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Eredményközlés az 

„Energia-Ház-Tartás” - Használj kevesebbet, újíts többet!” 

kérdőíves felmérésről 

 

A projektben résztvevő települések rendezvényeire történő kitelepülések során célunk volt az 

energiahatékony felhasználási szokások népszerűsítése és az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, a 

megújuló energiák helyi potenciáljának bemutatása, különböző épületenergetikai ismeretek át-

adása, valamint a költség- és környezetkímélő energia-hasznosítási attitűdök népszerűsítése. A 

megvalósított lakossági figyelemfelhívó akciók lebonyolításának középpontjában az energia-

hatékonyság, az alternatív energiahasznosítás, az ökológiai lábnyommal kapcsolatos ismeretek 

bemutatása és a meglévő attitűdök, tapasztalatok feltérképezése állt. 

Célul tűztük ki, hogy a személyes találkozások következtében a helyi lakosok megismerik saját 

energiahasznosítási szokásaikat, ezáltal tudatos szintre emelik magatartásuk környezetre gya-

korolt hatásait. A projektelem részeként minden korosztály számára kézzelfogható ismereteket 

kívántunk átadni a különböző reprezentációs eszközök segítségével, így például a megújuló 

energiák modellezését szolgáló eszközök gyakorlatban történő működtetése, valamint energia-

hasznosítási önismereti teszt kitöltése által. Az újrahasznosító berendezés és a különféle meg-

újuló energiák modellezését szolgáló játékok gyakorlatban történő működtetése az alternatív 

energiaforrások működési mechanizmusának megértését is szolgálta. Ez pozitív megerősítést 

adott és növelte a motivációt a megújuló energiák iránt. A lakosok otthonuk energiahatékonnyá 

tételét szolgáló pályázatok benyújtásáról is hasznos tájékoztatást kaptak egyéni kérdések és 

írásos kiadvány alapján, így képessé válhatnak ilyen célú fejlesztéseket önállóan kezdemé-

nyezni és lefolytatni. 

A vizsgált célterületre vonatkozóan a következő hipotézisek kerültek megfogalmazásra: 

1. Nincs tudatában a mindennapi élet során zajló tevékenységek társadalmi/környezeti ha-

tásaival, azzal, hogy milyen környezeti károkat okoz, és hogyan tehetne ellene. 

2. Nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és technológiai kompetenciákkal az energia-

hordozó készletek paramétereit, a zöld energiákban rejlő potenciált illetően, ezért nem 

is részesíti előnyben azokat a fosszilis energiahordozókkal szemben. 

3. Energiapazarló életet él, nem ismeri az energiahatékonyságot növelő eszközöket, mód-

szereket, technológiákat és nincs tisztában a zöld befektetések hatékonyságával, megté-

rülési idejével.  

A helyszíni kitelepülések alkalmával a személyes beszélgetések mellett kérdőíves felmérés se-

gítségével ismerhettük meg, hogy a lakosok milyen információk birtokában vannak a fent is-

mertetett témák kapcsán. 

A következőkben az „Energia-Ház-Tartás” - Használj kevesebbet, újíts többet! címet viselő 

kérdőívekre adott válaszok elemzésére, összefüggéseinek vizsgálatára kerül sor. 
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A kérdőívben öt demográfiai vonatkozású kérdésre adtak választ a kitöltők, így a nem, lakhely, 

életkor, legmagasabb iskolai végzettség, anyagi helyzet megítélése. A szakmai megvalósítását 

elősegítő kérdések száma kilenc darab volt, mely a megújuló energiaforrások ismeretére, alkal-

mazására, valamint a tervezett felhasználásra terjedtek ki. A válaszadási lehetőségek széles ská-

lája figyelhető meg a kérdőívben: rövid és hosszú szöveges válaszban, egyszeres, illetve több-

szörös válasz megadásának lehetőségében, valamint rangsorolás a meglévő válaszlehetőségek-

ben. 

Az 1. ábra megmutatja számunkra, hogy az összesen 400 darab kitöltött kérdőív kapcsán egy-

egy településen összesen hány lakos fejtette ki véleményét. Maklár, Andornaktálya és Egersza-

lók, Demjén jeleskedhet a legtöbb kitöltött kérdőívvel.  

