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A megoldmegold ááss:: a ma méérnrn öök tk t áársadalom kezrsadalom kez éében vanben van :

Hosszú távú előrejelzést adni meglehetősen 
kockázatos, minél távolabb nézünk, annál kisebb a 
megvalósulás valószínűsége, ezzel arányosan 
csökken a konkrét lépések előre jelezhetőségének a 
lehetősége, nő a becslés megvalósulásának 
kockázata. 2/17

CCééll: Földünk meglév ő erőforrásainak ésszer ű
felhasználása (energiafelhasználás csökkentése),
az Emberiség fenntartható fejl ődésének biztosítása 
(lábnyomunk minimalizálása, környezeti károk 
csökkentése). 
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Megfelelni a jMegfelelni a j öövvőő gygy áára elvra elv áárráásainaksainak
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FoglalkoztatFoglalkoztat áási helyzet a gsi helyzet a g éépipar szektorpipar szektor áában, Eurban, Eur óóppáábanban



nano,nano, -- éés Bios Bio --technoltechnol óógigi áák ck c éélirlir áányos nyos fejlesztfejleszt éésséérere új, irányított 
tulajdonságú anyagok létrehozására kiemeltenkiemelten az 
egegéészsszs ééggüügy, energia, mezgy, energia, mez őőgazdasgazdas áág, kg, k öözlekedzleked éés, s, 
kköörnyezetvrnyezetv éédelem, vdelem, v íízgazdzgazd áálkodlkod áás ters ter üületein;letein;
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A MANUA MANU FUTUREFUTURE--HU NTP (JHU NTP (Jöövvőőkkéép megalkotp megalkot áása, stratsa, strat éégiai kutatgiai kutat ááss--
fejlesztfejleszt éési terv kidolgozsi terv kidolgoz áása), alapvetsa), alapvet ééseksek :

úúj technolj technol óógigi áák k éés techniks technik áák k révén fenntarthatfenntarthat óóan fejlesszan fejlessz üünknk , és a 
gazdasági növekedés kiváltotta globális környezeti terhelésre 
reagáljunk (felhasználás, megóvás egyensúlya);

rendszertervezrendszertervez éési, rendszerszemlsi, rendszerszeml ééletletűű megkmegk öözelzelííttéésbensben végezzük 
munkánkat, , kis- és nagyméretű rendszereknél egyaránt;

ismereteink ismereteink éés kompetencis kompetenci ááinkink révén csak nemzetközi 
együttműködésben szabad gondolkodnunk és dolgoznunk;

MMéérnrn ööki megoldki megold áásokat teremtssokat teremts üünk nk az alulképzett rétegek számára.



A „GLOBÁL CSÚCS 2008-2028” által alkotott jövőkép
(Washington, 2008. április 16. és 18., 19 ország 120 vezető mérnöke, tudósa):

A jövőképp mérnöki megoldásokra vonatkozó StratStrat éégiai tgiai t éémmáái i egy 
tiszttiszt áább, egbb, eg éészsszs éégesebb, biztonsgesebb, biztons áágosabb gosabb éés fenntarthats fenntarthat óóbb vilbb vil áág g 
megteremtését segítik elő, nevezetesen:
� úúj technolj technol óógigi áák kialakk kialak ííttáása sa az energia, a környezet, az 

élelmiszer, a lakhatás, a víz, a közlekedés, a biztonság és az 
egészségügy terén, 

� Minden ember alapvetalapvet őő igig éényeit nyeit kielégítő globglob áális, lis, 
fenntarthatfenntarthat óó mméérnrn ööki megoldki megold áásoksok létrehozása,

� Adott területekhez helyileg helyileg kötődő fejlesztfejleszt ééseksek
elősegítése,

