha-
nem velük való szoros együttműködésben a felnőttoktatásban professzi-
onális tapasztalatokat szerzett, a didaktikai ismeretek birtokában levő 
oktatási intézmények dolgozzák ki.  
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