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1. Bevezetés 

 

Statisztikai kiértékelések, általános bemutatói, jellemzői:  
 

Jelen statisztikai felmérés a Bodrog közi és Ung vidéki felmérésben résztvevő vállalkozások és az 

ott élő lakosság által, kérdőívünkre adott válaszok alapján készült el. A felmérés, illetve 

statisztika, reprezentatívnak tekinthető az adott térségre vonatkozólag, hiszen törekedtünk arra, 

hogy az adott térségben tipikusan megtalálható vállalkozásokat, illetve a lakosság jövedelmi 

összetételét a lehető legjobban reprezentáló embereket és cégeket kérdeztünk meg 

véletlenszerűen. A statisztikai adatok két fő kérdéskörre adott válaszokból állnak össze: egy 

gazdasági szereplőket és egy lakossági potenciális felhasználást érintő kérdéskörből. A felmérés 

elsődleges céljai között szerepel az érintettek ismeretének és elképzeléseinek felmérése, hogy 

számukra a hasznosítás tágabb lehetőségére vonatkozó megfelelő információk kerülhessenek 

átadásra, továbbá segítséget nyújtani források feltérképezéséhez a fejlesztések előkészítésére, 

mely elősegíti a megújuló energiaforrások nagyobb mérvű bevezetését az energia ellátási 

szerkezetbe valamint a meglévő energiafelhasználási hatékonyság növelését célozza meg.  

 

Célunk egy olyan komplex program elindítása a nemzeti energiafüggetlenségi stratégia részeként, 

mely érinti az épületek energiahatékonyságának növelését (CO2/m2 kibocsátás csökkentése), a 

meglévő energiafelhasználási szerkezetet, legyen szó mind a lakossági mind az ipari 

felhasználásról.   

 

A program bevezetéséhez szükséges kiinduló háttér információk kielemzése kiemelten fontos. A 

statisztikai adatok feldolgozása során nyert ábrák részletesen bemutatják, mind a gazdaság, mind 

a lakosság zöldenergiával kapcsolatos attitűdjeit, észrevételeit és elvárásait. Gazdasági társaságok 

és a lakó ingatlanok esetén bemutatja a jelenleg használatban lévő ingatlanok energetikai 

állapotát, a fosszilis energiafüggőség csökkentés kivitelezhetőségének szempontjából 
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megvizsgálja a szükséges gazdasági, politikai, kommunikációs feladatokat, kijelölve ezzel egy 

sikeres zöldenergia beruházásokat segítő – támogató információs és tanácsadó hálózat rendszer 

bevezetésének alapkritériumait. 

 

Akár a gazdasági felhasználók, akár a lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

attitűdöket elemezzük, erősen szembeötlik a lakosság és a gazdasági társaságok nagymérvű 

tájékozatlanága, mely elsősorban a tájékoztatás hiányára vezethető vissza. Hatékonyabb, 

kommunikációt követel meg információs és tanácsadó hálózat rendszer sikeres bevezetésének 

érdekében a programot kivitelezőktől.  

 

Reprezentatív felmérésünk során megvizsgáltuk, mind a lakosság, mind a gazdasági társaságok 

szempontjából, milyen szempontokat tartanak relevánsnak egy adott energiaellátást érintő reform 

esetén. A vizsgálat során a következő gazdasági csoportokat vettük figyelembe: 

magánvállalkozások, központi költségvetési intézmények, önkormányzati intézmények, nonprofit 

szervezetek. Figyelembe vettük e vállalkozások működési fennállási idejét, a vállalkozás, 

intézmény működési területét, székhelyének, telephelyének elhelyezkedését, a vállalkozások és 

intézmények éves nettó árbevételét.  

 

Kiemelten fontosnak tartjuk hazánk energiafüggetlenségének megteremtését, mint 

nemzetstratégiai célt. 

 

Jelenlegi energiapolitikánk nagyrészt a földgázra, az atomerőművekre és a lignittüzelésű 

erőművekre épül. Emellett már számottevő az újratermelődő megújuló energiaforrások 

használata is, melyben igen jelentős tétel a vízenergia felhasználása energiatermelésre. Melynek 

mértéke jelenleg az ország teljes energiaszükségletének 30%-át fedezi. Azonban a vízenergia 

termelés óriási környezeti átalakításokat követel meg. Mellyel erősen károsítjuk az adott 

vízerőmű környezetében található ökoszisztémát, amely így diverzitásában erőteljes károsodást 

szenved. A vízerőművek utáni folyószakaszokon a vízerőművek következtében létrejött erőteljes 

vízszintingadozás drasztikus mértékű beavatkozást jelent az ökoszisztémába, veszélyeztetve az 
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ott élő őshonos fajok életterét, gátolva azok természetes reprodukcióját.  

 

A lignit készleteink az utóbbi években kimerülőben vannak. A lignit felhasználása 

energiatermelésre óriási mértékben befolyásolja a széndioxid kibocsájtás mennyiségét. Így erősen 

csökkenti az ország Kiotói Egyezményben vállalt CO2 rendelkezésre álló kibocsátási direktívát, 

illetve a kereskedelmi célból felhasználható eladható CO2 kvótát, amely jelentős bevételkiesést 

jelent országunk költségvetése számára.   

 

Földgáz felhasználásunk nagyrészt az oroszországi gázimport fedezi. Így a megújuló 

energiaforrások nagyobb mértékű felhasználása mellett, gazdasági érdekünk szerves részét képezi 

az, hogy csatlakozunk az Európai Unió által kiépítendő gázvezeték rendszerhez, mely orosz 

gázellátástól független. Ezzel is erősítve országunk energiafüggetlenségét.  

 

A nukleáris energiából származó elektromos áram az energiatermelésünk 45%-át teszi ki. Nagy 

problémát jelent a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatban az, hogy az atomerőművek 

fűtőanyagaként szolgáló dúsított uránt szintén importból, Oroszországból szerezzük be. Továbbá 

problémát jelent az is, hogy az erőművekben elhasználódott erősen radioaktív fűtőanyagcellákat 

tárolnunk kell. Ezt itthon ideiglenes tárolókkal oldjuk meg, amely óriási terhet jelent az állam 

költségvetésére nézve mindemellett lakosságból is negatív visszhangot vált ki az ilyen típusú 

elhasználódott fűtőanyag tárolására alkalmas ideiglenes tárolók építése. 

 

A fenti tények ismeretében fontosnak tartjuk azt, hogy olyan megújuló energiaforrásokkal váltsuk 

ki energiatermelésünk nagyrészt, mely a fenti energiahordozók problémáival nem szembesít 

minket, illetve korszerű és egyben önálló energiatermelést tesz lehetővé hazánk számára. Kiemelt 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló energiákat, legyen szó megújuló, illetve 

nem megújuló energiaforrásokról, annak felhasználását a leghatékonyabb módon tegyük. E cél 

érdekében szükség van az energiafelhasználás modernizálására, ideértve mind a lakossági, mind a 

gazdasági szereplők által fenntartott lakó illetve gazdasági épületek korszerű hőszigetelését, 

nyílászáró cseréjét, valamint azok fűtésrendszere hatékonyságának korszerűsítését is. 
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Hozzájárulva az adott épületek CO2/m2 kibocsátási arányának csökkentéséhez. Az 

energiafelhasználás hatékonyságának növelésével ily módon is hozzájárulva az országos CO2 

kibocsátási szint erőteljes csökkentéséhez. A fentiekben megfogalmazott törekvések jelentik e 

tanulmány fő direktíváját, ugyanis a tanulmány egyik elsődleges célja az, hogy bemutassuk azon 

alternatív energiatermelési lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak a CO2 kibocsátás 

csökkentéséhez. A CO2 kibocsátás mértékének csökkentésével egyenes arányban növekszik a 

CO2 kvóta eladásából származó költségvetési bevétel. A pályázók részéről, mint ahogy a 

tanulmány további részében látni fogjuk, nagy igény mutatkozik az energiafelhasználás 

hatékonyság növelését célzó beruházások előfinanszírozására. E célra elkülöníthető pénzügyi 

keretet jelenthet a CO2 kvóta értékesítéséből származó bevétel.  

Tudvalevő, hogy a Kiotói Egyezmény adott országok számára lebontva határozza meg a 

kibocsátható CO2 mennyiséget, és előirányozza a CO2 kibocsátás csökkentésének volumenét is.  

 

Az adott országok számára engedélyezett CO2 kvóta ki nem használásával, egy eladható, 

piacképes terméket kapunk, melyre óriási igény mutatkozik fejlődő országok esetében, amelyek a 

Kiotói Egyezményben foglalt kvótájukat gazdasági növekedésüknél fogva mindenképpen 

túllépnék. Az így vásárolt plusz kvóta nagyobb gazdasági mozgásteret biztosít az adott országok 

számára. Az eladó ország kvótából származó bevétele, az adott ország költségvetésében egy 

jelentős bevételforrást jelent. A tanulmány által demonstrált energiahatékonyság növelő 

intézkedések illetve fejlesztések finanszírozásához, kivitelezéséhez szükséges pénzügyi forrást a 

kvóták értékesítéséből származó bevételek fedezhetik.  

 

A reprezentatív felmérés világosan megmutatja azt, hogy mind a lakosság, mind a gazdasági 

felhasználók részéről nagy igény mutatkozik arra, hogy vissza nem térítendő legalább 50%-os 

támogatási arányú pályázatok legyenek kiírva e célra. A felhasználók által leginkább preferált 

50% körüli vissza nem térítendő anyagi támogatás előfinanszírozására is van lehetőség. Ez azért 

szükséges, mert ezen beruházások megtérülési ideje viszonylag nagy, és a kivitelezéshez 

felhasznált eszközök drágák, amelyet saját erőből csak nehezen tudnák előteremteni a 

tervezéshez és kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet. Egy e célra kialakított támogatási 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

9 | O l d a l :  

 

rendszerben a bankok részére az előfinanszírozás egy gyorsan megtérülő, alacsony kockázatú 

befektetést jelent, állami garancia megléte mellett. A finanszírozó bankok üzleti érdekeltségüknél 

fogva önként fogják népszerűsíteni a programot. Hiszen saját üzleti érdekük is azt diktálja, hogy 

minél többen vegyenek részt e programban ugyanis jelentős bevételforrásuk származik a zöld 

energia bevezetését elősegítő hitelkonstrukcióból.  
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2. Kutatási terv 

A kutatás célja 

Jelen tanulmány összehasonlító elemzésének elsődleges célja az, hogy összefüggésében 

megvizsgálva a statisztikai felmérés során összegyűjtött adathalmazt és az abból kapott 

eredményeket, teljes mélységében, összefüggésében kielemezve, fel tudjuk mérni a projekt 

kivitelezése során felmerülő potenciális buktatókat és kidolgozzuk a lehetséges válaszlépéseket. 

A potenciális buktatók ismerete a projekt sikeres kivitelezése szempontjából azért fontos, mert 

nagyban ráhatással van a projekt költségvetésére. Az adatok elsődleges kielemzése során kapott 

eredmények azt mutatják, hogy szükség van a célcsoportonkénti differenciált kommunikációra. A 

projektet akkor tekintjük sikeresnek, ha a projekt során kidolgozott zöldenergia beruházásokat 

segítő – támogató információs és tanácsadó hálózat rendszer megfelelő hatékonysággal, 

megfelelő számú résztvevőt fog eredményezni. Ez költségvetési szempontból annyit jelent, hogy 

a zöldberuházások támogatására szánt keretösszeg felhasználása a lehető leghatékonyabb módon 

történik. Azaz megfelelő helyen és megfelelő módon veszik igénybe. Valamint ennek 

eredményeként mind a lakossági, mind a szervezetek és intézmények által kibocsátott CO2 

mennyisége jelentősen csökken, illetve mérhető módon az országos energiafelhasználás 

hatékonysága javul. 

A kérdőívet 374 lakos és 126 vállalkozás töltötte ki melyet külön-külön majd az azonos 

kérdéseknél összegezve is megvizsgáltunk. Az általános vizsgálatok után összefüggés 

vizsgálatokat is végeztünk annak érdekében, hogy feltárjuk az emberek, vállalkozások 

gondolkodásmódját a környezetbarát technológiák alkalmazásával szemben és az irányban, hogy 

milyen külső belső hatások befolyásolják az említett célcsoportot a környezetbarát technológia 

alkalmazásával szembeni döntésfolyamatban. Az elemzések során törekszünk a kommunikációs 

feladatok lehetséges irányvonalait célcsoportonként kijelölni. Meghatározva a célcsoportok 

szerinti kommunikációs metodikát, a marketingmix sarokpontjait. Korcsoportokra, 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

11 | O l d a l :  

 

jövedelemszintekre, lakóhely és tevékenységi kör szerint lebontva. Maga az elemzés két fő 

területet érint az alábbi kategóriák szerint: 1. kategória: lakosság, 2. kategória: szervezetek és 

intézmények (magánvállalkozások, nonprofit társaságok, állami intézmények, stb.)  

 

Hipotézis, várható tényelemzés, eredmények felhasználása 

Felvetünk egy elképzelést, amit a meglévő statisztikai adatokkal igazolunk vagy elvetünk. A 

kapott eredmények alapján meghatározzuk a lehetséges kommunikációs lépéseket és azok 

releváns szempontjait, melyet figyelembe veszünk a kommunikáció felépítésénél.  

 

A kutatás módszere 

A kutatás jellege primer kvantitatív megkérdezés alapján történt. A kérdésekre adott válaszok 

primer (a nyers adatokból közvetlenül nyert ábrák) feldolgozása során nyilvánvalóvá vált az, egy 

információs és tanácsadó hálózat projekt sikeres kivitelezéséhez aktív, erőteljes kommunikáció 

szükséges. Legfőképp zárt kérdéseket alkalmaztunk, de sok kérdés tartalmazott nyitott kérdés 

részt (az egyéb válasz lehetőségek terén) és skálás kérdést is. A skálás kérdésnél Likert skálás 

kérdést alkalmaztunk ahol egy állítással való egyetértés mértékét, vagy egy vélemény helyeslését 

kell a válaszadónak kifejeznie, jelen esetben egy 1-6-ig terjedő skálán (ahol az 1-es a leginkább 

fontos választ jelölte, míg a 6-os a legkevésbé fontos választ jelölte). A kérdések két részre lettek 

felosztva: tárgyköri kérdésekre és demográfiai kérdések. A kérdőív kitöltése önkéntes névnélküli, 

a kapott eredmények csak ennek a kutatásnak a céljából lettek felhasználva. A két fő kategória 

összesített eredményét is taglaljuk részletesen.  
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3. A kutatási eredmények összefoglalása 

A térség lakossága körében kérdőíves formában felmérést végeztünk, melynek célja a jelenlegi 

ingatlanok energetikai helyzetéről, a lakosság ismereteiről a megújuló energiaforrások 

témakörében, valamint a beruházási kedvről való tájékozódás volt.  

A kérdőívet a Függelékben találják. 

A kérdőíveket összesen 126 gazdasági intézmény képviselője és 374 fő a lakosság részéről 

töltötte ki. A kérdőívek kitöltetését végzők figyeltek rá, hogy a megkérdezettek demográfiai 

adatai (életkor, iskolai végzettség, stb) jól reprezentálják a térség lakosságára jellemző adatokat. 
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3.1. Gazdasági intézmények képviselői által adott válaszok 

kiértékelése 

A megkérdezett vállalatok több mint fele (51%) irodaépületet, kb. 20%-a raktárhelyiséget, 14%-a 

gyártó épületet, a maradék csarnokot vagy üzlethelyiséget használ. Az ingatlanok 85%-a 1990 

előtt épült, a megadható intervallumok közül legtöbben (37%) az 1960 és 1980 közti időszakot 

jelölték meg. Az ingatlanok 24%-a rendelkezik energiatanúsítvánnyal. 

A jelenleg leginkább elterjedt fűtési megoldások az állandó hőmérsékletű gázkazán és az 

elektromos hősugárzó − ezek az épületek 30-30%-ában termelnek hőenergiát − ezt követi a 

távfűtés (14%), az elektromos hőtárolós kályha (10%) és a kondenzációs gázkazán (9%), a 

további fűtési lehetőségek 5% alatti arányban fordulnak elő a válaszadók körében.  

A megkérdezettek 34%-a tervez energetikai korszerűsítést az elkövetkező 5 évben, fele-fele 

arányban nyílászárók cseréjét és szigetelést. Elenyésző azok része, akik új berendezés telepítését 

tervezik, ők napkollektor, napelem, hőszivattyú, illetve gázkazán vásárlását fontolgatják. Jelenleg 

4 ingatlanban hasznosítanak megújuló energiaforrást, ez tulajdonképpen a megkérdezettek 

esetében a biomassza hasznosítását takarja. 

A megkérdezettek 43%-a csak 5 évnél nem hosszabb megtérülési idő mellett ruházna be 

megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe. A válaszadók 90%-a 15 évnél hosszabb 

megtérülési idő esetén már nem ruházna be a megújuló energiákba, 6% pedig semmilyen esetben 

nem fektetné ebbe pénzét. 

Arra a kérdésre, hogy mekkora mértékű beruházási támogatás esetén vágna bele megújuló 

energiaforrást hasznosító berendezés telepítésébe, a legtöbb válaszadó (40%) az 50% feletti 

támogatás válaszlehetőséget adta meg, további 32% minimum 40%-os támogatást jelölt meg. A 

kérdőívet kitöltők 82%-a nem ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe, ha 

nem kapna minimum 30% támogatást a beruházásra. A megkérdezettek csupán 6%-a ruházna be 

akár támogatás nélkül is. 
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A legfontosabb szempont egy ingatlan energiaellátásával kapcsolatban, − a többség véleménye 

szerint − hogy olcsó legyen; ezt követi a rendszer időtállósága, hogy ne igényeljen karbantartást, 

a rendszer környezetvédelmi vonatkozásai, majd a technológia műszaki kiforrottsága. 

Legkevésbé az ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártót tartják fontosnak a gazdasági szféra 

szereplői. 

Jelenleg két ingatlannál alkalmaznak hulladékhő hasznosítást hőcserélővel, két válaszadó 

üzemeltet hőszivattyút, három szervezet hasznosítja a szerves hulladékot komposztálás útján, 

kettő biogáz termeléssel, további kettő pedig fahulladék égetésével termel hőenergiát. A 

víztakarékos megoldások kevésbé elterjedtek egy válaszadó gyűjti az esővizet, további egy pedig 

szürkevízhasznosító-rendszert üzemeltet. A megkérdezettek 87%-a felsorolt eljárások egyikét 

sem alkalmazza. 

A kérdésre, hogy melyik eljárást tervezi alkalmazni a következőkben adott válaszok alapján 

megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek körében a legnépszerűbb eljárások a következők: 

napkollektoros hőenergia-termelés (21%), napelemmel villamos energia előállítása (15%), 

földhőcserélőkkel geotermikus energia hasznosítása (13%), fahulladék hasznosítása (6%), 

szélenergia hasznosítás (6%). A többi eljárás esetében 5% alatt maradt az érdeklődők aránya. A 

kérdőívet kitöltők 52%-a válaszolta azt, hogy semelyik megoldást nem fogja alkalmazni. 

Arra a kérdésre, hogy milyen energiatermelési módot választana új ingatlan építése esetén, a 

legtöbben azt válaszolták, hogy napenergiát (napelem vagy napkollektor), esetleg biomasszát, 

geotermikus- vagy szélenergiát hasznosító rendszert. Sokan arra hivatkoztak, hogy nem 

rendelkeznek elég információval a kérdés megválaszolásához. 

Szlovákia helyzetéről a megújulók hasznosítása terén sokan úgy vélekednek, hogy az adottságok 

jók, de gyenge a kihasználásuk. Többen megemlítették, hogy kevés a kezdeményezés és a 

lehetőségek, elégtelen az állami támogatás és túl nagy beruházással jár a megújuló 

energiaforrások alkalmazása.  

A megkérdezett szervezetek 71%-a magánvállalkozás, 11%-a non-profit szervezet, 9%-a 
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központi költségvetési intézmény, 6%-a önkormányzati intézmény, a maradék az egyéb 

kategóriába sorolta önmagát. 

A válaszadó gazdasági intézmények 39%-a kereskedelemmel foglalkozik, 29%-a a 

szolgáltatóipart képviseli. A válaszadók 64%-a városi székhelyű telephellyel rendelkezik, a 

maradék nagyjából ugyanolyan arányban (16-19%) oszlik meg községek és falvak közt. A 

megkérdezett intézmények több mint felének 100.000 euro alatt van az éves árbevétele. 
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3.2. Lakossági kérdőívet kitöltők válaszainak kiértékelése 

A megkérdezettek 66%-a lakik családi házban, 8% többlakásos társasházban, 26% pedig 

panellakásban. Az épületek legnagyobb része, 47%-a 1960 és 1980 között épült, összességében 

94%-a 1990 előtt. Az ingatlanok 77%-a nem rendelkezik energiatanúsítvánnyal. 

A jelenleg leginkább elterjedt fűtési megoldás a lakóingatlanokban − a válaszok tanúsága szerint 

− az állandó hőmérsékletű gázkazán, az ingatlanok 37%-ában található ilyen berendezés. A 

válaszadók ingatlanainak 26%-ában távfűtéssel fedezik a fűtési igényeket, meglehetősen elterjedt 

még a kondenzációs gázkazán használata (19%). A fa tüzelőanyagot hasznosító berendezések (pl. 

cserépkályha, faelgázosító kazán) előfordulási gyakorisága összesen 26%. 

A megkérdezettek 41%-a tervez az elkövetkezendő 5 évben energetikai korszerűsítést. 27% 

tervezi a nyílászárók cseréjét, 22% szeretné szigeteléssel minimalizálni az épület hőveszteségét.  

Új berendezések közül új kazán vásárlását tervezik a legtöbben. 

Jelenleg az ingatlanok 92%-ában nem hasznosítanak megújuló energiaforrást. Akik igen, azok 

általában fát és növényi hulladékot hasznosítanak. Érdekes, hogy nem mindenki válaszolta azt, 

hogy hasznosít megújuló energiaforrást azok közül, akik fa tüzelőanyaggal üzemelő fűtési 

berendezést üzemeltetnek. 

A beruházási kedvre vonatkozó kérdések közül arra, hogy mekkora megtérülési idő mellett 

vágnának bele megújuló energiaforrás hasznosításába a megkérdezettek 80%-a azt válaszolta, 

hogy nem vágna bele ilyen jellegű beruházásba 10 évnél hosszabb megtérülési idő esetén. 7% 

válaszolta azt, hogy semmiképp nem vágna bele hasonló beruházásba. A támogatás mértékét 

illetően azt a választ kaptuk a legtöbb esetben (52%), hogy csak 50% feletti mértékű támogatás 

esetén vágna bele megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházásba. A megkérdezettek 

7%-a válaszolta azt, hogy támogatás nélkül is beruházna. 

Az ingatlan energiaellátásával kapcsolatosan a szempontok sorrendje a lakosság részéről érkező 

válaszok alapján a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig a következőképpen alakul: ár, 
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időtállóság, környezetvédelem, műszakilag kiforrott technológia és alacsony karbantartási igény 

közel azonos mértékben, végül a gyártó ismertsége, jó referenciái. 

Jelenleg az általunk felsorolt megújuló energiaforrást hasznosító berendezések és környezetbarát 

háztartási megoldások közül a legnépszerűbb a komposztálás − ezt az eljárást a megkérdezettek 

22%-a alkalmazza − ezt követi az esővízgyűjtés (18%), majd a fahulladék tüzelőanyagként való 

hasznosítása (8%). A többi megoldás esetében 5% alatt marad az előfordulási gyakoriság.  

Kérdésünkre a válaszadók 67%-a válaszolta azt, hogy semelyik eljárást nem alkalmazza, 43% 

pedig nem is tervezi alkalmazni ezeket az eljárásokat a közeljövőben. A válaszadók 27%-a 

tervezi a közeljövőben napkollektor telepíttetését, 14% esővízgyűjtő rendszer kiépítését, 13% 

komposztáló láda használatát, 12% pedig fahulladék hasznosítása iránt érdeklődne. A többi 

eljárás esetében 10% alatti az érdeklődők aránya a kérdőívet kitöltők körében. 