 

 
1. ábra 

Településenként kitöltött kérdőívek száma (forrás: saját szerkesztés) 

 

A kérdőív egyik központi kérdéseként szerepelt a következő: Az alább felsoroltak közül válasz-

sza ki a megújuló energiaforrásokat vagy megújuló energetikai eljárásokat! Jelölőnégyzetek 

segítségével, a több válaszlehetőség engedélyével választhattak a kitöltők 13 felsorolt energia-

forrás közül. A válaszban felsoroltakat természetesen a megújuló és nem megújuló energiafor-

rások közé csoportosíthatjuk, azonban a kérdés kapcsán csak és kizárólag az elsőként említett 

csoport elemeit volt szükséges jelölni. A beérkezett válaszokból (2. ábra) egyértelműen kiemel-

kedik a napenergia ismerete. Kivétel nélkül a napenergia említése/jelölése szerepelt a legna-

gyobb számmal a települések mindegyikén. Hangsúlyos szereppel bír a kitöltő lakosok körében 

a szélenergiával és a vízenergiával kapcsolatos ismeretek rendszere. Érdekes képet mutat az 

atomenergia helyzete: 66 kérdőív esetében láthattuk azt, hogy a megújuló energiaforrások cso-

portjába került. Tévesen pedig 115 jelölés valamely fosszilis energiaforrásra (széntüzelésű 

erőmű, lignit, földgáz, kőolaj) esett, mint megújuló energiaforrás.  
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2. ábra 

Az alább felsoroltak közül válassza ki a megújuló energiaforrásokat 

vagy megújuló energetikai eljárásokat! c. kérdés válaszai (forrás: saját szerkesztés) 

 

Arra a kérdésre, miszerint Használ-e bármilyen megújuló energiaforrást háztartásában?, tele-

pülés szinten Maklár kivételével mindenhol a nem válasz dominált (3. ábra). A beérkezett vá-

laszok alapján ott közel 40 háztartás élvezi a megújuló energiaforrások nyújtotta energiát ott-

honában. A többi vizsgált település esetén lényegi különbségek láthatók a megújuló energia-

források használata és nem használata között. Átlagosan a válaszadók 1/3-a aktív használónak, 

míg a fennmaradó 2/3-uk a megújuló energiaforrások nem használójának könyvelhető el. Ér-

dekes képet mutat azonban a következő kérdés. 

 

 

3. ábra 

Használ-e bármilyen megújuló energiaforrást háztartásában? 

 c. kérdés válaszai (forrás: saját szerkesztés) 
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Maga a kérdés arra vonatkozik, hogy Tervezi-e, a jövőben bővíteni a háztartásában található 

megújuló energiaforrások állományát? Ha igen mivel? A kérdésre adott válaszokban (4. ábra) 

négy olyan település emelkedik ki, ahol az igény, illetve a tervek a megújuló energiaforrások 

használata mellett szólnak. Egy esetben döntetlen eredményt láthattunk, a fennmaradó telepü-

lések esetében pedig nemleges válasz olvasható. Ez magyarázható azzal is, hogy egyrészt a 

korábbi válaszban a megújuló energiaforrások használatáról nyilatkozott, s a továbbiakban nem 

cél bővíteni az állományt. A nemleges válasz másik okaként az anyagi vonzat és a beruházás 

költségigénye valószínűsíthető, ugyanis több kérdőívben olvashattunk a nemleges válasz mel-

lett olyan indokokat többek között, mit hogy drága a beruházás, költséges a kialakítás, stb. 

 

4. ábra 

Tervezi-e a jövőben bővíteni a háztartásában található megújuló energiaforrások állományát? 

Ha igen, mivel? c. kérdés válaszai (forrás: saját szerkesztés) 

Szintén a napelem és a napkollektor kapta a legtöbb jelölést arra a kérdésre, hogy: Mit gondol, 

településén melyik megújuló energiaforrást lehetne a leginkább alkalmazni?  

 

5. ábra 

Mit gondol, településén melyik megújuló energiaforrást lehetne a leginkább alkalmazni? 

c. kérdés válaszai (forrás: saját szerkesztés) 
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A kérdés azt a célt szolgálta, hogy a települési vezetők, döntéshozók felé világossá váljon a 

lakosok megújuló energiaforrások használatára vonatkozó igénye, illetve attitűdje. Egy olyan 

képet kaptunk ezáltal, amelyben a lakosok a közvetlen környezetükben támogatják és pozitívan 

vélekednek ezen alternatív energiaforrások használatát, létjogosultságát illetően (5. ábra). 

A kérdőív egy újabb központi kérdéseként volt jelen a következő, mely azt hivatott feltárni 

számunkra, hogy a kitöltők milyen tevékenységekkel igyekeznek csökkenteni háztartásukban 

az energiafelhasználás nagyságát (6. ábra). A takarékoskodás, mint gyűjtőfogalom szerepelt a 

legnagyobb számban. A takarékoskodás magában rejti azt, hogy a kitöltők lekapcsolják a lakás 

azon részein a villanyt, amelyben épp nem tartózkodnak, az elektronikus eszközök töltésére 

szolgáló használaton kívüli eszközöket a konnektorból kihúzzák, stb. Az épületek szigetelése, 

nyílászárók cseréje/szigetelése, energiatakarékos eszközök használata gyakorlatilag egyenlő 

arányszámban jelennek meg, mely roppant örvendetes, hiszen ezen módszerek alkalmazása so-

rán nagymértékben hozzájárulhatnak energiafelhasználásunk csökkentéséhez. Örömmel ta-

pasztaltuk, hogy a legtöbb esetben tudatosság, szervezettség, tenni akarás mutatkozik meg a 

válaszadók részéről az energiafelhasználás kérdése kapcsán. 

