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Tárgy: Együttműködés kérése a MEKH Energiakövetek program megvalósításában 

 

Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 

Tisztelt Kancellár Úr! 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017 márciusában elindítja 

MEKH Energiakövetek elnevezésű programját. A Hivatal jogszabályban megfogalmazott 

feladataiból adódóan elsősorban a magyar energiapiac szabályozó hatóságaként működik, 

társadalmi felelősségvállalási programjának ugyanakkor határozott célja a fogyasztók 

energiatudatos szemléletének formálása is. Ebből a megfontolásból született meg 

Energiakövetek programunk, amelynek sikeres megvalósításához kérem megtisztelő 

együttműködésüket. 

 

Programunk célja kettős. Egyrészt az általános iskola felső tagozatos, illetve a középiskolás 

korosztály körében szeretnénk bővíteni az energiatermeléssel és -felhasználással, valamint a 

tudatos energiafogyasztással kapcsolatos ismereteket, másrészt a természettudományos 

tárgyakat hallgató tehetséges diákoknak kívánunk lehetőséget adni arra, hogy tudásukat 

megosszák az iskolai csoportokban. 

 

A program lényege egy pályázat, melyet a MEKH ír ki a témában érdekelt hallgatók számára. 

A pályázatra egy 45 perces tanóra vázlatával lehet jelentkezni. A Hivatal felelősségi 

területeihez igazodva az óráknak az energiatermelés, energiafelhasználás, tudatos 

energiafogyasztás témáit kell feldogozniuk. 

 

A legjobb három pályázatot benyújtó hallgatót – akik elnyerik a MEKH Energiakövete címet 

– Hivatalunk többek között egy 300.000 forintos ösztöndíjjal is elismeri. Az ösztöndíj 

keretében az Energiaköveteknek arra is lehetőséget biztosítunk, hogy óráikat felső tagozatos, 

illetve középiskolai osztályoknak is megtarthassák. Az Energiakövetek számára minden 
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szükséges demonstrációs eszközt rendelkezésre bocsátunk, amelyek az órák élményszerű, 

látványos és szakmailag is tartalmas megtartásához szükségesek. 

 

Az óra tematikájából adódóan a pályázatra elsősorban fizikatanár, fizikus, környezettan, 

környezettan-tanár, környezettudomány, energetikai mérnök szakos hallgatók jelentkezését 

várjuk. Mivel ilyen típusú természettudományos képzés az Önök intézményében is folyik, a 

célunk az, hogy hallgatóik minél nagyobb számban értesüljenek a pályázati lehetőségről. 

 

Ehhez kérem megtisztelő együttműködésüket azzal, hogy lehetőséget biztosítanak egy 

személyes találkozóra intézményük hallgatói kommunikációért felelős munkatársával. 

Kollégáim a személyes találkozó során részletesebben is ismertetik a pályázati 

programunkkal kapcsolatos tudnivalókat, illetve egyeztetnek arról, hogy a hallgatókat 

milyen formában lehet a leghatékonyabban tájékoztatni a pályázati lehetőségről. 

 

Hivatalunk részéről Zsuppán Attila elnöki tanácsadó felelős a program lebonyolításáért. 

Kérem, hogy az intézményük által együttműködésre kijelölt személy elérhetőségeiről 

közvetlenül őt értesítsék a 06 30 971 1458-as telefonszámon vagy a zsuppana@mekh.hu e-

mail címen.  

 

Budapest, 2017. február 14. 

 

A sikeres együttműködésben bízva, üdvözli Önöket: 

 

 

 

 

 

 Dr. Dorkota Lajos 
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