Amennyiben új ingatlant építenének, a legtöbben valamilyen napenergiát hasznosító 

energiatermelő rendszert választanának (napkollektor/napelem). Sokan tartják jó megoldásnak a 

geotermikus energiát, a fa tüzelőanyagként való hasznosítását, a hőszivattyúkat és a szélenergiát 

is. Olyan is akadt, aki azt mondta, hogy amennyiben építkezésbe fogna, passzív házat építtetne. 

Többen válaszolták azt, hogy úgy érzik, nem rendelkeznek elég információval a témakörben, 

vagy még nem gondolkoztak rajta.  

Szlovákia adottságairól a megújuló energiaforrások szempontjából általában azt gondolják a 

megkérdezettek, hogy az adottságok meglennének, de nincsenek kihasználva, és az állam nem 

támogatja kellőképpen a megújuló energiaforrások terjedését, a beruházásokat. 

Ebben a témakörben meglehetősen különböző véleményeket hallottunk. Akad, aki sivárnak látja 

a helyzetet, mások szerint kedvező természeti adottságokkal rendelkezik az ország. Többen 

megemlítik, hogy az emberek hozzáállásán sem ártana változtatni a siker érdekében.  

A megkérdezettek 45%-a lakik városban, a maradék nagyjából azonos arányban községben és 

faluban. Az átlagos havi nettó jövedelem tekintetében pedig a válaszadók legnagyobb arányban 

(34%) a 400-600 euro válaszlehetőséget jelölték meg. 
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3.3. Különbségek és hasonlóságok a gazdasági szféra és a lakossági 

szféra válaszai között 

Gazdasági intézmények és a lakosság ingatlanai egyaránt zömében 1990 előtt épültek, 

legnagyobb részük az 1960 és 1980 közti időszakban. A leginkább elterjedt fűtési megoldások 

tekintetében van különbség, a távfűtés jóval elterjedtebb a lakossági ingatlanokban. A megújuló 

energiaforrások hasznosításával kapcsolatos kérdésekre általában hasonló válasz-arányok 

érkeztek a gazdasági és a lakossági szektor válaszadói részéről. 
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4. Általános Kutatási eredmények 

Az általános kutatási eredmények értékelésénél először a demográfiai kérdések kerülnek 

kielemzésre, ezt követően a tárgyköri kérdések elemzését és eredményét mutatjuk be. Azért 

fontos előbb a demográfiai kérdéseket bemutatnunk, hogy komplexebb képet kapjunk válaszadó 

vállalkozások, lakosok összetételéről, gazdasági helyzetükről, tevékenységéről és sok minden 

más adatáról. 

 

Az általános kutatási eredmények bemutatás után az összefüggés vizsgálatok eredményeit 

szemléltetjük először a vállalkozások tekintetében majd a lakosság tekintetében. Az összefüggés 

vizsgálatok is két csoportra osztódnak. Az elején egy kicsivel általánosabb összevetéseket 

nézhetünk majd meg, majd a későbbiekben kategóriánként mélyebben taglalunk pár fontos 

problémát és javaslatot teszünk a megoldásra marketing szempontból is. 
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4.1. A „demográfiai” kérdések jellemzői vállalkozások esetén 

Ebben a kérdéscsoportban a vállalkozások intézményformáját, működési idejét, működési 

területüket, telephelyük elhelyezkedését és éves árbevételét vizsgáltuk. Ezek az adatok fontosok a 

kutatás céljából, hogy lássuk a Bodrog közben és Ung vidéken lévő vállalkozások összetételét és 

helyzetét. 

A kérdőívben megkérdezett vállalkozások nagy része magánvállalkozás. Ez 91 db 

magánvállalkozást jelent, ami a megkérdezett gazdasági szereplők 72%-át jelenti. A válaszadók 

közül 11 fő jelölte a központi költségvetési intézményt, míg 14 ember a non-profit szervezetet. A 

126 megkérdezett gazdasági szereplő között csupán 8 Önkormányzati intézmény van. Maga az 

ábra és az arányok nagyon jól szemléltetik egy ország gazdasági felépítését (itt persze csak az 

intézményi felépítésre gondolunk). Ugyebár ha ezt az adatot elvonatkoztatjuk a Bodrog köztől és 

Ung vidéktől, bátran kimondhatjuk, hogy a megújuló energiák használatának kommunikációs 

kampánya során a vállalkozások igényeit fokozottabban kell figyelembe venni, hiszen ők alkotják 

a gazdaság túlnyomó részét. 

Vállalkozás működési ideje - gazdasági
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1. ábra        Forrás: saját primer kutatás 
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A kapott eredmények szerint a válaszadók többségének a vállalkozása 5-10 éve működik. 28 

válaszadó vállalkozása 10-20 éve. 24 válaszadó vállalkozása 3-5 éve működik. 1 évnél fiatalabb 

vállalkozással csupán 9 válaszadó rendelkezik a válaszadók közül. Tehát ha a vállalkozások 

fennállásának idejét két részre osztjuk (fiatal és idősebb vállalkozások) megfigyelhetjük, hogy a 

vállalkozások 64%-a több mint öt éve működik, 36%-a pedig kevesebb, mint 5 éve áll fenn. 

Vállalkozás működési területe - gazdasági
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2. ábra        Forrás: saját primer kutatás 

 

A vállalkozás működési területével kapcsolatos kérdésre adott válaszok szerint a megkérdezettek 

többsége, azaz 49 fő a kereskedelmi területen dolgozik, míg a második helyen a szolgáltató 

vállalatok állnak. Ezen a területen 36 ember dolgozik a válaszadók közül. Legkisebb arányban a 

termelési területen működő cégek állnak, itt csupán 9 vállalkozás tevékenykedik. A közigazgatási 
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területen tevékenykedők és a non-profit tevékenységet végzők aránya kiegyenlített. Bár 

messzemenő következtetéseket ebből az ábrából sem lehet levonni, mégis észrevehetjük azt, hogy 

hiába csak Bodrog közben és Ung vidéken folyt a kérdőíves felmérés, mégis hűen tükrözi egy 

országra a vállalkozások működési területére jellemző arányokat. Itt elsősorban azt kell 

megfigyelni, hogy túlnyomó részt kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásokból áll össze egy 

gazdaság (jelen esetben ez a válaszok 63%-a). Maga a kereskedelem-szolgáltatás és az agrár-

termelés arányai is leképezhetők egész Szlovákiára. 

Jelen kérdőíves megkérdezést kitöltő vállalkozások többsége városi telephellyel/székhellyel 

rendelkezik, 16%-a községi telephellyel/székhellyel rendelkezik, míg 19%-a falusi 

székhellyel/telephellyel. Ez egy roppant fontos adat a tanulmány szempontjából. Mivel a vállatok 

többsége a városban helyezkedik el, így logikus, hogy a környezetterhelés is itt a legmagasabb. 

Jelen pályázat célja a megújuló energia népszerűbbé tétele és egy információs és tanácsadó 

hálózat rendszer kidolgozása, ami által élhetőbb környezetet teremthetünk. Elsősorban ezt a 

városokban kell kezdeni ahol égetőbb probléma, mint más településformákon. Hogy miért? Erre 

egyszerű a válasz: kevesebb zöld terület, több vállalkozás, nagyobb energia használat, magasabb 

környezet terhelés, magasabb Co2 kibocsátás. Ez a szempont például a támogatás helyi 

elosztásnál jelenthet nagyobb szerepet.  
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Vállalkozások éves árbevétele - gazdasági
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3. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A 4. ábra a vállalkozás éves árbevételének arányát szemlélteti. A válaszadók közül 46 vállalkozás 

(57%) 50.000 EUR alatti árbevételt ér el évente Az 500.000-1.000.000 EUR közötti, valamint 

1.000.000 EUR feletti árbevételt csupán 3-3 vállalkozás jelölte be válaszként az árbevételre 

vonatkozó kérdésben. Maga ez a kérdés is jól szemlélteti, hogy milyen magas azoknak a 

vállalkozásoknak a száma, melyek nem tudják önerőből megteremteni az energetikai 

fejlesztéshez szükséges forrást.  
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4.2. Tárgyköri kérdések jellemzőinek elemzése gazdasági társaságok 

esetén 

A tárgyköri kérdések képezik az egész statisztikai felmérés gerincét. Ebben a kérdéskörben 

kapunk választ azokra a kérdésekre és hipotézisekre, amiket a tanulmány felvet. Ebben a 

kérdéskörben kapunk választ arra, hogy az általunk megkérdezett vállalkozások milyen 

energetikai berendezéseket használnak, vagy szeretnének a jövőben alkalmazni, arra is választ 

kapunk, hogy egy berendezés bizonyos tulajdonságai milyen súlyúak a döntéshozatalnál (pl. ár, 

időtállóság, gyártói preferencia). Ilyenek azok a korrelációk, amiket felvetettünk, és amikre 

szeretnénk az egész információs és tanácsadó hálózatot megvalósítani. 

Épületek típusa - gazdasági

47%

13%

18%

4%

Iroda épület
Gyártó épület

Raktár
Csarnok

 4. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Kérdőívünk első tárgyköri kérdése az ingatlanok típusát hivatott felmérni. Ebből a kérdésből 

szerettük volna megtudni, hogy milyen típusú épületek azok, amelyek túlnyomó részt jelen 
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vannak a gazdaságban. Az eltérő épület típusok más-más rendszereket kívánnak meg. A rendszer 

kidolgozásnál pedig a súlyszámok meghatározásában tudnunk kell az ingatlantípusok közti 

arányokat. 

A megkérdezettek jelentős része, azaz 47%-a irodaépületet használ, 18%-uk a raktár épületet, 

míg 13%-uk gyártó épületet használ. A csarnokot csupán a válaszadók 4%-a jelölte be, tehát ezt 

az épülettípust használják a legkevesebben. A következő táblázat az egyéb válaszlehetőséget 

mutatja be, amit a válaszadók erre a kérdésre adtak 

Az első kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

 

1. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Az egyéb válaszlehetőségek közül a legtöbben az üzlethelyiséget jelölték be. 7 válaszadó panel- 

illetve családi házat használ, míg a többi lehetőséget (virágüzlet, saját üzem, műhely) csupán 1-1 

ember jelölte be. Összegezve mindez azt jelenti, hogy a válaszadók 18%-a jelölte be az egyéb 

válaszlehetőséget. 

 

üzlethelység 10 válaszadó 

panel/családi ház 7 válaszadó 

virágüzlet 1 válaszadó 

saját üzem 1 válaszadó 

műhely 1 válaszadó 

csak bejelölte 3 válaszadó 

A válaszadók 18%-a jelölte be ezt a 

válaszlehetőséget 
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Ingatlan építésének éve - gazdasági
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5. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az ingatlan építésének éve nagyjából előre vetíti, hogy milyen energiaosztályba sorolható az 

adott ingatlan. A régebben épült épületek még a régi kor technológiáját alkalmazzák, amikor a 

szigeteléstechnika és épületgépészeti technika még nem volt olyan fejlett, mint ma. Persze ez 

nem azt jelenti, hogy minden régen épült ingatlan energia pazarló, de azt előre kell vetíteni, hogy 

az építési év és a várható energiafelhasználás között igenis kapcsolat mutatkozik meg. Ez 

bővebben majd az összefüggés vizsgálatoknál lesz kifejtve. 

Jelen ábrára visszatérve, amint látható, a válaszadók nagy részének az 1960-1980-as év között 

épült az ingatlana. A megkérdezettek 23%-a szerint az épület még 1960 előtt épült, 24%-uk 

szerint 1980-1990 között, 9%-uk szerint 1990-2000 között épült az ingatlan. A válaszadók 

legkisebb hányada, azaz 5%-ának épült 2000 után az ingatlana. 
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Fűtőberendezések - gazdasági
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 6. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti oszlopábra az épületekben üzemelő fűtőberendezések típusait szemlélteti. Az ábra 

megmutatja, hogy a válaszadók kiemelkedő többsége, 25-25%-a az állandó hőmérsékletű 

gázkazánt, valamint az elektromos hősugárzót használja azonos arányban. Távfűtést a 

vállalkozások 12%-a használ. A megkérdezettek 9%-a elektromos hőtárolós kályhát, 8%-uk 

pedig kondenzációs gázkazánt használ fűtési célra. Amint az ábra is mutatja, a megkérdezett 

vállalkozások közül senki nem használ hőszivattyút fűtési célra. 

Azok a válaszadók, akik az előző kérdésben az „egyéb” válaszlehetőséget választották, a 

következő táblázatban látható berendezést írták be. 
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A 3. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

gázkályha 4 válaszadó 

csak bejelölte 2 válaszadó 

2. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Energiatanúsítvánnyal való rendelkezés - gazdasági
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7. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fent látható körábra azt szemlélteti, hogy a vállalkozások által használt ingatlanok hány 

százaléka rendelkezik energiatanúsítvánnyal. Az ábrán látható, hogy a megkérdezettek 

kiemelkedő többsége, azaz 74%-a nem rendelkezik energiatanúsítvánnyal és csupán a válaszadók 

24%-a rendelkezik vele. Ez az arány nagyon magas, hiszen a válaszadók 3/4-e nem rendelkezik 

energiatanúsítvánnyal. Ugyanakkor, ha az ingatlan építésének évével összevetjük, máris látható 

ennek az oka. Mivel a többsége a vállalkozásoknak 1980-1990 előtt épült ingatlant használ, már 

jobban érthető, miért ilyen nagyarányú szavazatot kapott ez a válaszlehetőség. 
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Maga az energiatanúsítvány hiánya nagy feladatot ró a információs és tanácsadó hálózat rendszer 

kidolgozására. Egy olyan rendszer kidolgozására van itt szükség, ami nem ró túl nagy plusz 

terheket a vállalkozások számára a tanúsítvány megszerzésére. Különböző országokban 

találkozhatunk olyan bonyolult rendszerekkel ezen a téren, amik elbizonytalanítják és 

megnehezítik a vállalkozások dolgát a tanúsítvány megszerzésében. Célunk az, hogy olyan 

tanácsadói rendszer kerüljön kidolgozása, ami egyszerű és ügyfélbarát módon segíti az 

energiatanúsítvány megszerzését. 

Az energetikai korszerűsítés tervére vonatkozó kérdésben a válaszadók 65%-a azt a választ adta, 

hogy a közeljövőben nem tervez korszerűsítést, míg a megkérdezettek kisebb hányada, azaz 

35%-a felelt a kérdésre igennel. A kérdésre adott válasz önkénytelenül is felveti bennünk a 

kérdést, vajon mi lehet az oka annak, hogy a válaszadók csupán 1/3-a gondolkozik energetikai 

korszerűsítésen. Erre valószínűleg az árbevétel, a támogatás lehetséges mértéke, valamint a 

megtérülési idő lehet nagy befolyással. 
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 8. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Az előző kérdésből kiindulva felmerült bennünk a kérdés, hogy akik energetikai korszerűsítésen 

gondolkoznak, vajon nyílászárókat cserélnének inkább, vagy szigetelnének, vagy esetleg új 

berendezést vásárolnának. Az előző kérdésre 43 válaszadó válaszolt igennel. A válaszoló 

emberek közül a legtöbben a nyílászárók cseréjét, valamint az épületszigetelést tervezik. Ezt a két 

válaszlehetőséget azonos arányban, a válaszadók 40-40%-a jelölte be. Az új berendezés 

vásárlását csupán a válaszadók 13%-a tervezi a közeljövőben. 

Azok a válaszadók, akik az „új berendezés vásárlása” válaszlehetőséget választották, az alábbi 

táblázatban látható berendezéseket írták be. A különböző berendezéseket általában 1-1 ember írta 

be. 

A 6. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

napkollektor 1 

napelemet 1 

mindet 1 

hőszivattyú 1 

kazán 2 

klimatizációt 1 

tető felújítása 1 

csak bejelölte 3 

 

3. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Megújuló energiaforrás hasznosítása - gazdasági
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9. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti körábra kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadók közül hasznosítanak-e megújuló 

energiaforrást a jelenlegi ingatlanjukban. Ahogy a körábrán látható, a válaszadók kiemelkedő 

többsége jelenleg nem hasznosít a ingatlanában megújuló energiaforrást. Erre a kérdésre a 

megkérdezettek nagyon kevés hányada, csupán 3%-a felelt igennel. A válaszadók 7%-a nem 

nyilatkozott ebben a témában. Nagyon valószínű, hogy ennek elsősorban anyagi okai vannak. 

Támogatás nélkül önerőből nem fog változni a jelenlegi arány, ezért is fontos az állami 

szerepvállalás kiegészülve egy hatékony információs és tanácsadó rendszerrel, amely 

naprakészen nyújt segítséget a beruházásokhoz. A megújuló energiaforrás hasznosításával mind a 

vállalkozások/intézmények nyerhetnek, mind az állam. Egyrészről a vállalkozások/intézmények 

kiadásait csökkentenék, állami részről pedig a külföldi energiafüggőséget csökkentené ez a 

megoldás. Állami szinten a ki nem bocsátott C02 kvótát árusíthatná, így ezzel is bevételt 

szerezhetne az állam. Ezt a bevételt ugyancsak zöldenergiai fejlesztésre fordíthatná. 
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Megtérülési idő - gazdasági
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 10. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez a kérdés az egyik meghatározó szempont, ami alapján az emberek technológiát választanak. 

Gazdasági társaság vagy egyéb intézmény révén a megtérülési idő nagyon fontos az intézmény 

életében. Minél hosszabb a megtérülési idő, annál kevésbé éri meg egy adott technológiára 

váltani egy vállalkozásnak/intézménynek. Ahogy a fenti ábra mutatja, a válaszadók 43%-a 5 év 

alatti megtérülési idő mellett ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe. A 

második legmagasabb szavazati hányadot a 10 év alatti megtérülési idő kapta. A válaszadók 

16%-a 15 év alatti beruházási idő mellett ruházna be a berendezésbe. A megkérdezettek 6%-a 

semmilyen esetben sem ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe. 

Ez részben az is mutatja, hogy a vállalkozások 43%-ának csak 5 év megtérülési idő mellett éri 

meg a beruházás és így tovább. A nagyobb megtérülési időt választó válaszadók valószínűleg 

magas éves árbevétellel rendelkezhetnek. Bár ez csak feltételezés, így erre a választ majd az 

összefüggés vizsgálat adjak meg. 
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Beruházási támogatás intenzitása - gazdasági
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 11. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A körábra a beruházási támogatásra vonatkozó kérdés eredményeinek megoszlását szemlélteti, 

melyben megfigyelhetjük, hogy a válaszadók nagy része kizárólag 50% feletti beruházási 

támogatás esetén vágna bele megújuló energiaforrást hasznosító berendezés telepítésébe. 40% 

feletti támogatás esetén a válaszadók 31,7%-a, míg 30% feletti támogatás esetén a válaszadók 

10,3%-a ruházna be a berendezés telepítésébe. A kérdésre a megkérdezettek 5,6%-a adta azt a 

választ, hogy mindenképpen, a támogatás nélkül is belevágna a berendezés telepítésébe. A 

kérdésre a megkérdezettek 6,3%-a nem adott választ. 

Ez a kérdés is fontos momentuma a döntési mechanizmusnak és preferenciának. A válaszokból is 

nagyon jól látható, mennyire befolyásolja a válaszadókat a későbbi döntéseikben a támogatás 

mértéke. Tehát a válaszok alapján a későbbiekben akkor lesz sikeres egy kommunikációs 

stratégia, és egy annak megvalósítására létrehozott tanácsadói hálózat, és akkor ösztönöz sok 
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gazdasági szereplőt környezetbarát technológia alkalmazására, ha az elérhető támogatás mértéke 

40-50% körül mozog majd. 

 
12. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti ábra azt mutatja, hogy a válaszadók a különböző döntést befolyásoló kategóriák közül 

melyik szempontot tartják fontosabbnak, és melyiket gondolják kevésbé fontosnak az adott 

technológia megvásárlásával kapcsolatban. A válaszadók itt egy 1-6ig terjedő skálán 

értékelhették az adott szempontokat, ahol az 1-es pontszám a legfontosabbat, a 6-os pontszám a 

legkevésbé fontos döntési szempontot jelölte. A kapott eredményeket összesítettük, majd átlagot 

számoltunk belőle. Ezt lehet látni a fenti ábrán. 

A legfontosabb döntési szempont - ahogy várható volt- az olcsó ár, és az időtállóság volt az 

ingatlana energiaellátásával kapcsolatban. Középmezőnyben helyezkedik el a környezetbarát és a 

kiforrott technológia, míg a legrosszabb átlagpontszámot a gyártói referencia kapta. 
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Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés használata - gazdasági
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13. ábra        Forrás: saját primer kutatás 

 

Amint az ábrán látszik, a válaszadók többsége semmilyen megújuló energiát nem alkalmaz 

jelenleg. 3 választ kapott a növényi szerves anyag komposztálása, 2 választ kapott a fahulladék 

hasznosítása, a szerves anyag komposztálása, a föld hőjének hasznosítása és a hulladék hőjének 

hasznosítása. 1-1 választ kapott az esővízgyűjtés és szürkevíz hasznosítás. A kérdőívben szereplő 

többi válaszlehetőség nem kapott egyetlen szavazatot sem, így azok nem kerültek ábrázolásra. 

A kapott válaszokból jól látszik, hogy jelenleg olcsó, egyszerűen megoldható technológiákat 

alkalmaznak a vállalkozások. A bonyolultabb, költségesebb technológiákat jelenleg nem 

használják a vállalkozások.  
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Megújuló enrgetikai berendezés használatának tervezése - gazdasági
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 14. ábra       Forrás: saját primer kutatás 

 

Az előző kérdéshez hasonló ez a kérdés is. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók a 

jövőben milyen technológiákat alkalmaznának.  

A közeljövőben tervezett megújuló energetikai berendezés használatára vonatkozóan sajnálatos 

módon még mindig azoknak a száma vezet, akik nem akarnak megújuló technológiát alkalmazni. 

Pozitívumnak tekinthető, hogy napkollektort, geotermikus energiát és szélgenerátort már igen 

szép számmal vásárolnának. Az előző kérdésben megjelent alternatív energiaforrások, mint a 

növényi szerves anyag komposztálása, a fahulladék hasznosítása, a szerves anyag komposztálása, 

és a hulladék hőjének hasznosítása itt is jelen van, és már több szavazatot kaptak. 

A kapott válaszok pontosan megmutatják, hogy milyen technológiákra van igény, és közelítőleg 

megmutatja, hogy mely technológiára mekkora igény várható a vállalkozások/intézmények 

szempontjából. Egy nagyobb, szélesebb körű kutatás még jobbon pontosítaná az arányokat. 
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Energiatermelési eljárás új ingatlan esetén - gazdasági
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15. ábra        Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez az ábra egy elképzelt helyzet eredményét mutatja. A kérdés lényege, hogy milyen 

energiatermelési eljárást alkalmaznának, ha új ingatlanba költöznének és lenne rá pénzük. 

A válaszadók nagy része a napelemet és napkollektort alkalmazná energiatermelési 

megoldásként. A geotermikus energiát is egyaránt sokan alkalmaznák. Az esővízgyűjtést és a 

kondenzációs kazánt csupán kevesen választották, mint energiatermelési eljárást. A bizonytalan 

válaszadók száma közel annyi, mint azok száma, akik napkollektort alkalmaznának. 
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Ez a kérdés kicsit hasonló az előzőhöz, hiszen a válaszokból leszűrhetjük, mely energiatermelési 

eljárásra milyen igény lenne. Ha jól megfigyeljük, az arányokat leszámítva szinte ugyan azok a 

kategóriák szerepelnek ebben a kérdéskörben is, mint az előzőben. 

A 14. számú kérdés a válaszadók attitűdjét hivatott megvizsgálni Szlovákia megújuló 

energiaellátottságával kapcsolatban. 

A kérdésről nagyon vegyes képpel rendelkeznek a válaszadók. Szerencsére az elmondható, hogy 

a válaszadók 32%-a (összesen) nagyon jónak, jónak látja Szlovákia ellátottságát megújuló 

energiaforrásokkal való energiatermelés szempontjából. Sajnos a válaszadók 27 százaléka pont az 

ellentettjét gondolja, ami nem számít túl nagy különbségnek. 12%-nak nincs véleménye a 

témáról, míg 28%-a a válaszadóknak az gondolja, hogy az adottságok jók, de az állami 

szerepvállalás és támogatás hiányzik. 

