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A megújuló energetikai rendszerek feladatából, működési elveiből és sajátosságaiból 
indítva a megújuló energiák működése folyamatai és mechanizmusai általános 
ismertetetése a cél, ezt követően a doktorandusz témájához illeszkedő területek részletes 
megbeszélése. A megújuló energiák termelésének és elosztásának a teljes körű logisztikai 
támogatása és szolgáltatása minden területen képes átformálni, optimalizálni az energia 
szektort és képes növelni annak arányait az új energiák irányába, - mint a szél-, víz-, nap-, 
földi hő biomassza energia hasznosításában jelentős fejlődést elérni. Ennek érdekében az 
intelligens logisztikai közreműködés nagy szerepet kap. A hatékonyság növelése az 
infrastruktúra fejlesztése az innováció alapköve, szem előtt tartva a termelést az elosztást és 
az igénylők stratégiai céljait és lehetőségeit. Az előzőeken túl az előadásban helyet kap a 
megújuló energiák intelligens hálózatai, rendszerei, és a támogató partner az intelligens 
hálózatközpontú logisztikai hálózatok infokommunikációs rendszerei és annak szervezett 
működése. Az intelligens interaktív logisztika nagy területeket átívelően támogatja a 
megújuló energiák feladatait minden helyzetben teljes körű szolgáltatással az igényeinek 
megfelelően. 

A kutató hallgatók ismerjék meg Európa és Magyarország megújuló energiáit annak fajtáit, 
rendszerét, működésének sajátosságait, szervezeti kialakítását. feladatait és fejlesztésének 
lehetőségeit az előttünk álló évtizedekre vonatkozóan. Ezzel párhuzamosan ismerjék meg a 
megújuló energiának intelligens logisztika támogatási és szolgáltatási rendszereit, azok 
működésének elveit és alkalmazásának lehetőségeit. Legyenek képesek az energiafajtákhoz 
igazodó logisztikai támogatás elsajátítására, gyakorlati folyamatrendszerének elsajátítására, 
a velük való együttműködés feladatok megszervezésére, koordinálására és irányítására. 
Logisztikai szemlélettel vizsgálják a megújuló energia termelés-elosztás, támogatás, 
ellátás-szolgáltatás folyamatait és azokat elemezzék, értékeljék és értekezésükben tegyék 
közzé. Tegyenek kísérletet megújuló energiák logisztika decentralizált rendszerének 
elképzeléseire úgy országos, mint nagyobb területi kiterjedés vonatkozásában. Ismerjék 
meg a logisztikai struktúraváltás, új módszerek alkalmazását úgy a logisztikai oldalról, 
mint megújuló energetikai szempontokból.  Társadalmi gazdasági szempontból vizsgálják 
meg mennyi hozzáadott értékkel járul hozzá a megújuló energetikai szektor az energia-
termeléshez és a kereslet oldali igények kielégítéséhez. A kollokvium zárásaként 
készítsenek egy 10 oldalas tanulmányt a megújuló energia logisztika együttműködési 
kérdéseinek megszervezéséről.       
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