� A gyakorlati szakemberekkel gyakorlati szakemberekkel megismertetni a felfedezfelfedez éés, s, 
a a teremtteremt éés s öörröömméétt, és a mméérnrn ööki megoldki megold áásoksok alkalmazását 

az emberi élet jobbítása érdekében. 7/17



A fenntarthatfenntarthat óó fejlfejl őőddéés terhs terh éének knek k öözzöös visels visel éése se érdekében, új, tisztább 
technológiákra, új szociális rendszerekre , valamint a fejlett 
országokban, az életmin őség új értelmezésére lesz szükség. 
Ahogy a Globál-csúcson elhangzott::„a fejlett országok nem 
diktálhatnak a fejlődő országoknak, nem mondhatják, hogy nekik 
nincs joguk a modern élet kényelméhez” 8/17

A stratA strat éégia cgia c éélok megvallok megval óóssííttáás s éérdekrdek éében szben sz üüksks ééges:ges:
úúj energiaforrj energiaforr áások tervezsok tervez éésese, a meglévő energiaforrások tisztábbá

tétele, és a jelenlegi valamint megjelenő technológiák 
hatékonyságának javítása (energia felhasználásának csökkentése),

minden ember alapvető igényét kielégítő és ééletminletmin őőssééggéét javt jav ííttóó
fenntarthatfenntarthat óó megoldmegold áásoksok létrehozása,

kköörnyezetvrnyezetv éédelmi kdelmi k áármentesrmentes ííttéés s valamennyi iparág és ágazat esetén, 
a mezmezőőgazdasgazdas áágg, az éélelmiszerlelmiszer előállítás, a laklak ááshelyzetshelyzet , a közlekedés, 

a biztonság, az egegéészsszs ééggüügygy és a vízi erőforrások számára úúj j 
technoltechnol óógigi áák fejlesztk fejleszt éése,se,



Az oktatásban résztvevőkre hárul a mérnöki alkotások minden ember 
életminőségét javító lehetőségeinek elmagyarázása.
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EszkEszk öözzöök a ck a c éélok megvallok megval óóssííttáása sa éérdekrdek éébenben
Az összetett rendszerek újonnan megjelenő tulajdonságainak 

megismerésére létrehozott úúj szimulj szimul áácici óós szoftverek s szoftverek segítik majd 
a gépészmérnököket a rendszerkövetelmények és eredmények 
előrejelzésében, hiszen:

„a ma méérnrn öökköök azt teremtik meg, ami sohasem voltk azt teremtik meg, ami sohasem volt ”, 
- A szakemberképzés valamennyi szintjén résztvevőknek (többsíkú feladat): 
-- vilvil áágosan megfogalmazott, objektgosan megfogalmazott, objekt íív, tudomv, tudom áányosan megalapozott nyosan megalapozott 
-- technoltechnol óógiailag hibgiailag hib áátlan informtlan inform áácici óót kell nyt kell ny úújtaniuk, jtaniuk, 
-- melyek az melyek az úúj technolj technol óógigi áák kockk kock áázatait az elzatait az el őőnynyüükkel szemben, kkel szemben, 
-- hasznukat a khasznukat a k öövetkezmvetkezm éényeikkel szembennyeikkel szemben
vilvil áágosan megfogalmazzgosan megfogalmazz áák, mert ezek a hatk, mert ezek a hat áások a vilsok a vil áágon minden      gon minden      

embert embert éérintenekrintenek . 



- nem létező állásokra kell képezni diákokat, 
- nem létező technológiák használatára kell alkalmassá tenni azokat,
- olyan problémákat kell megoldani, melyeket még csak most kell 

meghatározni.
- Milyen tudásanyagot tartalmazzon a tantárgy, hogy a jövő

követelményeinek megfeleljen? 
- Milyen tanulási stratégiák lesznek a leghatékonyabbak ahhoz, hogy 

fiatal emberek technikai alapismereteket sajátítsanak el és magasabb 
rendű gondolkodási készségeket szerezzenek meg a problémák 
innovációs megoldása érdekében? 
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Az Az éélethosszig tartlethosszig tart óó tanultanul áás ints int éézmzméényesnyes íített megtett meg úújj ííttáásasa
Az új tudományos felfedezések és technológiai áttörések fejlődésében 

végbemenő változás gyorsuló üteme miatt, a felsa fels őőfokfok úú oktatoktat áási si 
intint éézmzméények, nyek, éés szakmai ks szakmai k éépzpzéési rendszerek jelenlegi gyakorlata si rendszerek jelenlegi gyakorlata 
nem megfelelnem megfelel őő globglob áálisan alkalmas mlisan alkalmas m éérnrn öökköök k éés ms m éérnrn öökvezetkvezet őők k 
kibocskibocs ááttáássáárara. Hiszen: 
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Milyen legyen az a tanulási folyamat, hogy a minden 
mérnöknek segítsen lépést tartani a technológiai haladással 
és egyre bonyolultabb rendszerekkel? 