Ez a kérdés is nagyon jól megmutatja, hogy mekkora szükségét érzik az emberek az állam 

szerepvállalásnak, hiszen épphogy, de 1%-al többen vannak azon a véleményen, hogy állami 

szerepvállalás szükséges, mint akik úgy gondolják, hogy katasztrofális az ország zöldenergiával 

való ellátottsága. Ha a két tábort összevetjük, a szlovákiai vállalkozások véleménye az adott 

témáról igencsak borúlátó. A két tábor együttesen 55%-ot tesz ki, amin sürgősen változtatni kell! 
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4.3. A demográfiai kérdések jellemzői lakossági válaszadók esetén 

Amint az a későbbiekben látható lesz majd, a demográfiai kérdések eltérőek a gazdasági 

szereplők által meg kérdezett kérdésektől. Ebben a kérdéscsoportban a megkérdezettek nemének 

arányait, életkorukat, iskolai végzettségüket, foglalkozásukat, lakhelyének típusát és 

jövedelemnagyságát vizsgáltuk meg. Ezek az adatok fontosak a kutatás céljából, hogy lássuk a 

Bodrog köz és Ung vidéken élő lakosok összetételét, életszínvonalát és helyzetét. 

A megkérdezett lakosok szinte azonos nemi arányban töltötték ki a kérdőívünket. 185 fő férfi 

töltötte ki a lakossági kérdőívet, és 183 nő. A kérdőív lekérdezése során is törekedtünk az 

egyenlő arányra, hiszen mindkét nemet más-más tényezők befolyásolják a döntési folyamatuk 

során, így pontosabb képet kapunk arról, hogy a válaszadóknak milyen kérdésben milyen 

tényezők fontosak, ha megújuló energiáról, annak bevezetéséről van szó. 

  
16. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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A kitöltők életkorával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a válaszadók többsége 31-45 év közötti, 

valamint 46-60 év közötti életkorú. Azért ilyen nagyarányú ennek a két korcsoportnak az aránya, 

mert az aktív keresők ebben a két csoportba tartoznak, tehát a fő vásárlóbázis ez a két korcsoport. 

Csupán 4 válaszadó volt kiskorú, azaz 18 év alatti, ugyanis fontos a fiatalok véleményének és 

attitűdjének vizsgálata az adott probléma iránt. Ugyancsak ez volt a szempont a 61-75 év 

közöttiek megkérdezése során is. Érdekes lesz a későbbiekben megfigyelni az összefüggés 

vizsgálatok során, hogy az adott korcsoport bizonyos kérdésekben milyen válaszokat adott. 

  
17. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az iskolai végzettség nagyban befolyásolja az emberek gondolkodásmódját, így a későbbiekben 

majd választ kapunk arra, hogy mekkora ez az összefüggés a válaszadók iskolai végzettsége és az 

adott válaszok között.  

A legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlás vizsgálatánál elmondhatjuk, hogy a 

válaszadók többsége szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, ami 145 főt jelent. 78 fő 
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gimnáziumi érettségivel rendelkezik, 54 fő pedig szakmunkás végzettséggel. Főiskolai 

végzettsége 40 főnek, egyetemi végzettsége pedig 35 főnek van. A válaszadók közül 19 fő csak 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  

  
18. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A foglalkozás szerinti megoszlás vizsgálatánál az ábra azt szemlélteti, hogy a megkérdezettek 

milyen arányban dolgoznak az adott ágazatokban. A válaszadók többsége szellemi munkát, 

valamint fizikai munkát végez. A válaszadók közül 24 fő munkanélküli, 31 tanuló, és 42 

nyugdíjas. Ez is fontos kérdés, mert megmutatja a fizetőképes kereslet arányát. Ugyebár a 

tanulók, a munkanélküliek és a nyugdíjasok nem, vagy csak nagyon kevés jövedelemmel 

rendelkeznek, tehát ők nem tartoznak bele a fizetőképes bázisba. 

Jelen kérdőíves megkérdezést kitöltő lakosok többsége városi lakóhellyel rendelkezik, 25%-a 

községi lakóhellyel, míg 25%-a falusi lakóhellyel rendelkezik. Ez egy roppant fontos adat a 

tanulmány szempontjából. Nagyon jól szemléleti az ábra az általános lakóhelyi megoszlást. Mivel 

a lakosok többsége a városban helyezkedik el, így logikus, hogy a környezetterhelés is itt a 
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legmagasabb. Jelen pályázat célja a megújuló energia népszerűbbé tétele és egy információs és 

tanácsadó hálózat rendszer kidolgozása, ami által élhetőbb környezetet teremthetünk. Elsősorban 

ezt a városokban kell kezdeni, ahol égetőbb probléma, mint más településformákon. Hogy miért? 

Erre egyszerű a válasz: kevesebb zöld terület, több vállalkozás, nagyobb energia használat, 

magasabb környezet terhelés, magasabb Co2 kibocsátás. Ez a szempont például a támogatás helyi 

elosztásnál jelenthet nagyobb szerepet.  

  
19. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A 19. ábra a Bodrog köz és Ung vidéken élők havi nettó jövedelmének az arányát szemlélteti. A 

válaszadók közül 126 főnek (37%) 400-600 EUR közötti jövedelme van. 106 főnek (31%) 200-

400 EUR közötti jövedelme, valamint 54 főnek 200 EUR alatti jövedelme van. Szinte annyi 

válaszadó jövedelme haladja meg a havi 600 EUR bevételt, mint ahány válaszadónak 200 EUR 

alatti a havi jövedelme. Összességében, jövedelem szempontjából elég kiegyenlített a helyzet. A 

középosztály elég erős ebben a térségben.  
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4.4. Tárgyköri kérdések jellemzőinek elemzése lakossági válaszadók 

esetén 

A tárgyköri kérdések képezik az egész statisztikai felmérés gerincét, mint ahogy már a gazdasági 

szereplők kiértékelésénél említettem. Ebben a kérdéskörben kapunk választ azokra a kérdésekre 

és hipotézisekre, amiket a tanulmány felvet. Ebben a kérdéskörben kapunk választ arra, hogy az 

általunk megkérdezett lakosok milyen energetikai berendezéseket használnak, vagy szeretnének a 

jövőben alkalmazni, valamint arra is választ kapunk, hogy egy berendezés bizonyos tulajdonsági 

milyen súlyúak a döntéshozatalnál (pl. ár, időtállóság gyártói preferencia). 

 

Épületek típusa - lakossági
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 20. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Kérdőívünk első tárgyköri kérdése az ingatlanok típusát hivatott felmérni. Ebből a kérdésből 

szerettük volna megtudni, hogy milyen típusú épületek azok, amelyeket túlnyomó részt 
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használnak a lakosok. Az eltérő épület típusok más-más rendszereket kívánnak meg. A rendszer 

kidolgozásnál pedig a súlyszámok meghatározásában tudnunk kell az ingatlantípusok közti 

arányokat lakossági szempontból. 

Amint az ábra is mutatja, a megkérdezettek jelentős része, azaz 66%-a családi házban lakik, 8%-

uk a többlakásos társasházban, ami kicsit hasonló a családi házakhoz, tehát hasonló technológiát 

lehet itt is alkalmazni. 26%-uk panellakásban lakik, ami megint csak új technológiai 

megoldásokat és támogatási formát kíván maga után. 

Ingatlan építésének éve - lakossági
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21. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az ingatlan építésének éve nagyjából előrevetíti, hogy milyen energiaosztályba sorolható az adott 

ingatlan. A régebben épült épületek még a régi kor technológiáját alkalmazzák, amikor a 

szigeteléstechnika és épületgépészeti technika még nem volt olyan fejlett, mint ma. Persze ez 

nem azt jelenti, hogy minden régen épült ingatlan energia pazarló, de azt előre kell vetíteni, hogy 

az építési év és a várható energiafelhasználás között igenis kapcsolat mutatkozik meg. Ez 

bővebben majd az összefüggés vizsgálatoknál lesz kifejtve. 
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Jelen ábrára visszatérve, amint az látható, a válaszadók majdnem felének az 1960-1980-as év 

között épült az ingatlana. A megkérdezettek 23%-a szerint jelenlegi lakásuk 1980-1990 között 

épült, ugyancsak 23%-uk szerint 1960 előtt, csekély 1%-uk szerint 1990-2000 között épült 

ingatlanban él. 3% azoknak az aránya, akik 2000 után épült ingatlanban laknak.  

 

   
22. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti oszlopábra az épületekben üzemelő fűtőberendezések típusait szemlélteti. Az ábra 

megmutatja, hogy a válaszadók kiemelkedő többsége, 37%-a az állandó hőmérsékletű gázkazánt, 

valamint 26%-uk távfűtést használ. A megkérdezettek 17%-a kondenzációs kazánt használ. A 

többi energetikai berendezést átlagosan 5%-a használja a válaszadóknak. Amint az ábra is 

mutatja, a megkérdezett lakosok közül senki nem használ hőszivattyút fűtési célra. 
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Azok a válaszadók, akik az előző kérdésben az „egyéb” válaszlehetőséget választották, a 

következő táblázatban látható berendezést írták be. 

 

 

A 3. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

gázkályha 1 

központi kazán 1 

szén kazán 1 

 

4. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Energiatanúsítvánnyal való rendelkezés - lakossági
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 23. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fent látható körábra azt szemlélteti, hogy a lakosok által használt ingatlanok hány százaléka 

rendelkezik energiatanúsítvánnyal. Az ábrán látható, hogy a megkérdezettek kiemelkedő 
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többsége, azaz 78%-a nem rendelkezik energiatanúsítvánnyal, ami rosszabb arány, mint a 

gazdasági társaságoknál volt (ugyanis ott a válaszadók 74%-a nem rendelkezik 

energiatanúsítvánnyal), és csupán a válaszadók 23%-a rendelkezik vele. Ez az arány nagyon 

magas, hiszen a válaszadók 3/4-e nem rendelkezik energiatanúsítvánnyal. Ugyanakkor, ha az 

ingatlan építésének évével összevetjük, máris látható ennek az oka. Mivel a többsége a 

lakosságnak 1960-1980 előtt épült ingatlant használ, már jobban érthető, miért ilyen nagyarányú 

szavazatot kapott ez a válaszlehetőség. 

Mint ahogy már a gazdasági szereplőknél írtuk, fontos egy olyan rendszer kidolgozása, ami nem 

ró túl nagy plusz terheket a lakosok számára, a tanúsítvány megszerzésére.  

Az energetikai korszerűsítés tervére vonatkozó kérdésben a válaszadók 59%-a azt a választ adta, 

hogy a közeljövőben nem tervez korszerűsítést, míg a megkérdezettek kisebb hányada, azaz 

41%-a felelt a kérdésre igennel. Ez már sokkal jobb arányt mutat, mint a gazdasági társaságoknál. 

A kérdésre adott válasz önkénytelenül is felveti bennünk a kérdést, vajon mi lehet az oka annak, 

hogy a válaszadók több mint fele nem gondolkozik energetikai korszerűsítésen. Ennek 

valószínűleg egyrészről a jövedelem nagysága, valamint a támogatás lehetséges mértéke az oka, 

és a megtérülési idő fogja majd pozitívabban befolyásolni a válaszadókat, ha egy beruházás 

támogató rendszer kidolgozása az ő elvárásaiknak megfelelően alakul. 
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24. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az előző kérdésből kiindulva felmerült bennünk a kérdés, hogy akik energetikai korszerűsítésen 

gondolkoznak, vajon nyílászárókat cserélnének inkább, vagy szigetelnének, vagy új berendezést 

vásárolnának. Az előző kérdésre 83 válaszadó válaszolt igennel. A válaszoló emberek közül a 

legtöbben a nyílászárók cseréjét (27%), valamint az épületszigetelést tervezik (22%). Az új 

berendezés vásárlását csupán a válaszadók 2%-a tervezi a közeljövőben. 

Azok a válaszadók, akik az „új berendezés vásárlása”, vagy az „egyéb” válaszlehetőséget 

választották, az alábbi táblázatban látható berendezések írták be. A különböző berendezéseket 

általában 1-1 ember írta be. A válaszokat az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

A 6. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

minden égő kicserélése 1 

kazán 1 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

49 | O l d a l :  

 

Új termékre adott válasz  

napkollektor 1 

tüzelés növényi eredetű anyaggal 1 

kályha-fa 1 

faelgázosító kazán 1 

kondenzációs kazán 1 

kazán 2 

csak szám 2 

 

5. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Megújuló energiaforrás hasznosítása - lakossági

92%

3%

Nem

Igen,
mégpedig:

  
25. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti körábra kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadók közül hasznosítanak-e megújuló 

energiaforrást a jelenlegi ingatlanjukban. Ahogy a körábrán látható, a válaszadók kiemelkedő 

többsége jelenleg nem hasznosít a lakóingatlanában megújuló energiaforrást. Erre a kérdésre a 
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megkérdezettek nagyon kevés hányada, csupán 3%-a felelt igennel. Nagyon valószínű, hogy 

ennek elsősorban anyagi okai vannak. Támogatás nélkül, önerőből nem fog változni a jelenlegi 

arány, ezért is fontos az állami szerepvállalás. A megújuló energiaforrás hasznosításával mind a 

lakosok, mind az állam is nyerhet. Egyrészről a lakosság kiadásait csökkentenék, állami részről 

pedig a külföldi energiafüggőséget csökkentené ez a megoldás. Állami szinten a ki nem bocsátott 

C02 kvótát árusíthatná, így ezzel is bevételt szerezhetne az állam. Ezt a bevételt ugyancsak 

zöldenergiai fejlesztésre fordíthatná. 

Azok a válaszadók, aki az előző kérdésre igennel feleltek, a következő megújuló energiaforrást 

használják: 11 válaszadó fával fűt, és 1 válaszadó csak bejelölte ezt a válaszlehetőséget. 

Valószínűleg anyagi, és egyszerűségi okokból használják csak ezt a magújuló energia 

felhasználási módot a lakosok. 

Megtérülési idő - lakossági

50%

30%

9%

2%

1%
7% 1%

5 év alatti

10 év alatti

15 év alatti

20 év alatti

akár 20 év feletti megtérülési idő
esetén is beruháznék
semmilyen esetben nem ruháznék be

nem válaszolt

  
26. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Ez a kérdés az egyik meghatározó szempont, ami alapján az emberek technológiát választanak. A 

megtérülési idő nagyon fontos lakosok számára, hiszen mindenki azt szeretné, hogy a 

befektetésük minél hamarabb pozitív mérleget mutasson. Minél hosszabb a megtérülési idő, annál 

kevésbé éri meg egy adott technológiára váltani. Ahogy a fenti ábra mutatja, a válaszadók fele 5 

év alatti megtérülési idő mellett ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe. A 

második legmagasabb szavazati hányadot a 10 év alatti megtérülési idő kapta. A válaszadók 9%-

a 15 év alatti beruházási idő mellett is beruházna, 3%-uk pedig 20 év, vagy annál magasabb 

megtérülési idő esetén is beruházna. Valószínű az utóbbi 3 csoport (15 év megtérülési idő feletti 

beruházók) magas jövedelemmel rendelkeznek, akiknek nem számít, hogy milyen gyorsan térül 

meg a befektetésük. Bár ez csak feltételezés, így erre a választ majd a lakossági összefüggés 

vizsgálat ábrái adják meg. A megkérdezettek 7%-a semmilyen esetben sem ruházna be megújuló 

energiaforrást hasznosító berendezésbe. 

Beruházási támogatás intenzitás - lakossági

52%

18%

14%

4%

2%
7%

3%

50% feletti

40% feletti

30% feletti

20% feletti

10% feletti

támogatás nélkül is beruháznék

nem válaszolt

  
27. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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A körábra a beruházási támogatás intenzitásra vonatkozó kérdés eredményeinek megoszlását 

szemlélteti, melyben megfigyelhetjük, hogy a válaszadók nagy része (picivel több, mint fele) 

kizárólag 50% feletti beruházási támogatás esetén vágna bele megújuló energiaforrást hasznosító 

berendezés telepítésébe. 40% feletti támogatás esetén a válaszadók 18%-a, míg 30% feletti 

támogatás esetén a válaszadók 14%-a ruházna be a megújuló energiát hasznosító berendezés 

telepítésébe. A kérdésre a megkérdezettek 7%-a adta azt a választ, hogy mindenképpen, a 

támogatás nélkül is belevágna a berendezés telepítésébe. Valószínűleg magas jövedelemmel 

rendelkeznek, és nem szorulnak támogatásra. A kérdésre a megkérdezettek csak 3%-a nem adott 

választ. 

Ez a kérdés is fontos momentuma a döntési mechanizmusnak és preferenciának. A válaszokból is 

nagyon jól látható, mennyire befolyásolja a válaszadókat a későbbi döntéseikben a támogatás 

mértéke. Tehát a válaszok alapján a későbbiekben akkor lesz sikeres egy információs és 

tanácsadó hálózat rendszer, és akkor ösztönöz sok szereplőt környezetbarát technológia 

alkalmazására, ha a támogatási rendszer megváltozik és az elérhető támogatás mértéke 40-50% 

körül mozog majd. Nagy hasonlóságot mutat ez az ábra a gazdasági szereplők válaszaihoz, bár a 

válaszok szóródása itt magasabb arányú. 

  
28. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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A fenti ábra azt mutatja, hogy a válaszadók a különböző döntést befolyásoló kategóriák közül 

melyik szempontot tartják fontosabbnak, és melyiket gondolják kevésbé fontosnak az adott 

technológia megvásárlásával kapcsolatban. A válaszadók itt egy 1-6ig terjedő skálán 

értékelhették az adott szempontokat ahol az 1-es pontszám a legfontosabbat a 6-os pontszám a 

legkevésbé fontosabb döntési szempontot jelölte. A kapott eredményeket összesítettük, majd 

átlagot számoltunk belőle. Ezt lehet látni a fenti ábrán 

A legfontosabb döntési szempont, ahogy várható volt, az olcsó ár és az időtállóság az ingatlana 

energiaellátásával kapcsolatban. Középmezőnyben helyezkedik el a környezetbarát és a kiforrott 

technológia, míg a legrosszabb átlagpontszámot a gyártói referencia kapta. 

 
29. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Amint az ábrán látszik, a válaszadók többsége semmilyen megújuló energiát nem alkalmaz 

jelenleg. 81 választ kapott a növényi szerves anyag komposztálása, 30 választ kapott a fahulladék 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

54 | O l d a l :  

 

hasznosítása, 11-et a szerves anyag komposztálása, 1-1 választ a föld hőjének hasznosítása, a 

szélgenerátor és napkollektor használata. 2 választ kapott a hulladék hőjének hasznosítása. 66 

választ kapott az esővízgyűjtés, és 18-at a szürkevíz hasznosítás. A kérdőívben szereplő többi 

válaszlehetőség nem kapott egyetlen szavazatot sem, így azok nem kerültek ábrázolásra. 

A kapott válaszokból jól látszik, hogy jelenleg olcsó, egyszerűen megoldható technológiákat 

alkalmaznak a lakásokban. A bonyolultabb, költségesebb technológiákat jelenleg alig, vagy nem 

használják a lakosok.  

  
30. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az előző kérdéshez hasonló ez a kérdés is. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók a 

jövőben milyen technológiákat alkalmaznának.  
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A közeljövőben tervezett megújuló energetikai berendezés használatára vonatkozóan sajnálatos 

módon még mindig azoknak a száma vezet, akik nem akarnak megújuló technológiát alkalmazni. 

Pozitívumnak tekinthető, hogy napkollektort már sokan alkalmaznának, geotermikus energiát és 

szélgenerátort már igen szép számmal vásárolnának. Az előző kérdésben megjelent alternatív 

energiaforrások, mint a növényi szerves anyag komposztálása, a fahulladék hasznosítása, a 

szerves anyag komposztálása, és a hulladék hőjének hasznosítása itt is jelen van, és már több 

szavazatot kapott. A kapott válaszok pontosan megmutatják, hogy milyen technológiákra van 

igény, és közelítőleg megmutatja, hogy mely technológiára mekkora igény várható. Egy nagyobb, 

szélesebb körű kutatás még jobbon pontosítaná az arányokat. 

  
31. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez az ábra egy elképzelt helyzet eredményét mutatja. A kérdés lényege, hogy milyen 

energiatermelési eljárást alkalmaznának, ha új ingatlanba költöznének, és lenne rá pénzük a 

válaszadóknak. 
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A megkérdezettek nagy része a napelemet és napkollektort, valamint a geotermikus energiát 

alkalmazná energiatermelési megoldásként. Az esővízgyűjtést 1 válaszadó választotta, mint 

energiatermelési eljárást. A bizonytalan válaszadók száma közel annyi, mint azok száma, akik 

napkollektort alkalmaznának. A szélenergiát választók száma pont annyi, mint azon válaszadóké, 

akik semmilyen energetikai megoldást nem választanának. 

Ez a kérdés kicsit hasonló az előzőhöz, hiszen a válaszokból leszűrhetjük, mely energiatermelési 

eljárásra milyen igény lenne. Ha jól megfigyeljük, az arányokat leszámítva, szinte ugyan azok a 

kategóriák szerepelnek ebben a kérdéskörben, is mint az előzőben is. 

 A 14. számú kérdés a válaszadók attitűdjét hivatott megvizsgálni Szlovákia megújuló 

energiaellátottságával kapcsolatban. 

A kérdésről nagyon vegyes képpel rendelkeznek a válaszadók. Sajnos többségében negatív 

vélemények érkeztek a lakosok felől. Az elmondható, hogy a válaszadók 34%-a nagyon jónak, 

jónak látja Szlovákia ellátottságát megújuló energiaforrásokkal való energiatermelés 

szempontjából, de szinte ugyanennyien (összesen a válaszadók 33%-a) pont az ellentettjét 

gondolják, ami nem számít túl nagy különbségnek. 34%-nak nincs véleménye a témáról. Végül is 

a végeredmény 1/3-ad arány minden kategóriában. 
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4.5. Tárgyköri kérdések jellemzőinek elemzése gazdasági társaságok 

és a lakosság esetén 

Ebben a kérdéskörben az előző két tárgyköri kérdést vonjuk össze, és megvizsgáljuk az összevont 

kumulált eredményeket. A kérdőív szinte azonos kérdésekből állt, így az eredményeket könnyű 

összevetni. Ezáltal nagyobb a minta elemszáma, tehát pontosabb képet kapunk az eddig feltett 

kérdésekről. 

Ahogy megfigyelhették az első két elemzésnél, az ingatlan évének vizsgálata fontos az energia 

tanúsítvány szempontjából. Mivel régen nem volt kötelező a tanúsítvány megszerzése, így az erre 

a kérdésre adott válaszokból már előre lehet vetíteni a tanúsítvány meglétének arányát. Persze ez 

a későbbiekben egy kérdés alkalmával is felmerül, de az építés éve megmutatja, hogy jelenleg 

milyen helyzet uralkodik az ingatlan piacion. 

Ahogy láthatjuk, a jelenlegi megkérdezettek közül három nagy csoportba sorolódik az ingatlan 

építésének éve. A megkérdezettek többségének 1960-80 között épült az ingatlana, amelyben 

lakik, vagy amelyet jelenlegi cége használ. A másik nagy tábort az 1980-90 között épült 

ingatlanok adják, míg a harmadik nagyobb csoportot a 1960 előtt épültek. 7% azoknak az 

ingatlanoknak az aránya, amelyek 1990 után épültek. Tehát jól látható, hogy az épületek többsége 

idős és elavult energetikai szempontból. 

Ahogy már megfigyelhettük, a legtöbb felhasználó állandó hőmérsékletű gázkazánt alkalmaz. A 

második - harmadik legtöbb szavazatot a távfűtés és a kondenzációs gázkazán kapta. Egész 

magas még az elektromos hősugárzót használók száma is. A többi berendezést használók aránya 

egészen alacsony, átlagosan 4% használja. Az egyéb válaszlehetőségre adott válaszokat az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

A 3. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

gázkályha 5 

központi kazán 1 
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szén kazán 1 

 

6. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Arra, hogy a megkérdezett gazdasági szereplők és lakosok által használt ingatlanok hány 

százaléka rendelkezik energiatanúsítvánnyal, az összevont eredmények csak 1%-al különböznek 

a lakossági energiatanúsítványos ábrától. 