 

6. ábra 

Ön hogyan csökkenti háztartása energiafelhasználását? c. kérdés válaszai 

 

A kitöltött kérdőívek elemzése során a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgált, többségében 

felnőtt korosztályú lakosság megújuló energiaforrásokról tanúskodó ismereteiben hiányossá-

gokkal és pontatlanságokkal kell számolnunk. A háztartásokban megjelenő mindennapi ener-

giaszükséglet biztosítása a kitöltők közel ¾ részénél csak és kizárólag a fosszilis energiaforrá-

sok használatára korlátozódik, s az újításokra (megújuló energiaforrások használata) sincs min-

denhol igény. A háztartások kasszájának megkímélésében ugyanakkor tudatosság mutatkozik 

meg az épületek szigetelésében, a nyílászárók cseréjében és a takarékosság jegyében. Mindez 

bizakodásra ad okot. 
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A települések rendezvényeire történő kitelepülések kapcsán több alkalom és lehetőség kínálko-

zott arra, hogy hozzájáruljunk a helyi lakosok energiatudatosságának kialakításához és fejlesz-

téséhez, valamint felkeltsük azt az igényt, hogy az alternatív energiaforrások hasznosítása tör-

ténjen meg települési, közösségi szinten is. A feladatok tehát a jövőre nézve adottak, a fentiek-

ben ismertetett programok további létesítése indokoltnak mondható a települések lakói, illetve 

döntéshozói körében is. 

 

 

 



Pályázati azonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00139  

Projektgazda: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

Projekt címe: Energia ABC Eger térségében 

 

 

1 

 

Eredményközlés az 

„Energia-Ház-Tartás” - Használj kevesebbet, újíts többet!” 

online kérdőíves felmérésről 

 

Az aktív elérések érdekében létrehozott aloldal, a projekt során elkészített tartalmak és szerve-

zett események dokumentációk mellett, egy online kérdőíves felülettel is kiegészült. Az online 

kérdőív a korábbi rendezvényeken kitöltésre kerülő papíralapú kérdőívre épült. Ennek függvé-

nyében tehát a demográfiai vonatkozású kérdések mellett az energiáról általánosságban, a kör-

nyezetszennyezésről, a megújuló energiaforrások ismeretéről, annak háztartási, valamint tele-

pülési szinten történő alkalmazásáról, alkalmazhatóságáról és az erre vonatkozó attitűd vizsgá-

latáról láthattak kérdéseket a kitöltők. 

A tervezett célokat túlszárnyalva, az előzetesen várt 50 kitöltő helyett a projekt zárásakor 71 fő 

válaszát elemezhetjük. A nemek megoszlását tekintve a nők 65%-ban képviseltették magukat, 

míg a férfiak a fennmaradó 35%-ban. Életkor tekintetében is igen széles skálát figyelhetünk 

meg a kitöltők esetében: a legfiatalabb 18, míg a legidősebb betöltötte a 75. életévét is. Lakó-

hely szerint Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, 

Maklár, Novaj, Ostoros, Szarvaskő, valamint egyéb más (Heves megyei és egyéb) települések 

lakosai válaszoltak a feltett kérdésekre. Kiemelendő Felsőtárkány település, onnan érkezett a 

legtöbb válasz, szám szerint 27 darab. Az iskolai végzettség terén három fokozatba sorolhatjuk 

a kitöltőket: alapfokú-, középfokú- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Arányait tekintve 

az alapfokú: 1%, a középfokú: 34%, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkező kitöltők aránya 

65%-ra tehető. 

 

1. ábra 

Az alábbiak közül válassza ki a megújuló energiaforrásokat vagy megújuló energetikai eljárásokat! 

c. kérdés válaszai (forrás: Google Űrlapok) 
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A fenti ábrán (1. ábra) láthatjuk arra a kérdésre beérkezett válaszokat, mely válaszlehetőségei 

közül a kitöltőknek be kellett jelölniük a megújuló energiaforrásokat és a megújuló energetikai 

eljárásokat. A válaszokból kiderül számunkra, hogy a 71 kitöltőből 70-en a szélenergiát és a 

napenergiát jelölték be. Ez a kitöltők közel 100%-át jelenti. A hőszivattyú, a geotermikus ener-

gia és a vízenergia követi a sort, melyet a bioetanol és a biodízel követ. Érdemes megfigyelni a 

fosszilis energiák jelöléseinek számát is: a lignit és a barnakőszén képviselteti magát 1-1 jelö-

léssel. Az atomenergia pedig 10 jelölést kapott. 

