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1.

igen (1), nem (2) FELUJITE Ha FELUJITE=2, ugorjon az ETANUS-ra!

2. Ezen belül történt-e az elmúlt 12 hónapban valamilyen energia-felhasználást érintő korszerűsítés?

igen (1), nem (2) FELUJIT12HO

Ha volt korszerűsítés az elmúlt 12 hónapban (FELUJIT12HO=1)

2/a. Végeztek-e külső hőszigetelést? igen (1), nem (2) KHOSZIG

2/b. Végeztek-e padlás, pince, tető hőszigetelést? igen (1), nem (2) PPTHOSZIG

2/c. Végeztek-e nyílászáró-korszerűsítést, vagy cserét? igen (1), nem (2) NYZKORSZCS

2/d. Végeztek-e fűtés korszerűsítést? igen (1), nem (2) FUTKORSZ

2/e. Történt-e bojler csere? igen (1), nem (2) BOJLCSER

EGYEBFELUJIT

3. Rendelkezik-e háza/lakása energiatanúsítvánnyal?

igen (1), nem (2) nem tudom (-8) ETANUS

3/a. Milyen energia-tanúsítvánnyal rendelkezik a ház/lakás, melyben élnek? ETANUS_TIP

4. Részt vett-e a társasházuk a panel-felújítási programban? PANELPR

1. Hány kWh áramot fogyasztott az Ön háztartása az előző év azonos hónapjától számítva? (Ft)?

(nem tudom (-8)) kWh/év ARFOGY

2. Mennyi volt az éves áramfogyasztási díj összege? (Ft) 

Kérjük összesítse a részszámlákon szereplő értékeket, vagy becsülje meg! 

(nem tudom (-8)) Ft/év ARDIJ

Ha nem tudja az éves áramfogyasztást megadni, kérjük adja meg egy részszámla adatait!

2/a. Mennyi volt a legutolsó részszámla összege (Ft)? Ft/hó ARRESZDIJ

2/b. Mennyi a részszámlák éves száma? ARRESZDB

3. Használ az Önök háztartása vezérelt (éjszakai) áramot? igen (1), nem (2) VEZART

Ha  használnak vezérelt áramot (VEZART=1)

3/a. Mire használják a vezérelt áramot? VEZARFELH

Melegvíz-előállításra (1),  Fűtésre (2), Mindkettőre (3), Egyéb célra, éspedig… (4)

Kérjük részletezze, milyen egyéb célra használja!

VEZARFELH_SZOV

(nem tudom (-8)) kWh/év VEZARFOGY

(nem tudom (-8)) Ft/év VEZARDIJ

Ha  nem tudja az éves áramfogyasztást megadni, kérjük adja meg egy részszámla adatait!

4/a. Mennyi volt a legutolsó részszámla összege (Ft)? Ft/hó VEZARRESZDIJ

(nem tudom (-8)) 

4/b. Mennyi a részszámlák éves száma? db VEZARRESZDB

Ha használnak vezérelt áramot, mennyi volt a fogyasztási díjának összege az előző év 

azonos hónapjától számítva(Ft)?

I. ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS

Kérjük, itt olyan javításokra gondoljon, mint pl. a külső falazat, tető, vagy pince hőszigetelése, nyílászáró-

csere, fűtéskorszerűsítés, stb.!

Kérjük, gondoljon vissza a lakáson, házon végzett energia-felhasználást érintő korszerűsítésekre, 

melyek az elmúlt 12 hónapban történtek. Az alábbi kérdések ezek részleteire vonatkoznak. 

2/f.

Történt-e az elmúlt 10 évben valamilyen energia-felhasználást érintő korszerűsítés a lakásban/házban, ahol 

élnek?

Amennyiben a felsoroltakon kívül volt egyéb energia-felhasználást érintő korszerűsítés, kérjük, 

nevezze meg, mi volt az!

A +,fokozottan energiatakarékos (1), A, energiatakarékos (2), B, követelménynél jobb (3), C, 

követelménynek megfelelő (4), D, követelményt megközelítő (5), E, átlagosnál jobb (6), F, átlagos (7), G, 

átlagost megközelítő (8), H, gyenge (9), I, rossz (10)

igen, a külső falakat hőszigetelték (1), igen, melegvízkorszerűsítés történt (napkollektorok felszerelése) (2), 

igen, mindkettőt elvégezték (3), nem történt korszerűsítés (4)

Ha használnak vezérelt áramot, hány kWh volt a vezérelt villamosenergia-fogyasztás az 

előző év azonos hónapjától számítva?