Az összevont energetikai korszerűsítéses kérdésre az igenek és nemek aránya a lakossági 

válaszokhoz képest árnyalatnyival rosszabb képet mutatnak, de a gazdasági szereplők ábrájához 

képest valamivel jobbat. A két tábor együttesen még így is elég magas számmal jelzi, hogy nem 

érzi szükségét az energetikai korszerűsítésnek 

Az előző kérdésből kiindulva szerettük volna megtudni, hogy akik energetikai korszerűsítésen 

gondolkoznak, vajon nyílászárókat cserélnének inkább, vagy szigetelnének, vagy új berendezést 

vásárolnának. Az előző kérdésre 196 válaszadó válaszolt igennel. A válaszoló emberek fele a 

nyílászárók cseréjét szorgalmazza. Kicsivel kevesebb, mint a fele az épületszigetelést tervezik 

(42%). Az új berendezés vásárlását csupán a válaszadók 6%-a tervezi a közeljövőben. Azok a 

válaszadók, akik az „új berendezés vásárlása” vagy az „egyéb” válaszlehetőséget választották, az 

alábbi táblázatban látható berendezések írták be. A különböző berendezéseket leszámítva a 

napkollektort és a kazánt általában 1-1 ember írta be. A válaszokat az alábbi táblázat szemlélteti. 

A 6. kérdésre adott egyéb válaszlehetőségek 

napkollektor 2 

napelemet 1 

mindet 1 

hőszivattyú 1 

kazán 4 

klimatizációt 1 
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tető felújítása 1 

minden égő kicserélése 1 

tüzelés növényi eredetű anyaggal 1 

kályha-fa 1 

faelgázosító kazán 1 

kondenzációs kazán 1 

csak szám 5 

 

7. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Arra a kérdése hogy a válaszadók közül hasznosítanak-e megújuló energiaforrást a jelenlegi 

ingatlanjukban, az összesített válaszadók kiemelkedő többsége azt a választ adta, hogy jelenleg 

nem hasznosít a lakóingatlanában, vagy vállalkozása épületében megújuló energiaforrást. Erre a 

kérdésre a megkérdezettek nagyon kevés hányada, csupán 3%-a felelt igennel. Ez az arány 

teljesen megegyezik azzal az aránnyal, amit a gazdasági szereplőknél tapasztalhattunk. Nagyon 

valószínű, hogy ennek elsősorban anyagi okai vannak. Támogatás nélkül önerőből nem fog 

változni a jelenlegi arány, ezért is fontos az állami szerepvállalás.  

Azok a válaszadók, aki az előző kérdésre igennel feletek, a következő megújuló energiaforrást 

használják: 12 válaszadó fával fűt, és 4 válaszadó csak bejelölte ezt a válaszlehetőséget. 

Valószínűleg anyagi és egyszerűségi okokból használják csak ezt a megújuló 

energiafelhasználási módot a lakosok. 
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Megtérülési idő - összes

48%

30%

11%

2%

1% 7% 1%

5 év alatti

10 év alatti

15 év alatti

20 év alatti

akár 20 év feletti megtérülési
idő esetén is beruháznék
semmilyen esetben nem
ruháznék be
nem válaszolt

32. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez a kérdés az egyik meghatározó szempont, ami alapján technológiát választanak az emberek. A 

megtérülési idő nagyon fontos a lakosok és a gazdasági szereplők számára is, hiszen mindenki azt 

szeretné, hogy a befektetésük minél hamarabb pozitív mérleget mutasson. Minél hosszabb a 

megtérülési idő, annál kevésbé éri meg egy adott technológiára váltani. Ahogy a fenti ábra 

mutatja, a válaszadók majdnem fele 5 év alatti megtérülési idő mellett ruházna be megújuló 

energiaforrást hasznosító berendezésbe. A második legmagasabb szavazati hányadot a 10 év 

alatti megtérülési idő kapta. A válaszadók 11%-a 15 év alatti beruházási idő mellett is beruházna, 

2%-uk pedig 20 év vagy annál magasabb megtérülési idő esetén is beruházna. Valószínű az 

utóbbi 3 csoport (15 év megtérülési idő feletti beruházók) magas jövedelemmel rendelkeznek, 

akiknek nem számít, hogy milyen gyorsan térül meg a befektetésük. A megkérdezettek 7%-a 

semmilyen esetben sem ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító berendezésbe. Ahogy 

látszik, a megtérülési idő és a kapott szavazatok száma fordítottan arányosan nő. 
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Beruházási támogatás intenzitás 
- összes

49%

21%

13%

4%

2%
7%

4%

50% feletti

40% feletti

30% feletti

20% feletti

10% feletti

támogatás nélkül is
beruháznék
nem válaszolt

33. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A körábra a beruházási támogatásra vonatkozó kérdés eredményeinek megoszlását szemlélteti, 

melyben megfigyelhetjük, hogy a válaszadók nagy része (picivel kevesebb, mint fele) kizárólag 

50% feletti beruházási támogatás esetén vágna bele megújuló energiaforrást hasznosító 

berendezés telepítésébe. 40% feletti támogatás esetén a válaszadók 21%-a, míg 30% feletti 

támogatás esetén a válaszadók 13%-a ruházna be a megújuló energiát hasznosító berendezés 

telepítésébe. A kérdésre a megkérdezettek 7%-a adta azt a választ, hogy mindenképpen, a 

támogatás nélkül is belevágna a berendezés telepítésébe. Valószínűleg magas jövedelemmel 

rendelkeznek, és nem szorulnak támogatásra. A kérdésre a megkérdezettek csak 4%-a nem adott 

választ. 

Ez a kérdés is fontos momentuma a döntési mechanizmusnak és preferenciának. A válaszokból is 

nagyon jól látható, mennyire befolyásolja a válaszadókat a későbbi döntéseikben a támogatás 

mértéke. Tehát a válaszok alapján a későbbiekben akkor lesz sikeres egy beruházás ösztönző 
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támogatási rendszer, és akkor ösztönöz sok szereplőt környezetbarát technológia alkalmazására, 

ha a támogatás mértéke 40-50% körül mozog majd. Nagy hasonlóságot mutat ez az ábra a 

gazdasági szereplők válaszaihoz, bár a válaszok szóródása itt magasabb arányú. 

 

 
34. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A fenti ábra azt mutatja, hogy a válaszadók a különböző döntést befolyásoló kategóriák közül 

melyik szempontot tartják fontosabbnak, és melyiket gondolják kevésbé fontosnak az adott 

technológia megvásárlásával kapcsolatban. A válaszadók itt egy 1-6ig terjedő skálán 

értékelhették az adott szempontokat, ahol az 1-es pontszám a legfontosabbat, a 6-os pontszám a 

legkevésbé fontos döntési szempontot jelölte. A kapott eredményeket összesítettük, majd átlagot 

számoltunk belőle. Ezt lehet látni a fenti ábrán. 
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A legfontosabb döntési szempont - ahogy várható volt- az olcsó ár és az időtállóság az ingatlanok 

energiaellátásával kapcsolatban. Középmezőnyben helyezkedik el a környezetbarát és a kiforrott 

technológia, míg a legrosszabb átlagpontszámot a gyártói referencia kapta. 

A megújuló energiaforrást hasznosító berendezések használatára vonatkozó kérdés összesítéséből 

az látszik, hogy a válaszadók többsége semmilyen megújuló energiát nem alkalmaz jelenleg. 

14%-ot kapott a növényi szerves anyag komposztálása, 5%-ot kapott a fahulladék hasznosítása, 

2%-ot a szerves anyag komposztálása, 1%-ot kapott a hulladék hőjének hasznosítása. A válaszok 

11%-át kapta az esővízgyűjtés és 3%-át a szürkevíz hasznosítás. A kérdőívben szereplő többi 

válaszlehetőség nem kapott egyetlen szavazatot sem. 

A kapott válaszokból jól látszik, hogy jelenleg olcsó, egyszerűen megoldható technológiákat 

alkalmaznak a válaszadók. 

Arra a kérdésre, hogy a válaszadók a jövőben milyen technológiákat alkalmaznának, a 

válaszadók esetében a közeljövőben tervezett megújuló energetikai berendezés használatára 

vonatkozóan sajnálatos módon még mindig azoknak a száma vezet, akik nem akarnak megújuló 

technológiát alkalmazni. Pozitívumnak tekinthető, hogy napkollektort már sokan alkalmaznának, 

geotermikus energiát, esővíz hasznosítást, komposztálást, fahulladék hasznosítást sokan 

választanának és szélgenerátort már igen szép számmal vásárolnának. A többi válaszlehetőség 

még alacsony szavazatszámmal rendelkezik, de legalább azt mutatja, hogy a köztudatban már 

jelen van. 
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35. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ennek az ábrának az a lényege, hogy milyen energiatermelési eljárást alkalmaznának, ha új 

ingatlanba költöznének a lakosok és a gazdasági szereplők egyaránt, és ha lenne rá pénzük. 

Abban az esetben, ha a új ingatlanba költöznének a válaszadók, a megkérdezettek nagy része az 

összesített válaszok alapján is a napelemet és napkollektort, valamint a geotermikus energiát 

alkalmazná energiatermelési megoldásként. A bizonytalan válaszadók száma közel annyi, mint 

azok száma, akik napkollektort alkalmaznának. A szélenergiát és fatüzelést választók száma 

hasonló arányban vannak. 
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Megújuló energiaforrás ellátottsága - összes

45%

21%

33%

jó, nagyon jó

elmaradott, gyenge nevetséges

nem tudja, nem foglalkozik
ezzel

 
36. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez a kérdés a válaszadók attitűdjét hivatott megvizsgálni Szlovákia megújuló 

energiaellátottságával kapcsolatban. 

Az összesített ábrán már csak 3 nagy csoportra osztottuk a szavazatokat, hogy könnyebb legyen a 

két kitöltő tábor adatait összesíteni. Ahogy az ábrán is látható, a többség jónak ítéli meg az ország 

megújuló energiával való ellátottságát. 21%-uk szerint gyenge, míg a kitöltők 33%-a nem 

foglalkozik ezzel a témával. Talán a legjobb arányok erre a kérdésre ebben az ábrában 

olvashatók. 
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5. Összefüggés vizsgálatok Kutatási eredményei 

 

Az összefüggés vizsgálatoknál a kapott eredmények alapján különböző tárgyköri kérdéseket 

vetettünk össze, hogy jobban megvizsgálhassuk, milyen tényezők milyen mértékben 

befolyásolják az emberek döntéseit, és az adott tényezők milyen hatással, befolyással vannak 

egymásra. Külön megvizsgáljuk megint a kérdéseket a gazdasági társaságok szemszögéből, és 

külön megvizsgáljuk a lakosság szemszögéből az adott problémákat. 

Az elején a gazdasági kérdések általános összevetéseit tekinthetik meg, majd a későbbiekben egy 

összetettebb, mélyebb vizsgálat lesz látható. A gazdasági szereplők összefüggés vizsgálata után, 

hasonló rendszer alapján, de sok más kérdéskörben összevetjük ugyan csak a különböző 

kérdéseket. Először itt is egy általánosabb összevetésekről olvashatunk majd, aztán a 

későbbiekben egy összetettebb mélyebb vizsgálat eredményeit tekinthetjük meg. 
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5.1 Összefüggés vizsgálatok gazdasági szereplők esetében 

5.1.1.  Energiatanúsítvány és a fejlesztési szándék viszonya 

Az elemzés célja 

A kérdéscsoport az vizsgálja, hogy a válaszadók milyen arányban szeretnének energetikai 

korszerűsítést végezni az energiatanúsítványuk függvényében. A választ a következő két ábra 

szemlélteti. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben az energiatanúsítvány meglétét és a fejlesztési szándékot vizsgáltuk. Tehát 

egyrészről azt kérdeztük meg, hogy rendelkezik-e energia tanúsítvánnyal, másrészről pedig azt, 

hogy gondolkozik-e energetikai korszerűsítésen. 

 
37. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése 

Amint látható, az ábra azoknak a válaszadóknak az arányát mutatja, akik rendelkeznek 

energiatanúsítvánnyal. A többsége a válaszadóknak szeretne energetikai korszerűsítést végezni az 

ingatlanán, 40%-uk viszont nem. A nem válasznak valószínűleg anyagi okai lehetnek, hiszen ha 

tudomása van arról, hogy az épülete mennyire energia pazarló, nehezen képzelhető el, hogy nem 

akar az energia költségekből lefaragni egy vállalkozás. 

 
38. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése 

A fenti ábra ezúttal azoknak az arányát mutatja, akiknek nincs energiatanúsítványuk az adott 

ingatlanra, amit hasznosítnak, de szeretnének energetikai korszerűsítést végezni. A fenti ábra jól 

mutatja, hogy a válaszadók negyede szeretne csak fejleszteni. 
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A két ábrát összegezve látható, hogy elsődleges célcsoportnak tekinthetők azok a vállalkozások 

és intézmények, akik energetikai tanúsítvánnyal rendelkeznek. A két ábra alapján nagyobb 

valószínűséggel lehet őket korszerűsítésre ösztönözni, mint azokat, akik nem rendelkeznek vele. 

 

5.1.2. Beruházási idő és a bevétel viszonya 

Az elemzés célja: 

Szerettük volna megtudni, hogy a vállalkozásuk jövedelmükhöz képest milyen megtérülési idő 

mellett vágnának bele energetikai korszerűsítésbe, és milyen összefüggés van a két kérdéskör 

között. 

Adatok meghatározása: 

A kérdés összevetéséhez két adatra volt szükségünk: az éves árbevételre, és arra, hogy milyen 

megtérülési időt választanának a felsorolásból. 

Válaszlehetőség árbevétel Válaszlehetőség megtérülési idő 

50000 EUR alatt 5 év alatti 

50000-100000 EUR 10 év alatti 

100000-500000 EUR 15 év alatti 

500000-1000000 EUR 20 év alatti 

1000000 EUR felett akár 20 év feletti megtérülési idő esetén is 

beruháznék 

 Semmilyen esetben nem ruháznék be 

 

8. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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39. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 

Ahogy az ábrán is látható, ahogy nő a beruházási idő nagysága, úgy csökken a rájuk adott 

válaszok száma. A vállalkozások/intézmények döntő többsége árbevételtől függően 5-10 év alatti 

megtérülési idő esetén vállalnának beruházást. Magasabb árbevétel esetén még a 20 év alatti 

megtérülési idő esetén is beruházna 2 vállalkozás, de 20 év feletti megtérülési időt már senki sem 

választott. 

5.1.3. Megtérülési idő és a vállalkozás/intézmény jogi formája közötti viszony 

Az elemzés célja: 

Ha már a megtérülési időt vizsgáltuk eddig, szeretnénk kitérni arra is, hogy vajon a különböző 

vállalkozás/intézményforma hogyan gondolkozik a megtérülési időről. 

Adatok meghatározása: 
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A válaszadóknak ez esetben az intézményformájukat, és az általuk választandó megtérülési időt 

kellett megadni. 

Válaszlehetőség intézményforma Válaszlehetőség megtérülési idő 

Magán vállalkozás 5 év alatti 

Központi költségvetési intézmény 10 év alatti 

Önkormányzati intézmény 15 év alatti 

Non-profit szervezet 20 év alatti 

 akár 20 év feletti megtérülési idő esetén is 

beruháznék 

 Semmilyen esetben nem ruháznék be 

 

9. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 
40. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Amint az ábra is jól mutatja, az intézményi forma és a megtérülési idő esetén a 

magánvállalkozások a legrugalmasabbak. Ez a vállalkozási forma még 20 év alatti megtérülési 

idő esetén is beruházna energiatakarékos rendszerbe, bár a számuk igen kevés. Az önkormányzati 

intézmények maximum 10 év megtérülési idő esetén fognának bele a rendszer felújításába, míg a 

nonprofit szervezetek és a központi költségvetési intézmények a 15 év alatti megtérülési időt is 

elfogadnák. A gazdasági szektor egyetlen egy szereplője sem fogna olyan beruházásba, amelynek 

a megtérülési ideje 20 év felett van. 

5.1.4. Támogatási arány és az éves árbevétel közötti viszony 

Az elemzés célja: 

Az egyik legfontosabb kérdés vizsgálatához értünk el most. A vállalkozásokat és egyéb 

intézményeket ez a két kérdéskör befolyásolja a legjobban egy beruházás döntése mellett, vagy 

éppen ellene. A következőekben tételesen minden egyes bevételi szinthez megvizsgáltuk, milyen 

arányú válaszok érkeztek. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdésnél az intézmények árbevételére és a támogatás mértékére adott válaszokat 

vizsgáltuk. A válaszlehetőségek az alábbiak voltak: 

 

Válaszlehetőség árbevétel Válaszlehetőség támogatás mértéke 

50000 EUR alatt 50% feletti 

50000-100000 EUR 40% feletti 

100000-500000 EUR 30% feletti 
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500000-1000000 EUR 20% feletti 

1000000 EUR felett 10% feletti 

 támogatás nélkül is beruháznék 

 

10. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

 

41. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint látható, az 50000 EUR árbevétel alatti vállalkozások fele csak 50% feletti támogatás 

esetén kezdene beruházásba, míg 32%-a már 40% feletti támogatás estén is elgondolkozna ezen. 

Kevés számú megkérdezett vállalná be a támogatás nélkül, vagy alacsony támogatási szint 

mellett a beruházást. 
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42. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

50.000-100.000 EUR bevétel esetén a többsége a válaszadónak már 40% felett beruházna, 

viszont a minimum elvárt támogatási mérték az ő esetükben 20% felett elfogadott. 

A 100.000 EUR feletti éves bevételek esetében elmondhatjuk, hogy itt is a magasabb támogatási 

arány ösztönözné az intézményeket/vállalkozásokat, és egyes vállalkozások hiába rendelkeznek 

magas árbevétellel, ők is elvárják a magas támogatási arányt. Gazdasági szempontból annyi szól 

a magas bevételű vállalkozások támogatása mellet, hogy ezek a vállalkozások az önerőt képesek 

előteremteni maguknak. 

Összegezve az eddig látottakat, a vállalkozások többsége 50% vagy a feletti támogatás esetén 

kezdene beruházásba. A közepes árbevétellel rendelkezők azok, akik már valamivel alacsonyabb 

támogatási mérték mellett is beruháznának. Külön érdekesség, hogy a legtehetősebbek is elvárják 

a magas támogatási arányt. 
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5.1.5. Vállalkozás/intézmény székhelye és a támogatási mérték viszonya 

Az elemzés célja: 

Ennél a kérdéskörnél az motivált bennünket, hogy vajon van-e valamilyen kapcsolat egy adott 

vállalkozás/intézmény székhelye, illetve az általuk válaszolt támogatási mérték viszonya között. 

Például: elképzelhető-e az, hogy egy városi vállalkozás magasabb támogatási aranyt követel meg, 

mint egy falusi vállalkozás. Vagy éppen fordítva. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra van szükségünk az elemzés levezetéséhez: Az egyik a 

vállalkozás/intézmény székhelye, illetve az, hogy milyen támogatási mértéket tartanak 

kívánatosnak állami részről. A válaszlehetőséget az alábbi táblázat tartalmazza. 

Válaszlehetőség székhely Válaszlehetőség támogatás mértéke 

Város 50% feletti 

Község 40% feletti 

Falu 30% feletti 

 20% feletti 

 10% feletti 

 támogatás nélkül is beruháznék 

 

11. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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43. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Ezen az ábrán az arányok jól összehasonlíthatók. Az aránybeli különbségek a súlyszámok 

kialakításánál játszanak majd fontos szerepet. 

Amint az ábrán is látszik, elég vegyes képpel rendelkeznek a városi telephelyű gazdasági 

szereplők a támogatás mértékét illetően. Többségében 40-50%-os támogatási mértéket várnak el, 

de vannak olyanok is, akik támogatás nélkül, vagy alacsony támogatási arány mellett is 

beruháznának. A 40% alatt támogatást is elfogadók aránya közel azonos azokkal, akik legalább 

40%-ot várnak el. 

Ahogy az ábrán is látható, a községben működő vállalkozások/intézmények minimum 20%-os 

támogatást várnak el, és egy gazdasági szereplő sem fejlesztene támogatás nélkül. 
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Falusi székhely esetén árnyalatnyival jobb a helyzet, mint a községi válaszadók esetén. A 

minimális támogatási elvárás itt is minimum 20%, viszont jelen vannak olyan 

vállalkozások/intézmények is, amelyek támogatás nélkül is beruháznának energiatakarékos 

rendszerbe. 

5.1.6. Építési év és energetikai berendezés, eljárás használata 

Az elemzés célja: 

Ebben a kérdéskörben választ kapunk arra, hogy jelenleg milyen energiatermelés eljárást 

használnak az intézmények/vállalkozások az általuk használt épület építési idejének 

függvényében. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra volt szükségünk. Az egyik az ingatlan építésének éve, a másik a 

jelenleg használt energetikai berendezés. 

 1960 előtt 1960-1980 1980-1990 1990-2000 
2000 

után

Napkollektor: használati meleg 

víz, fűtés-hűtés 
0 0 0 0 0

Napelem: elektromos áram 0 0 0 0 0

Napfényvető: optikai rendszer, 

bevilágított aktív zóna növelése 
0 0 0 0 0

Szélgenerátor: elektromos áram 0 0 0 0 0

Hulladékhő hasznosítás: levegő 

hőcserélő, szellőztetés, hűtés és 

fűtés 

0 0 1 0 1

Föld hőjének felhasználása: 0 0 0 0 0
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földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással 

fűtés, hűtés 

Föld hőjének felhasználása: 

hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati meleg víz 

0 1 0 1 0

Növényi szerves anyag 

komposztálása a talaj 

minőségének javítása 

érdekében 

1 1 2 0 0

Szervesanyag komposztálás 

(biomassza): gáztermelés, fűtés 
0 0 1 0 1

Esővízgyűjtés, ciszterna: 

klimatizálás és használati víz 

biztosítása (nem ivóvíz) 

0 1 0 0 0

Szürkevíz hasznosítás: kevésbé 

szennyezett háztartási víz 

ismételt felhasználása 

0 0 0 0 1

Fahulladék hasznosítása: pellet 

kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító 

kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 

0 0 0 0 0

Geotermikus energia: 

hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 

0 2 0 0 0

Semelyiket 27 41 28 10 2

12. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Ahogy a táblázat is mutatja, építési évtől függetlenül a „semmilyen” berendezést használók 

aránya a legmagasabb. Elvétve az intézmények többsége 1-1 technológiát használ. A következő 

technológiákat alkalmazzák a vállalkozások/intézmények: 

- Hulladékhő hasznosítás: 1980-90, 2000 után épült ingatlanok 

- Föld hőjének felhasználása: 1960-80, 1990-2000 között épült ingatlanok 

- Növényi szerves anyag komposztálása 1960-90 között épült ingatlanok 

- Szerves anyag komposztálás: 1980-90, 2000 után épült ingatlanok 

- Esővízgyűjtés: 1960-80 között épült ingatlanok 

- Szürkevíz hasznosítás: 2000 után épült ingatlanok 

5.1.7. Tevékenységi kör és energetikai berendezés, eljárás használata 

Az elemzés célja: 

Hasonlóan ez előző kérdéshez, azt kutatjuk, hogy milyen energiatermelési eljárásokat 

alkalmaznak a válaszadók, csak most működési terület szerinti csoportosításban vizsgáljuk a 

kérdést. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél szintén két adatra volt szükségünk. Az egyik a vállalkozások/intézmények 

működési területére és a jelenleg használt energetikai berendezés módszerére. 