A megújuló energiaforrások település szintű használatára vonatkozik a következő kérdés (2. 

ábra). Tökéletesen kirajzolódik a Napból érkező sugarak hőjének felhasználására hivatott nap-

elemek és napkollektorok népszerűsége a maguk 62 és 44 szavazatával. A hőszivattyú és a 

szélenergia követi a sort, mint lehetséges települési szintű alternatív energiaforrás.  

 

2. ábra 

Mit gondol, településén melyik megújuló energiaforrást lehetne a leginkább alkalmazni? 

c. kérdés válaszai (forrás: Google Űrlapok) 

 

Fontosnak tartottuk olyan háztartásbeli információkra is rákérdezni, mint pl. az otthonukban 

alkalmaznak-e bármilyen alternatív energiaforrást. Ennek eredményeit láthatjuk a 3. ábrán, 

melyről 80%-ban nem, és 20%-ban igen arányok olvashatók le. Megkérdeztük azt is, hogy az 

igennel válaszolók milyen eszközöket/berendezéseket használnak, amelyek a megújuló ener-

giaforrások segítségével működnek. A válaszadók többsége a napelemet, napkollektort és a 

hőszivattyút emelte ki.  
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3. ábra 

Használ-e bármilyen megújuló energiaforrást háztartásában? 

c. kérdés válaszai (forrás: Google Űrlapok) 

 

Következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy tervezi-e, hogy a közeljövőben bárminemű beru-

házást végez, amely köthető a megújuló energiaforrásokhoz (4. ábra). Itt a két válaszlehetőség 

közel azonos arányban jelent meg a válaszok során. A nem szavazatok 1 darabbal győzedel-

meskedtek az igenek felett. A nemmel szavazók többsége az anyagi ráfordítások nagysága okán 

nem tervezik ezt a beruházási folyamatot végrehajtani. Akik igennel szavaztak, azok a napele-

meket és napkollektorokat látnák szívesen tetőiken áram- és melegvíztermelés céljából. 

 

4. ábra 

Tervezi-e a jövőben bővíteni a háztartásában található megújuló energiaforrások állományát? 

c.  kérdés válaszai (forrás: Google Űrlapok) 

 

Az attitűd vizsgálatra vonatkozó kérdést mutatja be a következő ábrán látható eredmény (5. 

ábra). A válaszadók arról nyilatkoztak, hogy háztartásukban milyen eljárásmódokat, praktiká-

kat alkalmaznak abból a célból, hogy energiafelhasználásukat csökkentsék. A takarékoskodás 

alatt azt értjük, hogy a villanyt lekapcsolják azon helységekben, ahol épp nem tartózkodnak, 

azon elektronikus eszközök töltőit, melyek használaton kívül vannak, kihúzzák a falból stb. A 
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felsoroltak közül ez az egység kapta a legtöbb szavazatot a megújuló energiaforrások haszná-

latával szemben. Népszerűek továbbá az energiafelhasználás csökkentése céljából az energia-

takarékos eszközök használata, valamint az épületek és nyílászárók szigetelése. 

 

 

5. ábra 

Ön hogyan csökkenti háztartása energiafelhasználását? 

c. kérdés válaszai (forrás: Google Űrlapok) 

 

A kérdőív központi szerepet betöltő kérdéseire beérkező válaszokat vizsgálva, megállapíthat-

juk, hogy a kitöltők megújuló energiaforrásokról tanúskodó ismereteik alapján tájékozottnak 

tekinthetők. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások használata és a beruházásra történő haj-

landóság – elsősorban anyagi okok miatt - csekély szintet mutat részükről, bár az otthonuk 

energiafelhasználásának csökkentése céljából igyekeznek tudatos cselekvésekhez folyamodni, 

köszönhetően a projektben is népszerűsített kisebb anyagi beruházást igénylő eszközöknek és 

viselkedésmintáknak. 

Összességében úgy gondoljuk, hogy alapjaiban megvalósult azon célkitűzésünk, hogy a projekt 

és az azon belüli bemutatott eszközök, kiadványok, elektronikus anyagok hatására nőni fog a 

térség lakosságának energiahatékonyságot ösztönző cselekvésekre irányuló fogékonysága, po-

zitív irányban változnak szokásaik, melynek köszönhetően nő a tudatos energiafelhasználó la-

kosság aránya a térségben. 

 