SSüürgetrget őő szszüüksks éég van a kg van a k éérdrd ééseknek egyseknek egy üüttmttm űűkkööddőő, a , a 
globglob áális, mlis, m éérnrn ööki munkaerki munkaer őőt ert erőőssííttőő mmóódon tdon t öörtrt éénnőő
kezelkezel éésséére, amelyben az re, amelyben az öönn--szervezszervez őőddőő mméérnrn ööki ki 
szervezeteknek, a Mszervezeteknek, a M ÉÉRNRNÖÖKEGYLETEKKEGYLETEK --nek meghatnek meghat áározroz óó
szerepe kell legyen.szerepe kell legyen.



A nagy kihívások kezeléséhez szükséges erőforrások megléte 
egyáltalán nem bizonyos. Vajon meglesz a tVajon meglesz a t áársadalom akarata, rsadalom akarata, 
hogy a kutathogy a kutat áásba sba éés fejleszts fejleszt éésbe a szsbe a sz üüksks ééges befektetges befektet ééseket seket 
megtegye? megtegye? Vajon a jelen vezetői olyan oktatási rendszerekbe 
fektetnek-e, melyek a fiatal embereknek műszaki tudományágakban 
való képzését teszik lehetővé? 12/17

KockKock áázatok, bizonytalanszatok, bizonytalans áágokgok
Az öökoko --rendszer rendszer öösszetett sszetett éés a forduls a fordul óópontjait nem megfelelpontjait nem megfelel őően en 
ismerjismerj üük.k. Nem tudjuk, mennyi időnk van a fenntarthatóságot 
biztosító megoldások megteremtésére. 
Az energiával, vízzel kapcsolatos  globglob áális erlis er őőforrforr áások msok m áár most r most 
is nagy terhelis nagy terhel éés alatt s alatt áállnakllnak és valószínűleg még inkább így lesz, 
amint a lakosság több, mint nyolc milliárdra nő. A világ növekvő
számú lakosságának infrastrukturális és társadalmi program 
követelményei nagyok lesznek.



Hogyan fog a ggééppéészmszméérnrn ööki tudomki tudom áány alkalmazkodni a ny alkalmazkodni a 
multidiszciplinmultidiszciplin áárisris világhoz?
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Vajon lesz akarat Vajon lesz akarat a nagy kihívásokhoz szükséges változtatások és befektetések 
megtételéhez?

Vajon lesz elegendVajon lesz elegend őő nemzetknemzetk öözi egyzi egy üüttmttm űűkkööddéés s a nagy kihívások kezelésére?

Vajon lehetVajon lehet őővvéé tudjuk tenni tudjuk tenni a fiatal emberek számára, hogy új technikai 
tudományágakat sajátítsanak el?
MikMik lesznek a jjöövvőőbeli konfliktusokra beli konfliktusokra és természeti katasztrófákra adandó
reakcireakci óókk?
Hogyan fogják a nemzeti szabnemzeti szab áályozlyoz óók k éés nemzetks nemzetk öözi egyezmzi egyezm éények nyek 
befolybefoly áásolnisolni a technológiai fejlődést?
Hogyan fogja a nnéépesspess éég ng n öövekedveked éése se éés a migrs a migr áácici óó befolybefoly áásolni solni a mérnöki 
tudományt?
Mennyi időnk van a kköörnyezeti prioritrnyezeti priorit áások kezelsok kezel éésséérere?
Vajon a társadalmak tudnak-e építeni  a levont tanulslevont tanuls áágokragokra ?