 Agrár 
Terme

lés 

Keres

kedele

m 

Szolgáltatás 
Köziga

zgatás 

Non-

profit

Napkollektor: használati 

melegvíz, fűtés-hűtés 
0 0 0 0 0 0

Napelem: elektromos áram 0 0 0 0 0 0



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

80 | O l d a l :  

 

Napfényvető: optikai 

rendszer, bevilágított aktív 

zóna növelése 

0 0 0 0 0 0

Szélgenerátor: elektromos 

áram 
0 0 0 0 0 0

Hulladékhő hasznosítás: 

levegő hőcserélő, 

szellőztetés, hűtés és fűtés 

0 1 1 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: 

földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással 

fűtés, hűtés 

0 0 0 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: 

hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati melegvíz 

1 0 1 0 0 0

Növényi szerves anyag 

komposztálása a talaj 

minőségének javítása 

érdekében 

1 0 0 2 0 0

Szervesanyag komposztálás 

(biomassza): gáztermelés, 

fűtés 

0 0 1 1 0 0

Esővízgyűjtés, ciszterna: 

klimatizálás és használati 

víz biztosítása (nem ivóvíz) 

0 0 1 0 0 0

Szürkevíz hasznosítás: 

kevésbé szennyezett 

háztartási víz ismételt 

0 0 1 0 0 0
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felhasználása 

Fahulladék hasznosítása: 

pellet kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító 

kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 

0 0 2 1 0 0

Geotermikus energia: 

hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 

0 0 0 0 0 0

Semelyiket 9 8 41 31 15 14

 

13. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

- Agrárágazat hasznosít: föld hő növényi szerves 

- Termelési ágazat hasznosít: hulladék hő 

- Kereskedelmi ágazat hasznosít: hulladék hő, föld hő, szerves anyag komposztálás, 

esővízgyűjtés, szürkevíz hasznosítás, fahulladék hasznosítás 

- Szolgáltatás ágazat: szervesanyag komposztálás, fahulladék 

 

Ahogy a táblázatban és a kiértékelés elején is látható, a legtöbb zöldenergiás berendezést, a 

kereskedelem alkalmazza. Az energiatermelési eljárásokat, amiket a gazdasági szereplők 

alkalmaznak, átlagosan 2 gazdasági szereplő jelölte be. Ezek az energiatermelési eljárások olcsók 

és könnyen kiépíthetők. 
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5.1.8. Tevékenységi kör és energetikai berendezés, eljárás használatának 

tervezése 

Az elemzés célja: 

Az előző kérdésből kiindulva, azt kutatjuk, hogy milyen energiatermelési eljárásokat szeretnének 

majd alkalmazni a jövőben a vállalkozások/ intézmények. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél szintén két adatra volt szükségünk. Az egyik a vállalkozások/intézmények 

működési területére és a jövőben használandó energetikai berendezés módszerére. 

 Agrár 
Terme

lés 

Keres

kedele

m 

Szolgáltatás 
Köziga

zgatás 

Non-

profit

Napkollektor: használati 

meleg víz, fűtés-hűtés 2 2 7 8 6 3

Napelem: elektromos áram 2 2 4 8 2 2

Napfényvető: optikai 

rendszer, bevilágított aktív 

zóna növelése 1 0 0 1 0 1

Szélgenerátor: elektromos 

áram 2 1 1 0 1 3

Hulladékhő hasznosítás: 

levegő hőcserélő, 

szellőztetés, hűtés és fűtés 1 1 1 0 1 0

Föld hőjének felhasználása: 

földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással 2 2 1 0 0 0
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fűtés, hűtés 

Föld hőjének felhasználása: 

hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati meleg víz 0 0 1 0 1 1

Növényi szerves anyag 

komposztálása a talaj 

minőségének javítása 

érdekében 0 0 2 2 1 0

Szervesanyag komposztálás 

(biomassza): gáztermelés, 

fűtés 0 0 1 0 0 0

Esővízgyűjtés, ciszterna: 

klimatizálás és használati 

víz biztosítása (nem ivóvíz) 0 1 1 1 0 1

Szürkevíz hasznosítás: 

kevésbé szennyezett 

háztartási víz ismételt 

felhasználása 0 0 0 0 0 0

Fahulladék hasznosítása: 

pellet kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító 

kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 1 0 5 2 0 0

Geotermikus energia: 

hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 1 4 6 2 0 4

Semelyiket 7 2 28 21 8 6

14. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Ahogy a táblázatban és a kiértékelés elején is látható, a legtöbb zöldenergiás berendezést, a 

kereskedelemi tevékenységet folytatók alkalmaznák. Az energiatermelési eljárásokat, amiket a 

gazdasági szereplők alkalmaznának, átlagosan 3 gazdasági szereplő jelölte be. 

A semmilyen berendezést nem alkalmaznának a jövőben válaszadók száma még mindig magas, 

de pozitívumnak tekinthető, hogy az összes ágazatban tevékenykedők többsége már alkalmazna 

valamilyen berendezést. Ezek közül a legtöbbet a napkollektort és a napelemet alkalmaznák a 

gazdasági szerepelők. Viszonylag magas azoknak a száma is akik geotermikus energiát 

hasznosítanának szívesen vagy fahulladékot, esetleg a szélenergiát. A többi kategóriára adott 

válaszok száma elég alacsony. Külön érdekesség az is, hogy az összes válaszlehetőség közül, 

csak egyetlen egy eljárást nem alkalmaznának a gazdasági szereplők mégpedig a szürkevíz 

hasznosítást. 

5.1.9. Intézményforma és a fontossági szempontok vizsgálata 

Az elemzés célja: 

Fontos megvizsgálnunk, hogy a különböző gazdasági szereplőket egy adott technológia melletti 

döntésük során mely tényezők befolyásolják a legjobban. 

Adatok meghatározása: 

Az adatok meghatározására skálás kérdéseket alkalmaztunk, ahol a válaszadónak azt kellett 

pontoznia, hogy az adott kérdés mennyire befolyásolja egy technológia alkalmazása során. A 

skála egy 1-6ig terjedő skála, ahol az 1es a legjobban befolyásoló tényezőt jelenti, míg a 6os a 

legkevésbé befolyásoló tényezőt. A kapott adatokat összesítettük, majd átlagot számoltunk 

belőle. Ezeket az adatokat intézményforma szerint csoportosítottuk és ábrázoltuk. 
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44. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 

Az ábra a magánvállalkozások preferencia térképét mutatja. Amint az jól látható, a 

vállalkozásokat a legjobban az olcsó ár és az időtállóság befolyásolja a legjobban, míg a gyártói 

preferencia a legkevésbé. A kiforrott technológia és az alacsony karbantartási igény is eléggé 

befolyásolja a válaszadókat. 

 
45. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 
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A központi költségvetési intézmények hasonló preferencia térképpel rendelkeznek, mint a 

magánvállalkozások. Az ábra a központi költségvetési intézmények preferencia térképét mutatja. 

Amint az jól látható, az intézményeket a legjobban az olcsó ár és az időtállóság befolyásolja a 

legjobban, míg a gyártói preferencia a legkevésbé. A környezetbarát technológia is eléggé 

befolyásolja a válaszadókat. 

 
46. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Az önkormányzati intézmények preferencia térképe kicsit meghökkentőbb képet mutat. Az 

önkormányzati intézmények számára az olcsó ár egyáltalán nem befolyásoló tényező. ennél 

fontosabb számukra a környezetbarát technológia és az időtállóság is. Mindkét kérdés egyformán 

2,75 átlagpontszámot kapott, tehát ugyan olyan fontos döntési szempont. Az alacsony 

karbantartási költségek és a gyártó jó referenciája közepesen fontosak az önkormányzati 

intézmények számára. 
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47. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

A non-profit szervezetek preferencia térképe ugyancsak a megszokott arányokkal alakult. A 

legbefolyásolóbb tényező az olcsó ár, viszont a második helyen itt már az alacsony fenntartási 

költségek szerepelnek. Ez érthető, hiszen nem rendelkeznek állandó bevétellel ezek a 

vállalkozások, így koránt sem mindegy számukra, hogy az adott technológia milyen 

utóköltségeket vonz maga után. Harmadik legjobb pontszámot a környezetverát technológia 

kapta, míg a legrosszabbat, a kiforrott technológia és a gyártó jó referenciái kapák. 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

88 | O l d a l :  

 

5.2. Gazdasági összefüggések mélyreható vizsgálata 

Ebben a témakörben bizonyos gazdasági kérdéseket mélyrehatóan fogunk megvizsgálni, hogy a 

piaci viszonyokat és reakciókat még jobban megértsük. Ezek az adatok szinte egy teljes piac 

elemzés képét megmutatják nekünk és segítenek abban, hogy és milyen irányba tehetnénk 

hatékonyabbá az egész beruházás ösztönző rendszer támogatás kialakítását. 

5.2.1. Nemmel és igennel válaszolók százalékos aránya jövedelemszintenként  

Az elemzés célja: 

Célunk meghatározni a nemmel válaszolók jövedelemszint kategóriánként való eloszlását, abban 

az esetben, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy „Tervez az elkövetkező 5 évben energetikai 

korszerűsítést?” Ebben az esetben vizsgáljuk, hogy milyen összefüggés van az adott 

jövedelemkategória szintbe eső vállalkozások és az adott kérdésekre adott válaszok kimenetele 

között.  

Adatok meghatározása: 

A nemmel válaszolók százalékos megoszlása jövedelemszintenként- Nemmel válaszolók száma 

összesen: 49 fő 

Az igenel válaszolók százalékos megoszlása jövedelemszintenként- Igennel válaszolók száma 

összesen: 31 fő 

Jövedelemszint kategória: A kérdések feltevésekor megkértük a válaszadókat, hogy sorolják be 

vállalkozásukat éves jövedelemszint szerint, hogy mely jövedelemkategóriába esnek az alábbi 5 

kategória közül: 

50000€ alatt 

50000€- 100000€ között 

100000€- 500000€ között 
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500000€- 1000000€ között 

1000000€ felett 

 

63%

27%

4%
4% 2%

A nemmel válaszolók százalékos megoszlása jövedelemszintenként adott 
válaszok alapján viszonyítva az összes nemhez

50000€ alatt

50000€- 100000€ között

100000€- 500000€ között

500000€- 1000000€ között

1000000€ felett

 48. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 

 

1. Az 50000€ alatti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 63%-a válaszolt nemmel. 

2. Az 50000 és 100000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 27%-a 

válaszolt nemmel. 

3. A 100000 és 500000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 4%-a válaszolt 

nemmel. 
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4. Az 500000 és 1000000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 4%-a 

válaszolt nemmel. 

5. Az 1000000€ feletti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 2%-a válaszolt nemmel 

49%

19%

23%

3%
6%

Az igennel válaszolók százalékos megoszlása jövedelemszintenként adott 
válaszok alapján viszonyítva az összes igenhez 

50000€ alatt

50000€- 100000€ között

100000€- 500000€ között

500000€- 1000000€ között

1000000€ felett

49. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 

 

1. Az 50000€ alatti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 49%-a válaszolt igennel. 

2. Az 50000 és 100000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 19%-a 

válaszolt igennel. 

3. A 100000 és 500000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 23%-a 

válaszolt igennel. 
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4. Az 500000 és 1000000€ közötti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 3%-a 

válaszolt igennel. 

5. Az 1000000€ feletti jövedelemszinttel rendelkező válaszadók 6%-a válaszolt igennel 

A szükséges marketingstratégiai lépések, lehetséges logikai elágazási pontok meghatározása 

az ábráról nyert információk alapján: 

Általános bevezetésként a marketingstratégia feladata az, hogy meghatározzuk azokat a 

kommunikációs irányvonalakat és eszközöket, amellyel hatékonyan elérhetjük a program 

ügyfeleit. Amint az első ábrából látszik, a nemmel válaszolók nagy része az első jövedelemszint 

kategóriából, a legkevesebb jövedelemmel rendelkezők közül került ki. Amint a második ábrából 

látszik, az igennel válaszolók nagy része szintén az első jövedelemszint kategóriából, a 

legkevesebb jövedelemmel rendelkezők közül került ki. Elsődleges feladatunk a kommunikáció 

szempontjából, hogy a program keretén belül azokat a fejlesztési lehetőségeket kommunikáljuk le 

hatékonyan ennek a célcsoportnak, amelyek a lehető legköltséghatékonyabbak, melyekre a lehető 

legnagyobb a vissza nem térítendő támogatás mértéke, előfinanszírozott formában.  

 

Ez a célcsoport nagy valószínűség szerint azért válaszolt nemmel, mert tartanak az új 

technológiák bevezetésének drágaságától, amelyet a fenti módszerrel kiküszöbölhetünk. Ez 

jövedelmi sávba eső célcsoport nagy valószínűség szerint azért válaszolt igennel, mert az új 

energetikai technológia bevezetésével és a megújuló energiaforrások használatával 

költséghatékonnyá tudják tenni vállalkozásukat. Nyomatékosan ki kell emelnünk a 

kommunikáció során továbbá azt is, hogy a rövid megtérülési idő következtében az 

energiatakarékossággal és hatékony energiafelhasználással kapcsolatos fejlesztések már 

rövidtávon pozitív hatást fejtenek ki költségvetésükre.  
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Ez a célcsoport nagyon fontos ugyanis a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába eső 

vállalkozásokból van a legtöbb az összes vállalkozás 57%- a. Valamint e vállalkozások 

rendelkeznek a legkevesebb fejlesztésre szánható pénzügyi kerettel is és a legnagyobb CO2 

kibocsátók is egyben. (Korszerűtlen technológiák alkalmazása) 

 

Konklúzió az igennel és nemmel válaszolók táborával kapcsolatosan:  

Mivel pont ugyanabból a jövedelmi csoportból (50000€ alatti jövedelemből került ki mind a nem 

és mind az igen válaszok nagy része (48. ábra illetve 49. ábra) így el kellet gondolkodnunk azon, 

hogy ez vajon miért van így. Ez további elemzéseket követelt meg részünkről: Az 50. ábrából 

viszont egyértelműen látszik, hogy abszolút értékben túlnyomórészt a válaszok nagy része 

elutasító ebben a jövedelmi kategóriában. Szintén a 50. ábrából látszik, hogy a 100000€-500000€ 

közötti jövedelemmel rendelkezők 77% válaszolt igennel illetve az 1000000€ feletti 

jövedelemmel rendelkezők rendelkeznek a leginkább pozitív reakciója a feltett kérdésre (a 

válaszadók 67%) az összes többi jövedelmi kategória viszont 70% körüli elutasítási arányt mutat, 

azaz mindössze 30% mondta azt, hogy mindenkép belevágna ilyen jellegű fejlesztésekbe. 

További megfontolás tárgyát képezi, hogy e biztos 30% válaszok és 100000€- 500000€, illetve az 

1000000€ közötti biztos igennel válaszolók elég CO2 kibocsátás csökkenést eredményeznek a 

program kivitelezése után, hogy minden ráfordított programmal kapcsolatos költség megtérüljön. 

Valamint kérdés az is, hogy mennyire meggyőzhetőek és milyen módszerrel meggyőzhetőek, 

azok, akik nemmel válaszoltak. 
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A Nemmel, Igennel  válaszolók százalékos aránya  adott jövedelem szint mellett 
[Súlyozatlan]

Igen/Összes
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50. ábra Forrás: saját primer kutatás 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

94 | O l d a l :  

 

 

5.2.2. Nemmel és igennel válaszolók viszonya az összes válaszadóhoz 

A 51. ábra az adott jövedelmi kategóriához tartozó összes nem és igen válasz együttvéve/ az 

összes válaszadóval arányát mutatja meg, hogy hogyan oszlik meg jövedelemkategóriánként. 

Tehát a válaszadók hány százaléka kerül ki az adott jövedelemkategóriából, függetlenül a 

válaszok kimenetelétől. A 51. ábra az adott jövedelemkategóriába eső válaszadók (igen/nem) 

arányát mutatja meg, az összes válaszadóhoz képest. 

 

 
51. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Az 52. ábra a nemmel vagy igennel válaszolók aránya az adott jövedelemszint mellett, súlyozva 

az adott jövedelemkategóriákhoz tartozó összes igenek, nemek/ az összes válaszadó arányát 

mutatja meg jövedelemkategórián belül.  
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Nemmel, Igennel válaszolók aránya adott jövedelem szint mellett, súlyozva az 
adott jövedelmi kategóriához tartozó összes Nemek és Igenek/ az Összes 

válaszadó száma

Igen válaszok 
súlyozva

Nem válaszok 
súlyozva

 
52. ábra Forrás: saját primer kutatás 

5.2.3. Az igenek és nemek súlyozási feltétele 

A súlyozás az 53. ábra alapján történik. Az 53. ábra az adott jövedelemszinttel rendelkező 

vállalkozások százalékos megoszlását ábrázolja.  
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53. ábra adatok 

Nem és igen választ adók összesen: 80 fő 

46 

19 

9 

3 

3 

 

15. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

57%
24%

11%

4%
4%

Adott jövedelmszintel rendelkező vállalkozások százalékos megoszlása 

50000€ alatt

50000€- 100000€ között

100000€- 500000€ között

500000€- 1000000€ között

1000000€ felett

53. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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5.2.4. 5 és a 14. kérdésre adott vállalkozások által adott válaszok kimeneteli 

összefüggései  

A 54. ábra az 5. és a 14. kérdésre adott válaszok kimenetelének összefüggéseit vizsgálja, 

százalékos felbontásban. Ezeknek az ábráknak a kielemzésével az volt a célunk, hogy 

feltérképezzük az adott jövedelemkategóriához tartozó potenciális ügyfelek preferenciáit. 

 

54. ábra adatok   

   

14. kérdésre semlegesen válaszolt az 5.-re 

nemmel 39 0,52 

14. kérdésre igennel válaszolt az 5.-re szintén 15 0,2 

Nemmel válaszolt mind 14-es mind az 5. 

kérdésre 13 0,17 

Nem válaszolt sem 14. kérdésre sem az 5.-re 8 0,11 

Összes válaszoló 75  

 

16. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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52%

20%

17%

11%

5. és a 14. kérdésre adott válaszok  kimeneteleinek összefüggései

14. kérdésre semlegesen 
válaszolt az 5.-re nemmel

14. kérdésre igennel 
válaszolt az 5.-re szintén

Nemmel válaszolt mind 14-
es mind az 5. kérdésre

Nem válaszolt sem 14. 
kérdésre sem az 5.-re

54. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Az ügyfelek preferenciájának feltérképezésével meg tudjuk határozni az adott 

jövedelemkategóriához tartozó tipikus potenciális ügyfelek ismérveit. Ezen ismérvek alapján meg 

tudjuk tervezni az adott jövedelemkategóriába tartozó ügyfelekre, testre szabott kommunikációs 

stratégiát. Ugyanis a tipikus ügyfél reprezentálja az adott jövedelemkategóriába eső összes 

ügyfelet. 

 

A 50. és a 53. ábrából származó eredmények összefésülésével kapjuk meg az 52. ábrát. ( Az 52. 

ábra a nem és igen válaszok arányát jelenti adott jövedelemkategórián belül.) Az 52. ábra 

segítségével illetve az adott régióban található összes vállalkozás számának tudása mellett, a 

kettő kategóriánkénti összeszorzásával, meg tudjuk határozni az összes potenciális igennel és az 

összes potenciális nemmel válaszolók számát és arányát az adott régióban.  

A reprezentatív mintavétel öröklődő tulajdonsága miatt a teljes közösségre vonatkozó potenciális 
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igennel és nemmel válaszoló válaszadók arányát tudjuk feltérképezni az 52. ábra segítségével, 

mégpedig úgy, hogy ismerjük az adott régióban található vállalkozások számát, valamint tudjuk, 

hogy az adott jövedelemkategórián belül milyen az igenek és nemek súlyozott eloszlása. A kettő 

szorzata fogja megadni az adott térségben az összes olyan vállalkozást, amely adott 

jövedelemkategórián belül igennel vagy nemmel fog válaszolni. A 50. ábrán még az is látszik, 

hogy a legtöbb igen válasz a 100000€ és 500000€ közötti és az 1000000€ feletti jövedelem 

esetén adódott. Tehát a két jövedelemkategóriába tartozó vállalkozások fognak az elkövetkező 5 

éven belül energiahatékonyság növelő kivitelezéseket véghezvinni a legnagyobb valószínűséggel. 

Ezért különösebb erőfeszítések nélkül könnyen meggyőzhetőek. Az összes többi 

jövedelemkategória esetén viszont 67,4%-ban a nem válasz dominált. Ebből kifolyólag igen erős 

marketingstratégiai lépésekre lesz szükség a meggyőzésükhöz. 
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5.3. Általános bevezető a kommunikációs stratégiai vizsgálatokhoz 

5.3.1. A kommunikációs stratégiai lépések a következők kategóriákra lebontva 

Az 1. lépésben meghatároztuk az egyes jövedelemkategóriákhoz tartozó cégek preferenciáit az 

alábbi feltételek alapján: olcsó ár, környezetbarát technológia, alacsony karbantartási igény, 

időtállóság, kiforrott technológia, gyártó referenciái.  

Az előbb felsorolt vizsgálati kritériumok alapján meghatároztuk azt, hogy az adott jövedelmi 

kategóriába tartozó vállalkozások mit tartanak a legfontosabbnak ezek közül.  

 

A felmérés alapján kimutatható, hogy a leg ár érzékenyebb vállalkozások az 50000€ alatti 

jövedelemmel rendelkezők, 500000 és 100000€ közötti és a 100000 és 500000€ közötti 

rendelkezők jövedelműek közül kerülnek ki. 

 

Kimutatható, hogy a leg környezet tudatosabbak az 500000€ és 1000000€ közötti, valamint az 

10000000€ feletti jövedelemmel rendelkező vállalkozások. Az első három kategória viszont 

kevésbé környezettudatos, azonban e vállalkozások teszik ki a vállalkozások 92%-át. Ezekkel a 

vállalkozásokkal azt kell majd megértetnünk a kommunikáció során, hogy a környezetbarát 

technológia nem feltétlenül drága, nagy a karbantartási igénye és ennek ellenére időtálló, 

valamint időtállósága mellett kiforrott technológiákat alkalmaz.  

 

Az elemzés 2. részében vizsgáltuk azt, hogy adott jövedelmi kategórián belül mik az egyes 

döntési kritériumok fontosságai. 

 

Jövedelemkategórián belüli elemzések és ábráik  

 

50000€ alatti bevétellel rendelkező cégek legfontosabb döntési kritériumai az alábbi sorrendben: 

az olcsó ár, illetve az időtállóság és az alacsony karbantartási költség. (55. ábra)  
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5. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Az 50000€ és 1000000€ közötti jövedelemmel rendelkező cégek esetén (56. ábra) pedig a 

kiforrott technológia, az időtállóság, a gyártó referenciái és az olcsó ár a legfontosabb döntési 

kritériumok. 
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56. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A 100000€ és 500000€ közötti jövedelemmel rendelkező cégeknél az olcsó ár, alacsony 

karbantartási költség, valamint a kiforrott technológia megléte a mérvadó.(57. ábra) 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

103 | O l d a l :  

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Olcsó ár Környezetbarát 
technológia

Alacsony 
karbantartási igény

Időtállóság Kiforrott 
technológia

Gyártó referenciái

100000€-500000€ közötti jövedelem

5

7. ábra        Forrás: saját primer kutatás 

 

Az 500000€ és 10000000€ közötti jövedelemmel rendelkező vállalkozások esetén az olcsó ár, az 

az időtállóság, a környezetbarát technológia, valamint az alacsony karbantartási költségek a fő 

döntési kritériumok ebben a sorrendben. (58. ábra) 
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8. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az 1000000€ feletti jövedelemmel rendelkező vállalkozások esetén a kiforrott technológia, a 

környezetbarát technológia és az időtállóság a legfontosabb döntési kritériumok, ebben a 

sorrendben. (59. ábra) 
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9. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

5.3.2. Ágazat és jövedelemszint szerinti preferencia 

Ennek az elemzésnek ebben a részében azt vizsgáljuk meg, hogy az alábbi ágazatokban 

tevékenykedő cégek milyen jövedelmi kategóriákban jelennek meg. A vizsgált ágazatok a 

következők: agrár, termelés, kereskedelem, szolgáltatás, közigazgatás és nonprofit szektor.  

Erre az analízisre azért van szükség, hogy képesek legyünk megállapítani azt, hogy az adott 

döntési kritériumok milyen súllyal szerepelnek egy-egy energetikai fejlesztéssel kapcsolatos 

döntés meghozatalában az adott jövedelemszint kategória mellett.  

Ezen gondolatmenetet során azt vizsgáljuk meg, hogy az adott jövedelem kategórián belül az 

adott ágazatban tevékenykedő vállalkozások milyen százalékos megoszlásban fordulnak elő. 

50000€ alatti jövedelemkategóriánál a kereskedelmi és a szolgáltatási szektor a legerősebb  
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60. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

50000€ és 100000€ között a kereskedelmi, szolgáltatási és termelési szektor a legerősebb. 
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61. ábra Forrás: saját primer kutatás 

100000€ és 500000€ közötti jövedelemkategóriában az agrár, kereskedelmi, valamint a 

szolgáltatási szektor szerepe a domináns  
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62. ábra Forrás: saját primer kutatás 

500000€ és 1000000€ között 3 ágazat képviselteti magát. Sorrendben: közigazgatási, 

kereskedelmi és szolgáltatási szektor. 
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63. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Az 1000000€ feletti kategóriában csupán három ágazat képviselteti magát közel egyenlő 

arányban: az agrár, a közigazgatási, valamint a szolgáltatási szektor  

34%

33%
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1000000€ feletti jövedelem
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Közigazgatás

 
64. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

5.3.3. Igen-nem válaszok aránya különböző jövedelmi szint alapján 

A százalékos előfordulást az adott jövedelemkategóriához tartozó összes vállalkozás számához 

mérjük. Mint ahogy a kommunikációs stratégia többi részében is, az alábbi öt 

jövedelemkategóriát vizsgáljuk:  

 

 50000€ alatti jövedelem 

 50000€- 100000€ közötti jövedelem 

 100000€- 500000€ közötti jövedelem 

 500000€- 1000000€ közötti jövedelem 

 1000000€ feletti jövedelem 

Tudjuk azt, hogy a vállalkozások döntő többsége (92%-a) az adott régión belül az első három 

jövedelemkategóriába sorolható.  
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Mégpedig:  

 57% 50000€ alatti 

 24% 50000€ és 100000€ közötti jövedelemkategóriába 

 11% a 100000€ és 500000€ közötti jövedelemkategóriába.  

 

A kommunikációs stratégiát az első három jövedelemkategóriában előforduló ágazatot képviselő 

cégre tervezzük meg, azok preferenciái alapján.  

 

Konklúzió: 

Mivel az adott mintavétel reprezentatív, ezért a reprezentatív minta, öröklődő tulajdonsága miatt 

jelen felmérés eredményei átöröklődnek a teljes régióban lévő összes vállalkozásra. A teljes 

vállalkozóközösség gondolkodásmódját be lehet ily módon mutatni, mely bemutatás egyben egy 

útmutatás is arra, hogy hogyan kommunikáljunk hatékonyan az adott vállalkozásokkal a 

kommunikációs program sikeres kivitelezése érdekében.  
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5.3.4. Tipikus vállalkozások jövedelemkategóriánkénti meghatározása: 

 

50000€ alatti jövedelemmel rendelkező tipikus vállalkozás leírása: 85%-ban nem rendelkezik 

energiatanúsítvánnyal, 39%-ban vagy kereskedelmi, vagy 33%-ban a szolgáltatási szektorban 

tevékenykedik vagy 12%-ban a nonprofit szektorban van. Preferálja az olcsó, időtálló alacsony 

karbantartási igényű eszközöket ebben a sorrendben. 

   

50000€- 100000€ alatti jövedelemmel rendelkező tipikus vállalkozás leírása: 

74%-ban nem rendelkezik energiatanúsítvánnyal, 45%-ban vagy kereskedelmi, vagy 30%-ban a 

szolgáltatási szektorban tevékenykedik vagy 15%-ban a termelési szektorban van. Preferálja 

kiforrott technológiát, az időtállóságot, fontosak számára egy gyártó referenciái és az olcsó ár 

ebben a sorrendben! 

 

100000€- 500000€ alatti jövedelemmel rendelkező tipikus vállalkozás leírása: 

56%-ban rendelkezik energiatanúsítvánnyal lásd, 28%-ban agrárszektorban vagy 27%-ban a 

kereskedelmi szektorban tevékenykedik vagy 27%-ban a szolgáltatási szektorban tevékenykedik. 

Preferálja az olcsó árat, az alacsony karbantartási költségeket, valamint a kiforrott technológiát 

ebben a sorrendben! 
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5.4. Összefüggés vizsgálat a lakossági kérdőívek kiértékelése terén 

5.4.1. Fűtőberendezés alkalmazása különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

A következő kérdéscsoport azt vizsgálja, hogy a lakosok milyen fűtőberendezést használnak a 

lakóingatlanjaikban. Ennek az elemzésnek hála, arányaiban megnézhetjük, hogy a különböző 

ingatlantípusok milyen berendezéssel vannak ellátva. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben a lakosok ingatlantípusára és az általuk használt energetikai berendezés 

fajtájára voltunk kíváncsiak. 

 

65. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Amint az ábrán is látható, a családi házak többségében állandó hőmérsékletű gázkazán és 

kondenzációs gázkazán található. Ezek a fűtőberendezések környezetkímélőbbek, a kondenzációs 

kazán pedig még energiatakarékos is. Viszonylag kis számmal alkalmaznak kandallót, 

elektromos fűtőberendezést és fatüzelésű kályhát is. A többi berendezést már kevesebben 

alkalmazzák. 

 

Többlakásos társasház 

Kondenzációs gázkazán 5

Állandó hőmérsékletű gázkazán 16

Alacsony hőmérsékletű gázkazán 0

Elektromos hősugárzó 0

Elektromos hőtárolós kályha 1

Hőszivattyú 0

Cserépkályha 3

Kandalló 4

Egyedi fűtés kályhával 0

Fatüzelésű központi kazán 0

Faelgázosító kazán 0

Távfűtés 13

Padló vagy falfűtés 0

Egyéb: gázkályha, szénkazán 0

 

17. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

A többlakásos társasházak esetén már jóval kevesebb fűtőberendezés típust használnak. 

Többségében ezekben az épületekben az állandó hőmérsékletű gázkazánt használják, vagy a 

távfűtést. Elvétve használnak kondenzációs gázkazánt, cserépkályhát vagy kandallót is. Ezek a 

berendezések viszonylag környezetkímélőbb, megújuló energiát hasznosítanak. 

 

 

Panellakás 

Kondenzációs gázkazán 5

Állandó hőmérsékletű gázkazán 16

Alacsony hőmérsékletű gázkazán 5

Elektromos hősugárzó 2

Elektromos hőtárolós kályha 1

Hőszivattyú 0

Cserépkályha 0

Kandalló 0

Egyedi fűtés kályhával 0

Fatüzelésű központi kazán 0

Faelgázosító kazán 0

Távfűtés 61

Padló vagy falfűtés 0

Egyéb: központi kazán 1

 

18. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Amint azt megszokhattuk már, a panellakások többségében távfűtést alkalmaznak, ami az egyik 

legkörnyezetkímélőbb és energiatakarékosabb megoldás. Ezek mellett az alkalmazott 

berendezések között megtalálható az állandó hőmérsékletű kazán, a kondenzációs gázkazán az 

alacsony hőmérsékletű kazán is. Elektromos és egyéb berendezést csak elvétve használnak a 

panellakásokban. 

5.4.2. Energetikai tanúsítvány megléte különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

A következő kérdéscsoport azt vizsgálja, hogy a lakosok által használ ingatlanok rendelkeznek-e 

energetikai tanúsítvánnyal. A különböző ingatlantípusoknál megfigyelhetjük, milyen arányú a 

tanúsítvány megléte, ebből következtetni lehet, hogy átlagosan milyen az ellátottság az 

ingatlanpiacon. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben a lakosoktól két fontos adatra volt szükségünk. Az egyik, hogy milyen 

ingatlanban laknak, a másik, hogy az adott ingatlantípus rendelkezik-e energetikai tanúsítvánnyal. 

Adatok kiértékelése: 

Sajnálatos módon a családi házak több mint 3/4-ede nem rendelkezik tanúsítvánnyal. ez a szám 

nagyon lehangoló. 

Meglepő módon a többlakásos társasházak több mint fele rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal. 

Az eddig felmért állapotuk közül, messze ez a legpozitívabb. 

A panellakások esetében az eddig legrosszabb arányt mértük. A döntő többség nem rendelkezik 

energetikai tanúsítvánnyal, tehát a legnagyobb feladatot a felmérés terén a panellakások róják 

majd a kommunikáció során. 
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5.4.3. Energetikai korszerűsítés terve különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

Az előző kérdésből kiindulva fontos számunkra azt is tudni, hogy a különböző lakóházakban élők 

terveznek-e energetikai korszerűsítést. Ez a kérdés majd azt mutatja meg számunkra, hogy a piac 

mely szegmense az, amelyiket jobban lehet ösztönözni a korszerűsítésre. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben a lakosoktól két fontos adatra volt szükségünk. Az egyik, hogy milyen 

ingatlanban élnek, a másik, hogy az adott ingatlantípust szeretnék-e fejleszteni energetikai 

korszerűsítés céljából. 

Adatok kiértékelése: 

A felmérés során a válaszadások azt mutatják, hogy a családi házak tulajdonosai többségében 

nem terveznek energetikai korszerűsítést. Bár viszonylag kiegyenlített a viszony a két tábor 

között, mégis nagy költségekkel számolni a kommunikációs stratégia kidolgozásánál, hogy minél 

több családi lakásban beruházzanak energetikai korszerűsítésbe. 

A társasházak tulajdonosainak 2/3-ada nem tervez energetikai korszerűsítést.  

A panellakások tulajdonosainak többsége szintén nem tervez energetikai korszerűsítést.  

Mindhárom csoport esetében elmondható, hogy a szemléletváltozás és a zöld beruházás 

ösztönzés érdekében nagy költségekkel számolni a kommunikációs stratégia kidolgozásánál, 

hogy minél többen beruházzanak energetikai korszerűsítésbe. 

5.4.4. Energetikai korszerűsítés módja különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 
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Az előző kérdésre igennel felelőket megkérdeztük, hogy ha szeretnének korszerűsíteni, akkor a 

korszerűsítés mely módját választanák. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben a lakosoktól két fontos adatra volt szükségünk. Az egyik, hogy milyen 

ingatlanban élnek, a másik az, hogy az adott energetikai korszerűsítési kategóriák közül melyiket 

választanák. A válaszlehetőségeket a következő táblázat tartalmazza. 

Válaszlehetőség ingatlantípus Válaszlehetőség korszerűsítés módja 

Családi ház Nyílászárók cseréje 

Többlakásos társasház Szigetelés 

Panellakás Új berendezés vásárlása 

 Egyéb:  

 

19. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

 
66. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Családi házak esetén a válaszadók többsége leszigetelné a házát, míg egy kevesebb részük 

nyílászárókat cserélne. Elenyésző azoknak a száma, akik új berendezést vagy egyéb berendezést 

vásárolnának. 

Az egyéb berendezéseket és új berendezésekre adott válaszokat a következő táblázat szemlélteti: 

Új berendezések 

vásárlása 
kazán 

kondenzációs 

kazán 
kályha 

tüzelés 

növényi 

eredetű 

anyaggal 

napkollektor 

Egyéb 
égő 

kicserélés    

 

 

20. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Energetikai korszerűsítés típusa többlakásos társasház esetén

 
67. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

A többlakásos társasházak nagy része nyílászárókat cserélne. Az elenyésző része szigetelne, vagy 

új berendezést vásárolna. 
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68. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

A panellakások 56%-a nyílászárókat cserélne, míg 38%-a a szigetelést cserélné ki. Új 

berendezést vagy egyéb berendezést a válaszadók nagyon kis része választana. 
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5.4.5. Megújuló energiaforrás hasznosítása különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

A következő elemzés megmutatja, hogy az egyes ingatlantípusok jelenleg hasznosítanak-e 

megújuló energiaforrást, vagy nem. Ezek az adatok segítenek bemutatni, hogy jelenleg az 

ingatlanpiac milyen helyzetben van megújuló energiaforrások hasznosítása terén. 

Adatok meghatározása 

Ennél az összevetésnél az ingatlanok típusai szerint csoportosítottuk a válaszokat. A két adatra, 

amire szükségünk volt, az ingatlan típusa, és az, hogy hasznosítanak-e megújuló energiát, vagy 

sem. 
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69. ábra Forrás: saját primer kutatás 

Adatok kiértékelése: 

Ahogy az ábrán látható, a megkérdezettek óriási többsége nem hasznosít megújuló energiaforrást. 

Ez családi ingatlanok esetén érthetetlen, hiszen a legnagyobb mozgástere ezen ingatlanok 

tulajdonosainak van. 

 

 
70. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

A megkérdezett többlakásos társasházban élők közül senki sem hasznosít megújuló 

energiaforrást. 
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71. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Ahogy az ábrán látható, a megkérdezettek óriási többsége nem hasznosít megújuló energiaforrást. 

Panellakás esetén az embereknek kevesebb mozgásterük van, mint családi házak esetében a 

lakóknak, így ezekre a lakó ingatlanokra teljesen más technológiai eljárásokat kell támogatni. 

5.4.6. Elvárt megtérülési idő, különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

A következő elemzés megmutatja, hogy az egyes ingatlantípusok használói milyen megtérülési 

idő esetén ruháznának be új energiatakarékos berendezésbe. Ezek az adatok megmutatják, mik a 

piac elvárásai a megtérülési időt illetően, valamint megmutatják az egyes ingatlanban lakók 

gondolkodásmódját. 
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Adatok meghatározása 

Ennél az összevetésnél az ingatlanok típusai szerint csoportosítottuk a válaszokat. A két adatra, 

amire szükségünk volt az ingatlan típusa és az, hogy milyen megtérülési idő esetén ruháznának 

be. 

Megtérülési idő ingatlantípusonként
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72. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint az ábrán is látható, a legrugalmasabb csoport a megtérülési idő esetén a panellakásban 

élők. Ez a csoport akár 20 év feletti megtérülési idő esetén is beruházna megújuló energiaforrást 

hasznosító berendezésbe. A családi házban lakók már kevésbé rugalmasak, mert ők maximum 20 

év alatti megtérülési idő alatt vágnának bele egy ilyen programba. A kérdés szempontjából a 
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legrugalmatlanabb csoport a többlakásos társasházban élők Ők maximum 15 év alatti megtérülési 

idő esetén vásárolnának megújuló energiaforrást hasznosító berendezést. 

5.4.7. Elvárt támogatási mérték különböző ingatlantípusok estén 

Az elemzés célja 

A következő elemzés megmutatja, hogy az egyes ingatlantípusok használói milyen támogatási 

arány esetén ruháznának be új energiatakarékos berendezésbe. Ezek az adatok megmutatják, mik 

a piac elvárásai a támogatási arányt illetően, és az egyes ingatlanban lakók gondolkodásmódját. 

Adatok meghatározása 

Ennél az összevetésnél az ingatlanok típusai szerint csoportosítottuk a válaszokat. A két adatra, 

amire szükségünk volt az ingatlan típusa és az, hogy milyen támogatási mértéket várnak az 

államtól, ami esetén beruháznának. 
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73. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint az ábrán is látható, a legrugalmasabb csoport a támogatási mérték esetén a családi házban 

élők. Ez a csoport akár támogatás nélkül is beruházna megújuló energiaforrást hasznosító 

berendezésbe. A panellakásban élők és a többlakásos társasházban élők már kevésbé rugalmasak, 

mert ők csak 20% feletti támogatás estén vágnának bele egy ilyen programba. 

5.4.8. Energiatanúsítvány megléte az épület építési idejének függvényében 

Az elemzés célja 

Ez az ábra azt hivatott szemléltetni, hogy az ingatlanok hány százalékának van energetikai 

tanúsítványa az építési év függvényében. 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: Mikor épült az ingatlan, amelyben jelenleg a tevékenységüket folytatják. 

A második: A jelenleg használt ingatlan rendelkezik-e energiatanúsítvánnyal. 
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74. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése 

Amint az jól látható, arányait tekintve az 1960-1990 között épült ingatlanok rendelkeznek 

tanúsítvánnyal. Meglepő módon a legtöbb tanúsítvánnyal rendelkező ingatlan 1960-1980 között 

épült, míg az újépítésű ingatlanok nem rendelkeznek energetikai tanúsítvánnyal a megkérdezettek 

között. Ez az ábra viszonylag jól szemléleti a két kérdés viszonyát.  

5.4.9. Energiatanúsítvány és a fejlesztési szándék viszonya 

Az elemzés célja 
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A következő kérdéscsoport az vizsgálja, hogy a válaszadók milyen arányban szeretnének 

energetikai korszerűsítést végezni az energiatanúsítványuk függvényében. A választ a következő 

két ábra szemlélteti. 

Adatok meghatározása 

Ebben a kérdéskörben az energiatanúsítvány meglétét és a fejlesztési szándékot vizsgáltuk. Tehát 

egyrészről azt kérdeztük meg, hogy rendelkeznek-e energiatanúsítvánnyal másrészről pedig azt, 

hogy gondolkoznak-e energetikai korszerűsítésen. 

 

 

 

75. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

 

Adatok kiértékelése 
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Amint látható, az ábra azoknak a válaszadóknak az arányát mutatja, akik rendelkeznek 

energiatanúsítvánnyal. A többsége a válaszadóknak nem szeretne energetikai korszerűsítést 

végezni az ingatlanán, 31%-uk viszont igen. A nem válasznak valószínűleg anyagi okai lehetnek, 

hiszen ha tudomása van arról, hogy az épülete mennyire energia pazarló, nehezen képzelhető el, 

hogy nem akar az energia költségekből lefaragni egy vállalkozás. 

 

 

76. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése 

A fenti ábra ezúttal azoknak az arányát mutatja, akiknek nincs energiatanúsítványuk az adott 

ingatlanra, amit hasznosítnak, de szeretnének energetikai korszerűsítést végezni. A fenti ábra jól 

mutatja, hogy a válaszadók majdnem fele szeretne fejleszteni, ami már egészen jó aránynak 

mondható, főleg ha számításba vesszük azt is, hogy több válaszadó nem rendelkezik 

tanúsítvánnyal, mint amennyi rendelkezik vele. 
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A két ábrát összegezve látható, hogy elsődleges célcsoportnak tekinthetők furcsa mód azok a 

lakosok, akik energetikai tanúsítvánnyal nem rendelkeznek. A két ábra alapján nagyobb 

valószínűséggel lehet őket korszerűsítésre ösztönözni, mint azokat, akik rendelkeznek vele. 

5.4.10. Támogatási arány és az éves árbevétel közötti viszony 

Az elemzés célja: 

Az egyik legfontosabb kérdés vizsgálatához értünk el most. A lakosokat ez a két kérdéskör 

befolyásolja a legjobban egy beruházás döntése mellett vagy éppen ellene. A következőekben 

tételesen minden egyes bevételi szinthez megvizsgáltuk, milyen arányú válaszok érkeztek. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdésnél a megkérdezettek jövedelme és a támogatás mértékére adott válaszokat 

vizsgáltuk. A válaszlehetőségek az alábbiak voltak: 

 

Válaszlehetőség: havi jövedelem Válaszlehetőség: támogatás mértéke 

0-200 EUR 50% feletti 

200-400 EUR 40% feletti 

400-600 EUR 30% feletti 

600 EUR felett 20% feletti 

0-200 EUR 10% feletti 

 támogatás nélkül is beruháznék 

21. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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77. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint látható, a 200 EUR alatti havi jövedelemmel rendelkezők döntő többsége csak 50% feletti 

támogatás esetén kezdene beruházásba, míg 20%-uk már 40% feletti támogatás estén is 

elgondolkozna ezen. Kevés számú megkérdezett vállalná be a 30%-os támogatási mértéket, és 

nincsen egyetlen olyan válaszadó sem, aki 20% vagy az alatti támogatási mérték, esetleg 

támogatás nélkül fogna beruházásba. Amint látható, ebbe a jövedelemkategóriába eső emberek 

nagyon ár/támogatás érzékenyek. 
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78. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint látható, a 200-400 EUR havi jövedelemmel rendelkezők döntő többsége szintén csak 50% 

feletti támogatás esetén kezdene beruházásba. Ebbe a jövedelmi kategóriába tartozó válaszadók 

már 20%-os támogatási mérték felett is beruháznának, igaz csak elenyésző részük. Elvétve akad 

olyan válaszadó is, aki támogatás nélkül is beruházna. Amint látható, ebbe a 

jövedelemkategóriába eső emberek kevésbé ár/támogatás érzékenyek. 
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79. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint látható, a 400-600 EUR havi jövedelemmel rendelkezők döntő többsége szintén csak 50% 

feletti támogatás esetén kezdene beruházásba. Viszont 48%-uk már 30%-os támogatási mérték 

felett is vállalná a beruházást. Ebbe a jövedelmi kategóriába tartozó válaszadók már 10%-os 

támogatási mérték mellett is beruháznának, igaz csak elenyésző részük. Elvétve akad olyan 

válaszadó is, aki támogatás nélkül is beruházna. Amint látható ebbe a jövedelemkategóriákba eső 

emberek kevésbé ár/támogatás érzékenyek. 
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80. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Amint látható, a 600 EUR feletti havi jövedelemmel rendelkezők döntő többsége már 40% feletti 

támogatás esetén kezdene beruházásba. 22%-uk már 10%-os támogatási mérték felett is vállalná 

a beruházást. Sajnos nincsen egyetlen olyan válaszadó sem, aki támogatás nélkül fogna 

beruházásba. Amint látható, ebbe a jövedelemkategóriákba eső emberek kevésbé ár/támogatás 

érzékenyek. 

Összegezve az eddig látottakat a lakosok többsége 50% feletti támogatás esetén kezdene 

beruházásba, kivéve a magas keresetűeket. Külön érdekesség, hogy a legtehetősebbek is elvárják 

a magas támogatási arányt, és ők sem kezdenének beruházásba támogatás nélkül. 
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5.4.11. Lakóhely és a támogatási mérték viszonya 

Az elemzés célja: 

Ennél a kérdéskörnél az motivált bennünket, hogy vajon van-e valamilyen kapcsolat lakosok 

lakóhelye illetve az általuk válaszolt támogatási mérték viszonya. Példának okáért: elképzelhető-

e az, hogy egy városi lakos magasabb támogatási aranyt követel meg, mint egy falusi lakos. Vagy 

éppen fordítva. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra van szükségünk az elemzés levezetéséhez: Az egyik a válaszadó 

lakhelyének típusa illetve, hogy milyen támogatási mértéket tartanak kívánatosnak állami részről. 

A válaszlehetőséget az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Válaszlehetőség székhely Válaszlehetőség támogatás mértéke 

Város 50% feletti 

Község 40% feletti 

Falu 30% feletti 

 20% feletti 

 10% feletti 

 támogatás nélkül is beruháznék 

 

22. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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 81. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Ezen az ábrán az arányok jól összehasonlíthatók. Itt az aránybeli különbségek a súlyszámok 

kialakításánál játszanak majd fontos szerepet. 

Amint az ábrán is látszik, elég vegyes képpel rendelkeznek a városi lakhelyű válaszadók válaszai 

a támogatás mértékét illetően. A legnagyobb többség 50%-os támogatási mértéket várnak el, de 

vannak olyanok is, akik támogatás nélkül, vagy alacsony támogatási arány mellett is 

beruháznának. Az 50% alatt támogatást is elfogadók aránya közel azonos azokkal, akik legalább 

50%-ot várnak el. 

Ahogy az ábrán is látható a községben lakók többsége minimum 30% feletti támogatást vár el. A 

válaszolók közel 70% pedig csak 50% feletti támogatás esetén cserélné le berendezéseit 
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energiatakarékos rendszerre. A községben élők közül nincs olyan válaszadó, aki támogatás nélkül 

is beruházna. 

Falusi lakhely esetén árnyalatnyival jobb a helyzet, mint a községi válaszadók esetén. A 

minimális támogatási elvárás itt is minimum 20%, viszont jelen vannak olyan válaszadók is elég 

szép számmal, akik támogatás nélkül is beruháznának energiatakarékos rendszerbe. 

5.4.12. Ingatlan építési éve és az energetikai berendezés, eljárás használata 

Az elemzés célja: 

Ebben a kérdéskörben választ kapunk arra, hogy jelenleg milyen energiatermelés eljárást 

használnak a válaszadók az általuk használt épület építési idejének függvényében. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra volt szükségünk. Az egyik az ingatlan építésének éve, a másik a 

jelenleg használt energetikai berendezés fajtájára. 

 

1960 előtt 1960-1980 1980-1990 1990-2000 

2000 

után

Napkollektor: használati meleg 

víz, fűtés-hűtés 0 0 0 1 0

Napelem: elektromos áram 0 0 0 0 0

Napfényvető: optikai rendszer, 

bevilágított aktív zóna növelése 0 0 0 0 0

Szélgenerátor: elektromos 

áram 0 0 0 1 0

Hulladékhő hasznosítás: levegő 

hőcserélő, szellőztetés, hűtés és 

fűtés 0 0 0 0 0
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Föld hőjének felhasználása: 

földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással 

fűtés, hűtés 0 0 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: 

hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati meleg víz 0 0 0 0 0

Növényi szerves anyag 

komposztálása a talaj 

minőségének javítása 

érdekében 27 17 27 0 0

Szervesanyag komposztálás 

(biomassza): gáztermelés, fűtés 3 3 6 0 0

Esővízgyűjtés, ciszterna: 

klimatizálás és használati víz 

biztosítása (nem ivóvíz) 22 18 15 4 0

Szürkevíz hasznosítás: kevésbé 

szennyezett háztartási víz 

ismételt felhasználása 0 9 9 0 0

Fahulladék hasznosítása: pellet 

kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító 

kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 7 7 14 0 2

Geotermikus energia: 

hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 0 1 0 0 0

Semelyiket 57 105 84 0 3
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23. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Ahogy a táblázat is mutatja, építési évtől függetlenül a „semmilyen” berendezést használók 

aránya a legmagasabb minden kategóriában. Elvétve 1-1 technológiát a többségét a lakosok nem 

hasznosítják a környezetkímélő megoldásoknak. A következő technológiákat ellentétben nagyon 

sokan alkalmazzák: 

- Növényi szerves anyag komposztálása 1960-90 között épült ingatlanok 

- Szervesanyag komposztálás: 1960-90 között épült ingatlanok  

- Esővízgyűjtés: 1960-2000 között épült ingatlanok 

- Szürkevíz hasznosítás: 1960-1990 között épült ingatlanok 

- Fahulladék hasznosítása: 1960 után épült ingatlanok 

5.4.13. Lakóhely és az energetikai berendezés, eljárás használata 

Az elemzés célja: 

Ebben a kérdéskörben választ kapunk arra, hogy jelenleg milyen energiatermelés eljárást 

használnak a válaszadók lakhely szerinti csoportosításban. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra volt szükségünk. Az egyik a válaszadó lakhelyének típusára, a 

másik a jelenleg használt energetikai berendezés fajtájára. 
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 Város Község Falu 

Napkollektor: használati meleg víz, fűtés-hűtés 0 1 0

Napelem: elektromos áram 0 0 0

Napfényvető: optikai rendszer, bevilágított aktív zóna 

növelése 0 0 0

Szélgenerátor: elektromos áram 0 1 0

Hulladékhő hasznosítás: levegő hőcserélő, szellőztetés, 

hűtés és fűtés 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással fűtés, hűtés 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati meleg víz 0 0 0

Növényi szerves anyag komposztálása a talaj 

minőségének javítása érdekében 34 7 37

Szervesanyag komposztálás (biomassza): gáztermelés, 

fűtés 3 3 6

Esővízgyűjtés, ciszterna: klimatizálás és használati víz 

biztosítása (nem ivóvíz) 33 7 26

Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási 

víz ismételt felhasználása 9 0 9

Fahulladék hasznosítása: pellet kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 9 2 16

Geotermikus energia: hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 1 0 0

Semelyiket 102 60 72

 

24. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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Adatok kiértékelése: 

Ahogy a táblázat is mutatja, lakhelytől függetlenül a „semmilyen” berendezést használók aránya 

a legmagasabb minden kategóriában. Elvétve 1-1 technológiát a többségét a lakosok nem 

hasznosítják a környezetkímélő megoldásoknak. A következő technológiákat ellentétben nagyon 

sokan alkalmazzák lakhelytől függetlenül: 

- Növényi szerves anyag komposztálása város, falu község 

- Szervesanyag komposztálás: falu, város, község 

- Esővízgyűjtés: város, falu, község 

- Szürkevíz hasznosítás: város, falu 

- Fahulladék hasznosítása: falu, város, község 

5.4.14. Havi jövedelem és az energetikai berendezés, eljárás használata 

Az elemzés célja: 

Ebben a kérdéskörben választ kapunk arra, hogy jelenleg milyen energiatermelés eljárást 

használnak a válaszadók jövedelem szerinti csoportosításban. 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra volt szükségünk. Az egyik a válaszadó havi keresetére, a másik a 

jelenleg használt energetikai berendezés fajtájára. 

 0-200 

EUR 

200-400 

EUR 

400-600 

EUR 

Napkollektor: használati meleg víz, fűtés-hűtés 1 0 0

Napelem: elektromos áram 0 0 0

Napfényvető: optikai rendszer, bevilágított aktív zóna 

növelése 0 0 0

Szélgenerátor: elektromos áram 1 0 0
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Hulladékhő hasznosítás: levegő hőcserélő, szellőztetés, 

hűtés és fűtés 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással fűtés, hűtés 0 0 0

Föld hőjének felhasználása: hőszivattyú, fűtés, hűtés és 

használati meleg víz 0 0 0

Növényi szerves anyag komposztálása a talaj 

minőségének javítása érdekében 7 41 20

Szervesanyag komposztálás (biomassza): gáztermelés, 

fűtés 0 3 6

Esővízgyűjtés, ciszterna: klimatizálás és használati víz 

biztosítása (nem ivóvíz) 11 29 15

Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási 

víz ismételt felhasználása 0 9 9

Fahulladék hasznosítása: pellet kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 2 14 11

Geotermikus energia: hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 0 0 1

Semelyiket 39 51 87

 

25. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

A 0-200 EUR között keresők döntő többsége nem alkalmazza semmilyen energiatermelési 

eljárást berendezést. Kisebb részük az esővizet gyűjti össze, vagy a növényi szerves anyagot 

komposztálja. Elenyésző részük a napkollektort, szélgenerátort használja, vagy fahulladékot 

hasznosít. A 200-400 EUR jövedelemmel rendelkezők a legaktívabbak. A válaszadók nagy része 

Növényi szerves anyagot komposztál, vagy esővizet gyűjt. kisebb részük fahulladékot hasznosít, 
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vagy szürkevizet. A 400-600 EUR jövedelemmel rendelkezők nagy része megint csak nem 

alkalmaz semmilyen energiatermelési eljárást. Kisebb részük az esővizet gyűjti össze, vagy a 

növényi szerves anyagot komposztálja, vagy a fahulladékot hasznosítja. A többi energetika 

berendezését elenyésző számmal alkalmazzák, vagy egyáltalán nem. 

5.4.15. Lakóhely és az energetikai berendezés, eljárás használatának terve 

Az elemzés célja: 

Ebben a kérdéskörben választ kapunk arra, hogy a jövőben milyen energiatermelés eljárást 

kívánnak használnak a válaszadók lakhely szerinti csoportosításban. Ez a kérdés megmutatja, 

hogy milyen technológiákra milyen igény lesz a későbbiek folyamán 

Adatok meghatározása: 

Ennél a kérdéskörnél két adatra volt szükségünk. Az egyik a válaszadó lakhelyének típusára, a 

másik a jövőben használni kívánt energetikai berendezés fajtájára. 

 

 Város Község Falu 

Napkollektor: használati meleg víz, fűtés-hűtés 31 25 38

Napelem: elektromos áram 8 0 6

Napfényvető: optikai rendszer, bevilágított aktív zóna 

növelése 2 4 4

Szélgenerátor: elektromos áram 8 8 10

Hulladékhő hasznosítás: levegő hőcserélő, szellőztetés, 

hűtés és fűtés 14 0 0

Föld hőjének felhasználása: földhőcserélő csöves 

megoldással, légbefúvással fűtés, hűtés 6 6 0

Föld hőjének felhasználása: hőszivattyú, fűtés, hűtés és 4 4 4
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használati meleg víz 

Növényi szerves anyag komposztálása a talaj 

minőségének javítása érdekében 17 12 20

Szervesanyag komposztálás (biomassza): gáztermelés, 

fűtés 6 3 6

Esővízgyűjtés, ciszterna: klimatizálás és használati víz 

biztosítása (nem ivóvíz) 21 3 27

Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási 

víz ismételt felhasználása 0 0 14

Fahulladék hasznosítása: pellet kazán, vízköpenyes 

tűztérbetétek, faelgázosító kazánok, fűtés, használati 

meleg víz 9 5 26

Geotermikus energia: hőcserélő, fűtés és használati 

meleg víz 6 7 15

Semelyiket 81 20 51

 

26. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

 

Adatok kiértékelése: 

Ahogy a táblázat is mutatja, lakhelytől függetlenül a „semmilyen” berendezést nem szeretnének a 

jövőben használni a lakosok. Ellentétben az előző kérdéssel itt mára a technológiák többségét a 

lakosok a jövőben alkalmazni szeretnék. A legnagyobb kereslet minden lakóhelyen a 

napkollektorra lenne az esővízgyűjtésre és a növényi szerves anyag komposztálására. 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

144 | O l d a l :  

 

5.5. Lakossági összefüggések mélyreható vizsgálata 

 

Bevezetés: 

Lakossági referenciatér elemzésünk célja, hogy meghatározzuk, hogy a Bodrog köz és Ung 

vidéken élő lakosok az elkövetkező 5 évben terveznek-e energetikai korszerűsítést. Erre a 

kérdésre keressük a választ, vizsgáljuk a válaszadók által adott válaszok kimenetelét, az adott 

válaszadók jövedelemszintje szerint. Megvizsgáljuk az adott jövedelemszint mellett a nemmel 

válaszolók százalékos és az igennel válaszolók százalékos arányát is. Valamint összehasonlítjuk 

abszolút értékben, hogy adott jövedelemkategórián belül mennyi az igenek és a nemek aránya.  

További célok: 

Az elemzés további céljai, hogy felmérjük azt, hogy a lakosság mennyire bizakodó saját 

jövedelmi állapotát figyelembe véve egy energetikai fejlesztésekkel kapcsolatosan.  Az elemzés 

rámutat a kommunikáció feladataira, bemutatja (meghatározza), hogy milyen jövedelmi 

csoportoknál lesz szükség erőteljesebb, ösztönző kommunikációra, hogy a kommunikáció 

következtében kellő számú résztvevő vegyen részt az energetikai modernizálással kapcsolatos 

programokban illetve pályázatokban.  

Az elemzés módszertana: 

Az elemzés e részének nem célja, hogy meghatározzuk a nem vagy igen válaszok a háttérben 

meghúzódó kvalitatív okait, csupán kvantitatív analizálja a jelenlegi helyzetet. Magyarán mondva 

meghatározza a kiinduló állapotokat, melyek a program bevezetését megelőzően kezdeti 

peremfeltételként fennállnak.  
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Kommunikációs feladatok: 

Feladatunk, hogy a lakossági kommunikáció során a marketingmixben olyan érveket hozzunk fel 

a program mellett, amelyek azt sikeressé teszik, továbbá olyan marketingmixet kell összeállítani, 

amely segítségével a jelenleg fennálló lakossági programhoz való hozzáállását pozitív irányba el 

tudja tolni a kiindulási állapotokhoz képest. Az elemzés e része kizárólag a kiinduló állapotokat 

vizsgálja, mélyrehatóbban.  

Vizsgálat tárgya: 

Ezen elemzés utolsó pontjában az 5 és a 14. kérdésre adott válaszok kimenetelének 

összefüggéseit vizsgáljuk meg. Az 5. kérdés lényege, mint az előbbiekben említettük, hogy 

szándékszik-e az elkövetkező 5 évben energetikai korszerűsítést véghezvinni az adott lakos, 

valamint a 14. kérdés: milyennek látja hazája megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

adottságait. Itt vizsgáljuk meg, a 14. válasz kimenetelétől függően, hogy hogyan függ az 5. 

kérdésre adott válasz kimenetele. Az ábra a lehetséges kimeneteleket ábrázolja, amelyek az 

alábbiak: a 14. kérdésre semlegesen válaszolt, az 5.-re nemmel. A 14.-re igennel, az 5.-re szintén. 

Nemmel válaszolt a 14.-re és az 5.-re. Nem válaszolt sem a 14. sem az 5. kérdésre. 

Előzetes konklúzió: 

Ebből az ábrából derül ki az, hogy a lakosság túlnyomó része vagy pozitív, vagy ezzel a kérdéssel 

kivár, amíg a jelenlegi politikai és gazdasági környezet megfelelő irányba nem változik e téren. 

Ezzel az utolsó összehasonlító elemzéssel fogunk majd rátérni az igenek és nemek mélyebb 

okainak vizsgálatára a preferenciatér elemzés következő részében kvalitatív módon! 
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5.5.1. Nemmel és igennel válaszolók százalékos aránya jövedelemszintenként  

A 82. ábrában azt vizsgáljuk meg az egyes jövedelemkategóriákban, hogy az adott jövedelmi 

kategóriában a válaszok hány százaléka jelenik meg az összes nemhez képest. Feltételezésünk 

az ábra elkészítése előtt az volt, hogy a 0-200€ havi jövedelmű lakosok körében lesz a 

legnegatívabb az 5. kérdéshez való hozzáállás. Az ábra elkészítése után azonban két dolog vált 

nyilvánvalóvá, hogy a nemmel válaszolók nagy része nem a legkisebb jövedelmi kategóriában 

található, hanem a 200€- 400€ és 400€- 600€ közötti jövedelemmel rendelkező lakosok 

körében. 

Ez az ábra nem ad választ arra, hogy abszolút értékben mennyire elutasító a teljes közösség, 

ugyanis e ábra nem mutatja meg, hogy az egyes jövedelemcsoportokba hány lakos tartozik.  

 

 
82. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A 83. ábrában azt vizsgáljuk meg az egyes jövedelemkategóriákban, hogy az adott jövedelmi 

kategóriában az igen válaszok hány százaléka jelenik meg az összes igenhez képest. 
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Feltételezésünk az ábra elkészítése előtt az volt, hogy a 600€ feletti havi jövedelmű lakosok 

körében lesz a legpozitívabb az 5. kérdéshez való hozzáállás. Az ábra elkészítése után azonban 

két dolog vált nyilvánvalóvá, hogy az igennel válaszolók nagy része nem a legmagasabb 

jövedelmi kategóriában található, hanem a 200€- 400€ és a 400€- 600€ közötti jövedelemmel 

rendelkező lakosok körében. 

Ez az ábra nem ad választ arra, hogy abszolút értékben mennyire elfogadó a teljes közösség, 

ugyanis ez az ábra nem mutatja meg, hogy az egyes jövedelemcsoportokba hány lakos tartozik.  

 

 

 

83. ábra Forrás: saját primer kutatás 
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5.5.2. Nemmel és igennel válaszolók viszonya az összes válaszadóhoz 

Általános ismertető: 

Az első két ábra kielemzése után nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van egy olyan elemzésre, 

amely feltárja, hogy az adott jövedelmi csoportokhoz a lakossághoz hány százalék tartozik. 

Ugyanis ez jelenti a súlyozó tényezőt arra kitéve, hogy ténylegesen az adott jövedelemcsoporthoz 

tartozó igenek és nemek százalékos arányához ténylegesen mennyi lakos tartozik, aki igennel 

vagy nemmel válaszol.  

 

84. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Elemzés: 
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A 84. ábráról megállapítható, hogy az egyes jövedelmi csoportokban adott igen és nem válaszok 

százalékos arányban hogyan aránylanak egymáshoz. Ebből az ábrából a legjobban az látszik, 

hogy az 82. és 83. ábra feltételezései mennyire helytállóak. Az ábra azt mutatja, hogy a 200€ és 

400€ és a 400€ és 600€ közötti jövedelemmel rendelkező lakosok körében 50-50 % az igenek és 

nemek aránya az 5. kérdéssel kapcsolatosan.  

5.5.3. Igenekkel és nemekkel válaszolók jövedelem kategória besorolása 

viszonyítva az összes válaszadóhoz 

Általános ismertető: 

Ezért további vizsgálódásokat folytattunk, melyek eredmények a 85. ábrán láthatóak. A 85. 

ábrából világosan látszik, hogy a lakosság döntő többsége a 200€ és 400€ valamint a 400€ és 

600€ közötti jövedelemmel rendelkező kategóriába sorolható. E két kategória a lakosság 69%-át 

teszi ki. Ennek a tényében a 84. ábrán ábrázolt igenek és nemek arányát a 85. ábra eredményével 

súlyoztuk, hogy meghagyjuk azt, hogy ténylegesen mennyien utasították el, illetve mennyien 

terveznek az elkövetkező évben energetikai korszerűsítést. Ennek a súlyozásnak az eredménye az 

86. ábra. 
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85. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A 85. ábra jelképezi a súlyozáshoz felhasznált arányokat százalékos formában, melyet az első két 

ábra összefoglalójaként, a bemutatásának szánt 84. ábrához meghatároztuk a tényleges 

kvantitatív arányokat az egyes jövedelmi kategóriákban.  

86.ábra Általános ismertető: 

A 86. ábráról a következő olvasható le: egyrészt látszik, hogy az egyes jövedelmi szintekhez 

tartozó oszlopok nagyságai pont úgy aránylanak egymáshoz a súlyozás miatt (85. ábra), mint a 

85. ábra adott jövedelmi csoportokhoz tartozó lakosok százalékos aránya. Ez az ábra a 84. ábra 

eredményeit mutatja be súlyozottan.  Az ábrából látszik, hogy a lakosság túlnyomó többsége a 

200€ és 400€ közötti jövedelemkategóriába sorolható. Ezen belül a nagy átlag a 400€ és 600€ 

közötti jövedelemmel rendelkezők csoportjába tartozik. Ebből még az is kitűnik, hogy ebbe a 

jövedelmi kategóriába eső lakosság nagyjából 50%- a válaszolt igennel, azaz tervez az 

elkövetkező 5 évben energetikai korszerűsítést.  
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86. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Konklúzió: 

Tehát a várakozások mindenképpen bizakodóak. Legrosszabb esetben is számíthatunk a lakosság 

felének 50%-ra, hogy a programban részt vesz. További megfontolás tárgyát képezi, hogy 

gazdaságilag ez megfelelő hatást vált-e ki. Megfelelő gazdasági hatás alatt azt értjük, hogy az 

energetikai modernizálás következtében a lakossági energia felhasználás jelentősen csökken, 

valamint a pozitívan reagálók által kibocsátott CO2 mennyiség szintén jelentős mértékben 

csökkeni fog. A kommunikáció célja: a két jövedelmi kategória minél nagyobb mértékű 

meggyőzése az energetikai fejlesztésekhez való pozitív hozzáállás elősegítése érdekében. Ebből a 

két jövedelmi csoportból adott igen válaszok a teljes lakosság 25%-át teszik ki. Mivel a 

reprezentatív mintaöröklődő tulajdonsága miatt általánosítható eredmény a teljes lakosságra.  

 

87. ábra Általános elemzés:  

Az ábra a lakosság anyagi helyzetének felmérése céljából készült statisztikai adatokat mutatja be, 

feldolgozott formában, a lakosság jövedelemkategóriánkénti megoszlását ábrázolja százalékos 

formában. A 133. ábrából világosan látszik, hogy a lakosság döntő többsége a 200€ és 400€ 

valamint a 400€ és 600€ közötti jövedelemmel rendelkező kategóriába sorolható. E két kategória 

a lakosság 69%-át teszi ki. 
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87. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

5.5.4. 5. és a 14. kérdésre adott lakossági válaszok kimeneteli összefüggései 

Általános ismertető: 

Az 5. és a 14. kérdésre adott válaszok kimeneteli összefüggéseit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

a 14. kérdésre adott válaszok kimeneteleit tekintjük kiinduló alapnak. Az adott válaszok 

lehetséges kimenetele közül csupán kettő fordult elő a felmérés során: a nem válaszolt sem az 5. 

sem a 14. kérdésre, valamint a 14. kérdésre semlegesen válaszolt, az 5.-re nemmel. Tehát 

világosan látszik, hogy a potenciálisan a programban résztvevők 14. kérdésre adott válaszai 

abszolút semmilyen összefüggést nem mutatnak az 5. kérdésre adott válaszok kimenetelével. 

Ugyanis ebből az ábrából arra lehet következtetni, hogy a lakosság 77%-a sem nem ismeri az 

ország lehetőségeit, sem nem pozitív abban a tekintetben, hogy az elkövetkező 5 évben 

lehetősége lesz energetikai fejlesztésre. A lakosság 77%-a erre a kérdésre nem válaszolt, 23%- a 

válaszolt. A 23% a 14. kérdésre adott semleges válaszokat, illetve az 5. kérdésre adott nem 

válaszokat reprezentálja.  
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Konklúzió: 

A 14. kérdésre adott válaszokból az is kitűnik, hogy a lakosság nagy része, bár jónak ítéli meg 

hazája adottságait, azonban problémásnak érzi az adott energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos 

politikai és a gazdaság hozzáállást a témakörhöz. Drágának tartja a megújuló energiaforrásokhoz 

kapcsolódó eszközöket, berendezéseket illetve korainak érzi a bevezetését, illetve elégtelennek 

tartja a kormány lakosság felé történő kommunikációját. Ebből az is kitűnik, hogy óriási szerep 

fog hárulni a kormányra, mely katalizátorként közreműködve kell, hogy elősegítse az energetikai 

fejlesztéshez szükséges eszközök tömeges elterjedését, hatékonyabbá tegye a lakossági 

kommunikációját e területen, olyan programokat indítson, amelyek népszerűsítik a megújuló 

energiaforrások felhasználását és az energiahatékonyság növelés elősegítését támogatóan 

dolgozzon ki egy átlátható támogatási rendszert.  
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5.6. Preferenciaanalízis általános összehasonlító (lakosság) 

A preferenciaanalízis során azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes társadalmi csoportokat milyen 

preferenciák befolyásolnak döntéseikben. 

A társadalom szerkezetének vizsgálata: foglalkozás, átlagos havi nettó jövedelem, legmagasabb 

iskolai végzettség, lakóhely, korosztály szerint történt. 

5.6.1. Döntési kritériumok fontosságának vizsgálata tevékenységi kör szerint 

Az elemzés célja 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az egye tevékenységi körbe eső emberek 

preferenciális megoszlása 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: Milyen tevékenységi körben végzik munkájukat. 

A második: Az alábbi tényezők közül mely tényezők befolyásolják jobban a válaszadókat egy 

adott technológia melletti döntés során. 

Olcsó ár 

Környezetbarát technológia 

Ne igénylejen karbantartást 

Időtálló lehet 

Műszakilag kiforrott jól bevált technológia 

Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

 

27. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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5.6.2. Foglalkozás szerinti preferencia és megoszlás: 

Ez az összegző ábra egyben mutatja meg azt, hogy a fizikai, szellemi tevékenységet végző, 

tanuló, munkanélküli és a nyugdíjas hogyan vélekedik az alábbi döntési kritériumok 

fontosságáról: olcsó legyen, környezetbarát legyen, időtálló legyen, műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia legyen, ismert referenciákkal rendelkező gyártó legyen. 

Az ábrázolt adatok illetve az ábra alatt található adatsort a következőképpen kaptuk: minden 

egyes kritériumhoz hozzá lehetett rendelni egy 1-6-ig való pontértéket, 6-os volt a legrosszabb, 1-

es volt a legjobb eredmény. Mivel az adatok ábrázolása és az ábrázolásból származó információk 

leolvasása nehézkessé vált volna, hogyha egy az egyben ábrázoltuk volna ezeket az adatokat 

ábrán, mégpedig azért, mert az emberi szem sokkal inkább észreveszi a kiugróan magas 

eredményeket, mint a kiugró mélypontokat. Éppen ezért az említett adatsor reciprokát ábrázoltuk. 

Így a legmagasabb érték a legjobb, a legalacsonyabb érték a legrosszabb lett. Hiszen nem a 

számszerűsítésre, hanem a kiugróan magas fontossággal rendelkező kritérium elhelyezkedésére 

voltunk kíváncsiak. Az olcsóság, a környezetbarátság, időtállóság, a műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia és ismert preferenciákkal rendelkező gyártót ábrázoló tengelyen. 
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Fizikai

Szellemi

Tanuló

Munkanélküli

Nyugdíjas

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

Olcsó legyen
Környezetbarát 

legyen Ne igényeljen 
karbantartást Időtálló legyen

Műszakilag 
kiforrott, jól 

bevált 
technológia 

legyen

Ismert, jó 
referenciákkal 

rendelkező 
gyártó

Olcsó legyen Környezetbarát legyen
Ne igényeljen 
karbantartást

Időtálló legyen
Műszakilag kiforrott, jól 

bevált technológia 
legyen

Ismert, jó 
referenciákkal 

rendelkező gyártó

Fizikai 0,356379187 0,315756236 0,274800769 0,363636364 0,295072293 0,253549696

Szellemi 0,323206206 0,284981476 0,286450874 0,315457413 0,296120817 0,239808153

Tanuló 0,363636364 0,4 0,285714286 0,480076812 0,342817964 0,255297421

Munkanélküli 0,4 0,243902439 0,243902439 0,4 0,294117647 0,322580645

Nyugdíjas 0,5 0,300030003 0,25 0,218197687 0,260892252 0,285714286

Foglalkozásszerinti preferencia megoszlás

 

88. ábra Forrás: saját primer kutatás 

5.6.3. Döntési kritériumok fontosságának vizsgálata jövedelmi szint szerint 

Az elemzés célja 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az egyes jövedelmi szintbe eső emberek 

preferenciális megoszlása. 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: Milyen havi jövedelemmel rendelkeznek a válaszadók. 

A második: Az alábbi tényezők közül mely tényezők befolyásolják jobban a válaszadókat egy 

adott technológia melletti döntés során. 
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Olcsó ár 

Környezetbarát technológia 

Ne igénylejen karbantartást 

Időtálló lehet 

Műszakilag kiforrott jól bevált technológia 

Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

 

28. táblázat Forrás: saját primer kutatás 

5.6.4. Jövedelem szerinti preferencia és megoszlás: 

Ez az összegző ábra egyben mutatja meg azt, hogy a 0-200EUR, 200-400EUR, 400-600EUR, 

600EUR feletti jövedelmek esetén hogyan vélekedik a lakos az alábbi döntési kritériumok 

fontosságáról: olcsó legyen, környezetbarát legyen, időtálló legyen, műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia legyen, ismert preferenciákkal rendelkező gyártó legyen. 

Az ábrázolt adatok illetve az ábra alatt található adatsort a következőképpen kaptuk: minden 

egyes kritériumhoz hozzá lehetett rendelni egy 1-6-ig való pontértéket, 6-os volt a legrosszabb, 1-

es volt a legjobb eredmény. Mivel az adatok ábrázolása és az ábrázolásból származó információk 

leolvasása nehézkessé vált volna, hogyha egy az egyben ábrázoltuk volna ezeket az adatokat 

ábrán, mégpedig azért, mert az emberi szem sokkal inkább észreveszi a kiugróan magas 

eredményeket, mint a kiugró mélypontokat. Éppen ezért az említett adatsor reciprokát ábrázoltuk. 

Így a legmagasabb érték a legjobb, a legalacsonyabb érték a legrosszabb lett. Hiszen nem a 

számszerűsítésre, hanem a kiugróan magas fontossággal rendelkező kritérium elhelyezkedésére 

voltunk kíváncsiak. Az olcsóság, a környezetbarátság, időtállóság, a műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia és ismert preferenciákkal rendelkező gyártót ábrázoló tengelyen. 
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0-200 EUR

200-400EUR

400-600EUR

>600 EUR

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Olcsó legyen
Környezetbarát 

legyen Ne igényeljen 
karbantartást Időtálló legyen

Műszakilag 
kiforrott, jól 

bevált 
technológia 

legyen

Ismert, jó 
referenciákkal 

rendelkező gyártó

Olcsó legyen Környezetbarát legyen Ne igényeljen karbantartást Időtálló legyen
Műszakilag kiforrott, jól 

bevált technológia legyen
Ismert, jó referenciákkal 

rendelkező gyártó

0-200 EUR 0,361663653 0,283366393 0,298240382 0,459558824 0,333333333 0,236127509

200-400EUR 0,443066017 0,289268152 0,273448182 0,299132516 0,238095238 0,239750659

400-600EUR 0,330797221 0,328407225 0,266666667 0,309885342 0,31201248 0,261917234

>600 EUR 0,310366232 0,25713551 0,285714286 0,391236307 0,450045005 0,276931598

Jövedelem szerinti preferenciamegoszlás

 

89. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

0-200EUR közötti jövedelemkategória legfontosabb döntési kritériumai az alábbi sorrendben: 

időtállóság, olcsó legyen, ne igényeljen karbantartást. 

200-400EUR közötti jövedelemkategória legfontosabb döntési kritériumai az alábbi sorrendben: 

ismert jó preferenciákkal rendelkező gyártó, műszakilag kiforrott, jól bevált technológia, időtálló 

legyen. 
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400-600EUR között jövedelemkategória legfontosabb döntési kritériumai az alábbi sorrendben: 

ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó, műszakilag kiforrott jól bevált technológia, 

környezetbarát legyen. 

>600 EUR feletti jövedelemkategória legfontosabb döntési kritériumai az alábbi sorrendben: 

ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó; műszakilag kiforrott, jól bevált technológia, 

környezetbarát és olcsó legyen. 

5.6.5. Döntési kritériumok fontosságának vizsgálata nemek szerint 

Az elemzés célja 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az egyes nemi osztályba tartozó emberek 

preferenciális megoszlása 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: A válaszadó neme. 

A második: Az alábbi tényezők közül mely tényezők befolyásolják jobban a válaszadókat egy 

adott technológia melletti döntés során. 

Olcsó ár 

Környezetbarát technológia 

Ne igénylejen karbantartást 

Időtálló lehet 

Műszakilag kiforrott jól bevált technológia 

Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

 

29. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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5.6.6. Nemenkénti preferencia és megoszlás, konklúzió: 

Ez az összegző ábra egyben mutatja meg azt, hogy a női, illetve a férfi nem hogyan vélekedik az 

alábbi döntési kritériumok fontosságáról: olcsó legyen, környezetbarát legyen, időtálló legyen, 

műszakilag jól bevált, kiforrott technológia legyen, ismert preferenciákkal rendelkező gyártó 

legyen. 

Az ábrázolt adatok illetve az ábra alatt található adatsort a következőképpen kaptuk: minden 

egyes kritériumhoz hozzá lehetett rendelni egy 1-6-ig való pontértéket, 6-ös volt a legrosszabb, 1-

es volt a legjobb eredmény. Mivel az adatok ábrázolása és az ábrázolásból származó információk 

leolvasása nehézkessé vált volna, hogyha egy az egyben ábrázoltuk volna ezeket az adatokat 

ábrán, mégpedig azért, mert az emberi szem sokkal inkább észreveszi a kiugróan magas 

eredményeket, mint a kiugró mélypontokat. Éppen ezért az említett adatsor reciprokát ábrázoltuk. 

Így a legmagasabb érték a legjobb, a legalacsonyabb érték a legrosszabb lett. Hiszen nem a 

számszerűsítésre, hanem a kiugróan magas fontossággal rendelkező kritérium elhelyezkedésére 

voltunk kíváncsiak. Az olcsóság, a környezetbarátság, időtállóság, a műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia és ismert preferenciákkal rendelkező gyártót ábrázoló tengelyen. 
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Férfi

Nő

0
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0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Olcsó legyen

Környezetbarát legyen
Ne igényeljen 
karbantartást Időtálló legyen

Műszakilag 
kiforrott, jól bevált 
technológia legyen

Ismert, jó 
referenciákkal 

rendelkező gyártó

Olcsó legyen Környezetbarát legyen Ne igényeljen karbantartást Időtálló legyen
Műszakilag kiforrott, jól 

bevált technológia legyen
Ismert, jó referenciákkal 

rendelkező gyártó

Férfi 0,372300819 0,316756414 0,266169816 0,318167356 0,3125 0,25733402

Nő 0,342465753 0,277777778 0,292397661 0,352112676 0,273224044 0,246305419

Nemenkénti preferencia megoszlás a kritériumok szerint

 

90. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy: 

- az időtállóság, mint döntési kritérium, a nők számára fontosabb, mint a férfiak számára.  

- A műszakilag kiforrott, jól bevált technológia-döntési kritériumként a férfiak számára 

fontosabb, mint a nők számára.  

- Az olcsóság, mint döntési kritérium a férfiak számára fontosabb, mint a nők számára. 

- A nők számára energetikai fejlesztéshez kötődő eszközök, gépek, berendezések esetén 

fontosabb, hogy ne igényeljen karbantartást.  
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- A nők számára fontosabb döntési kritérium, hogy ismert, jó referenciákkal rendelkező 

gyártó legyen az adott eszköz, berendezés előállítója. 

- A környezetbarát technológia preferálása a férfiak esetében fontosabb döntési kritérium. 

5.6.7. Döntési kritériumok fontosságának vizsgálata korosztályonkénti 

csoportosításban csoportosításba 

Az elemzés célja 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az egyes korosztályba eső emberek 

preferenciális megoszlása. 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: A válaszadó életkora. 

A második: Az alábbi tényezők közül mely tényezők befolyásolják jobban a válaszadókat egy 

adott technológia melletti döntés során. 

Olcsó ár 

Környezetbarát technológia 

Ne igénylejen karbantartást 

Időtálló lehet 

Műszakilag kiforrott jól bevált technológia 

Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

 

30. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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5.6.8. Korosztályonkénti preferencia és megoszlás: 

Ez az összegző ábra egyben mutatja meg azt, hogy a 18-30 éves,31-45 év 46-60 éves,61-75 éves 

76 év feletti korosztály hogyan vélekedik az alábbi döntési kritériumok fontosságáról: olcsó 

legyen, környezetbarát legyen, időtálló legyen, műszakilag jól bevált, kiforrott technológia 

legyen, ismert preferenciákkal rendelkező gyártó legyen. 

Az ábrázolt adatok illetve az ábra alatt található adatsort a következőképpen kaptuk: minden 

egyes kritériumhoz hozzá lehetett rendelni egy 1-6-ig való pontértéket, 6-os volt a legrosszabb, 1-

es volt a legjobb eredmény. Mivel az adatok ábrázolása és az ábrázolásból származó információk 

leolvasása nehézkessé vált volna, hogyha egy az egyben ábrázoltuk volna ezeket az adatokat 

ábrán, mégpedig azért, mert az emberi szem sokkal inkább észreveszi a kiugróan magas 

eredményeket, mint a kiugró mélypontokat. Éppen ezért az említett adatsor reciprokát ábrázoltuk. 

Így a legmagasabb érték a legjobb, a legalacsonyabb érték a legrosszabb lett. Hiszen nem a 

számszerűsítésre, hanem a kiugróan magas fontossággal rendelkező kritérium elhelyezkedésére 

voltunk kíváncsiak. Az olcsóság, a környezetbarátság, időtállóság, a műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia és ismert preferenciákkal rendelkező gyártót ábrázoló tengelyen. 
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91. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

A korosztályonkénti preferencia megoszlás esetén az olcsóság, mint döntési kritérium a 76 év 

felettiek számára a legfontosabb. 

A leg környezet tudatosabb a 61-75, valamint a 18- 30 év közötti korosztály. 

Az, hogy az emberi beavatkozás és üzemeltetés szakértelmi igénye ne legyen nagy. A 76 év 

feletti korosztály számára a legfontosabb, hogy ne igényeljen karbantartást, hiszen ebben a 

korban az emberek többsége már nem képes önállóan karbantartási munkálatokat, sem 

egészségüknél, sem pedig szaktudásukból kifolyólag. 

Az időtállóság, mint döntési kritérium a 18 és 30 év, valamint a 46 és 60 év közötti korosztály 

számára a legfontosabb szempont. Ennek okai lehetnek a fiatal generáció viszonylagos jövedelem 

elköltési prioritási sorrendjei, ugyanis egy aktívan tervező és bővítő korosztály „haladni” szeretne 
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és nem a meglévő eszközöket pótolni ezek pótlására jövedelemrészt szánni. A 40-60 éves 

generáció már az utódokra az örökösökre gondol, ezzel is segítve az utánuk jövő generációkat. 

A döntési kritériumok közül a műszakilag kiforrott, jól bevált technológia a 46 és 60 év, valamint 

a 31 és 45 év közötti korosztály számára a legfontosabb követelmény, egy technológiával és 

műszaki tartalommal szemben támasztott elvárások közül. 

Az ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó, mint döntési kritérium a 61 és 75 év közötti 

korosztály számára a legfontosabb. 

5.6.9. Döntési kritériumok fontosságának vizsgálata iskolai végzettség szerint 

Az elemzés célja 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az egyes iskolai végzettségi körbe eső emberek 

preferenciális megoszlása. 

Adatok meghatározása 

Két fontos adatra volt szükségünk ebben a kérdéskörben: 

Az első: A válaszadó milyen iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A második: Az alábbi tényezők közül mely tényezők befolyásolják jobban a válaszadókat egy 

adott technológia melletti döntés során. 

Olcsó ár 

Környezetbarát technológia 

Ne igénylejen karbantartást 

Időtálló lehet 

Műszakilag kiforrott jól bevált technológia 

Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

31. táblázat Forrás: saját primer kutatás 
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5.6.10. Iskolai végzettség szerinti preferencia és megoszlás: 

Ez az összegző ábra egyben mutatja meg azt, hogy a Legfeljebb 8 általános, a Szakmunkás, a 

Szakközépiskolai (érettségi), Gimnázium (érettségi), Főiskola, Egyetemi végzettségűek hogyan 

vélekednek az alábbi döntési kritériumok fontosságáról: olcsó legyen, környezetbarát legyen, 

időtálló legyen, műszakilag jól bevált, kiforrott technológia legyen, ismert preferenciákkal 

rendelkező gyártó legyen. 

Az ábrázolt adatok illetve az ábra alatt található adatsort a következőképpen kaptuk: minden 

egyes kritériumhoz hozzá lehetett rendelni egy 1-6-ig való pontértéket, 6-os volt a legrosszabb, 1-

es volt a legjobb eredmény. Mivel az adatok ábrázolása és az ábrázolásból származó információk 

leolvasása nehézkessé vált volna, hogyha egy az egyben ábrázoltuk volna ezeket az adatokat 

ábrán, mégpedig azért, mert az emberi szem sokkal inkább észreveszi a kiugróan magas 

eredményeket, mint a kiugró mélypontokat. Éppen ezért az említett adatsor reciprokát ábrázoltuk. 

Így a legmagasabb érték a legjobb, a legalacsonyabb érték a legrosszabb lett. Hiszen nem a 

számszerűsítésre, hanem a kiugróan magas fontossággal rendelkező kritérium elhelyezkedésére 

voltunk kíváncsiak. Az olcsóság, a környezetbarátság, időtállóság, a műszakilag jól bevált, 

kiforrott technológia és ismert preferenciákkal rendelkező gyártót ábrázoló tengelyen. 
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Legfeljebb 8 általános

Szakmunkás

Szakközépiskola (érettségi)
Gimnázium (érettségi)
Főiskola
Egyetem

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,6

Olcsó legyen Környezetbarát legyen
Ne igényeljen 
karbantartást

Időtálló legyen
Műszakilag kiforrott, jól 

bevált technológia 
legyen

Ismert, jó referenciákkal 
rendelkező gyártó

Legfeljebb 8 általános 0,562429696 0,368459838 0,406669378 0,333333333 0,270855905 0,297265161

Szakmunkás 0,264690312 0,291630213 0,30835646 0,330033003 0,2600104 0,297265161

Szakközépiskola (érettségi) 0,310366232 0,276319425 0,278164117 0,25 0,302297461 0,282087447

Gimnázium (érettségi) 0,346140533 0,374953131 0,310945274 0,326264274 0,361141206 0,314267756

Főiskola 0,310559006 0,259268862 0,274047684 0,326264274 0,342114266 0,323519896

Egyetem 0,25713551 0,256081946 0,243427459 0,24600246 0,288850376 0,255819903

Iskolai végzettség szerinti preferencia megoszlás

92. ábra Forrás: saját primer kutatás 

 

Az árérzékenységet vizsgálva megállapítható, hogy az olcsóság, mint döntési kritérium a 

legfeljebb 8 általános iskolával és a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők számára a 

legfontosabb. 
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A leg környezet tudatosabbak a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségivel rendelkezők. 

Az, hogy a beépített eszköz ne igényeljen karbantartást a főiskolai és legfeljebb 8 általános 

iskolával rendelkezők számára a legfontosabb döntési kritérium. 

Az időtállóság a szakmunkások és főiskolások számára a legfontosabb döntési kritérium. 

A műszakilag kiforrott, jól bevált technológia a főiskolai végzettségűek számára a legfontosabb 

döntési kritérium. 

Az ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó a főiskolások és egyetemisták számára a 

legfontosabb döntési kritérium. 
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Függelék 
 

1. számú Függelék - Kérdőív 

 

Lakossági kérdőív 

1. Milyen lakóépületben lakik? 

□ Családi ház 

□ Többlakásos társasház 

□ Panellakás 

 

2. Mikor épült az ingatlan? 

□ 1960 előtt 

□ 1960-1980 

□ 1980-1990 

□ 1990-2000 

□ 2000 után 

 

3. Milyen típusú fűtőberendezés üzemel az épületben? (több berendezést is megjelölhet) 

□ Kondenzációs gázkazán 

□ Állandó hőmérsékletű gázkazán 

□ Alacsony hőmérsékletű gázkazán 

□ Elektromos hősugárzó 

□ Elektromos hőtárolós kályha 

□ Hőszivattyú 

□ Cserépkályha 

□ Kandalló 

□ Egyedi fűtés kályhával 
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□ Fatüzelésű központi kazán 

□ Faelgázosító kazán 

□ Távfűtés 

□ Padló vagy falfűtés 

□ Egyéb: ……………………………………………………………………………………… 

 

4. Rendelkezik-e ingatlana energiatanúsítvánnyal? 

□ Nem 

□ Igen 

 

5. Tervez az elkövetkező 5 évben energetikai korszerűsítést? 

□ Nem 

□ Igen 

 

6. Ha igen, milyen lépést? 

□ Nyílászárók cseréje 

□ Szigetelés 

□ Új berendezés vásárlása, mégpedig: …………………………………………………………. 

□ Egyéb: ………………………………………………………………………………………... 

 

7. Hasznosít-e lakóingatlanában jelenleg megújuló energiaforrást? 

□ Nem 

□ Igen, mégpedig: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Milyen megtérülési idő mellett ruházna be megújuló energiaforrást hasznosító 

berendezésbe? 

□ 5 év alatti 
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□ 10 év alatti 

□ 15 év alatti 

□ 20 év alatti 

□ akár 20 év feletti megtérülési idő esetén is beruháznék 

□ semmilyen esetben nem ruháznék be 

 

9. Mekkora mértékű beruházási támogatás esetén vágna bele megújuló energiaforrást 

hasznosító berendezés telepítésébe? 

□ 50% feletti 

□ 40% feletti 

□ 30% feletti 

□ 20% feletti 

□ 10% feletti 

□ támogatás nélkül is beruháznék 

 

10. Állítsa sorrendbe az alábbi szempontokat aszerint, hogy mennyire tartja őket 

fontosnak ingatlana energiaellátásával kapcsolatban! (1: legfontosabb, 6: legkevésbé 

fontos) 

□ Olcsó legyen 

□ Környezetbarát legyen 

□ Ne igényeljen karbantartást 

□ Időtálló legyen 

□ Műszakilag kiforrott, jól bevált technológia legyen 

□ Ismert, jó referenciákkal rendelkező gyártó 

 

11. Melyik berendezéseket/eljárásokat alkalmazza az alábbiak közül? (több megoldást is 

megjelölhet) 

□ Napkollektor: használati melegvíz, fűtés-hűtés 

□ Napelem: elektromos áram 



MEGÚJULÓ ENERGIAÁGAZAT KISTÉRSÉGI SZINTŰ FELTÉRKÉPEZÉSE 
A BODROGKÖZ ÉS UNG-VIDÉKEN 2010 

 

172 | O l d a l :  

 

□ Napfényvető: optikai rendszer, bevilágított aktív zóna növelése 

□ Szélgenerátor: elektromos áram 

□ Hulladékhő hasznosítás: levegő hőcserélő, szellőztetés, hűtés és fűtés 

□ Föld hőjének felhasználása: földhőcserélő csöves megoldással, légbefúvással fűtés, hűtés 

□ Föld hőjének felhasználása: hőszivattyú, fűtés, hűtés és használati melegvíz 

□ Növényi szerves anyag komposztálása a talaj minőségének javítása érdekében 

□ Szerves anyag komposztálás (biomassza): gáztermelés, fűtés 

□ Esővízgyűjtés, ciszterna: klimatizálás és használati víz biztosítása (nem ivóvíz) 

□ Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási víz ismételt felhasználása 

□ Fahulladék hasznosítása: pellet kazán, vízköpenyes tűztérbetétek, faelgázosító kazánok, 

fűtés, használati melegvíz 

□ Geotermikus energia: hőcserélő, fűtés és használati melegvíz 

□ Semelyiket 

 

12. Melyik berendezéseket, eljárásokat tervezi alkalmazni a közeljövőben? (több 

megoldást is megjelölhet) 

□ Napkollektor: használati melegvíz, fűtés-hűtés 

□ Napelem: elektromos áram 

□ Napfényvető: optikai rendszer, bevilágított aktív zóna növelése 

□ Szélgenerátor: elektromos áram 

□ Hulladékhő hasznosítás: levegő hőcserélő, szellőztetés, hűtés és fűtés 

□ Föld hőjének felhasználása: földhőcserélő csöves megoldással, légbefúvással fűtés, hűtés 

□ Föld hőjének felhasználása: hőszivattyú, fűtés, hűtés és használati melegvíz 

□ Növényi szerves anyag komposztálása a talaj minőségének javítása érdekében 

□ Szerves anyag komposztálás (biomassza): gáztermelés, fűtés 

□ Esővízgyűjtés, ciszterna: klimatizálás és használati víz biztosítása (nem ivóvíz) 

□ Szürkevíz hasznosítás: kevésbé szennyezett háztartási víz ismételt felhasználása 

□ Fahulladék hasznosítása: pellet kazán, vízköpenyes tűztérbetétek, faelgázosító kazánok, 

fűtés, használati melegvíz 
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□ Geotermikus energia: hőcserélő, fűtés és használati melegvíz 

□ Semelyiket 

 

13. Milyen energiatermelési megoldást alkalmazna, amennyiben új ingatlanba költözne? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Milyennek látja hazája adottságait a megújuló energiaforrásokkal való 

energiatermelés szempontjából? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Demográfiai adatok 

 

Az Ön neme: 

□ Férfi 

□ Nő 

 

Az Ön életkora: 

□ 18 év alatt 

□ 18-30 év 

□ 31-45 év 

□ 46-60 év 

□ 61-75 év 

□ 76 év felett 
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Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: 

□ Legfeljebb 8 általános 

□ Szakmunkás 

□ Szakközépiskola (érettségi) 

□ Gimnázium (érettségi) 

□ Főiskola 

□ Egyetem 

 

Az Ön foglalkozása: 

□ Fizikai 

□ Szellemi 

□ Tanuló 

□ Munkanélküli 

□ Nyugdíjas 

 

Az Ön lakóhelye: 

□ Város 

□ Község 

□ Falu 

□ Egyéb: ………………. 

 

Az Ön átlagos havi nettó jövedelme: 

□ 0-200 EUR 

□ 200-400 EUR 

□ 400-600 EUR 

□ 600 EUR felett 

Köszönjük szíves közreműködését! 
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Választhatóan megadható adatok a későbbi tájékoztatás érdekében 

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

Email cím: 

 

A tanulmányból szeretnék kapni 1 példányt elektronikusan 

□ Igen 

□ Nem 

 

Köszönjük szíves közreműködését! 

 

A gazdasági szereplőkkel kitöltetett kérdőív csupán az első kérdésben (itt a vállalat által használt 

ingatlan típusára kérdeztünk rá) és a demográfiai adatokat érintő kérdésekben tért el a lakossági 

kérdőívtől. 
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„Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.“ 
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