II. ELEKTROMOS ENERGIA-FOGYASZTÁS

Kérjük összesítse a részszámlákon szereplő értékeket, vagy becsülje meg! 

Kérjük, ha használ vezérelt (éjszakai) áramot, annak fogyasztását ne számolja ide!

3/c.

3/b.
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1. Milyennek érzik a lakás hőmérsékletét a fűtési szezonban?

hűvösnek (1), komfortosnak / megfelelőnek (2), melegnek (3) HOERZET

igen (1), nem (2) VANEOTTHON

3. Jellemző-e, hogy alacsonyabb hőfokra állítják a fűtést, ha elmennek otthonról?

igen (1), nem (2) FUTESSZAB

1. Milyen energiahordozó szolgál a tömbfűtés alapjául?

EHORD_TAVF

2. Mi a táv-, vagy tömbfűtés számlázásának alapja?

TAVSZAML

Kérjük részletezze, milyen az egyéb számlázási alap!

TAVSZAML_SZOV

3. Hány GJ hőt fogyasztott az elmúlt évben?

Kérjük összesítse a részszámlákon szereplő értékeket, vagy becsülje meg!

(nem tudom (-8)) HOGJ

4. Mennyi volt az éves fűtési kiadása az előző év azonos hónapjától számítva? (Ft)

(nem tudom (-8)) Ft/év FUTKIAD

4/a. Mennyi volt ebből az alapdíj értéke? (Ft) Ft/év EVALAPDIJ

4/b. Mennyi volt ebből a hődíj értéke? (Ft) Ft/év EVHODIJ

4/c. Mennyi volt a melegvíz-előállítás díja? (Ft) Ft/év EVMVIZDIJ

Ha  nem tudja az éves távfűtési kiadást megadni és átalányban fizet , kérjük adja meg egy részszámla adatait!

5. Mennyi az egy részszámlán szereplő fűtési díj? (Ft) Ft/hó RESZDIJ_ATAL

5/a. Mennyi ebből az alapdíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZALAPDIJ_ATAL

5/b. Mennyi ebből a hődíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZHODIJ_ATAL

5/c. Mennyi ebből a melegvíz-előállítás díja? (Ft) Ft/hó RESZMVIZDIJ_ATAL

6. Mennyi a havi részszámla átlagos összege fűtési szezonon kívül (Ft)?

Ft/hó RESZDIJ_SZK

6/a. Mennyi ebből az alapdíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZALAPDIJ_SZK

6/b. Mennyi ebből a hődíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZMHODIJ_SZK

6/c. Mennyi ebből a melegvíz-előállítás díja? (Ft) Ft/hó RESZMVIZDIJ_SZK

6/d. Mennyi a havi részszámla átlagos összege fűtési szezonban (Ft)?

Ft/hó RESZDIJ_SZ

6/e. Mennyi ebből az alapdíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZALAPDIJ_SZ

6/f. Mennyi ebből a hődíj értéke? (Ft) Ft/hó RESZMHODIJ_SZ

6/g. Mennyi ebből a melegvíz-előállítás díja? (Ft) Ft/hó RESZMVIZDIJ_SZ

Van-e külön mérőórája a melegvízre? van (1), nincs (2) MVIZORA

1. Mi a földgázfogyasztás számlázásának alapja?

mérés (1), átalány (2) FGSZAML

2. Hány m3 földgázt fogyasztott az előző év azonos hónapjától számítva? (Ft)

Kérjük összesítse a részszámlákon szereplő értékeket, vagy becsülje meg!

(nem tudom (-8)) m
3
/év FGFOGY

3. Mennyi volt az éves földgázfogyasztás összege? (Ft)

Kérjük összesítse a részszámlákon szereplő értékeket, vagy becsülje meg!

(nem tudom (-8)) Ft/év FGDIJ

4/a. Mennyi volt a havi gázszámla átlagösszege fűtési szezonban?

Ft/hó FGRESZDIJ_FUTSZEZ

4/b. Mennyi volt a havi gázszámla átlagösszege fűtési szezonon kívül?

Ft/hó FGRESZDIJ_FUTKIV

5. Ha átalánydíjat fizet, mekkora annak havi összege (Ft)?

Ft/hó FGATAL

2.

IV. TÁVFŰTÉS, KÖZPONTI FŰTÉS

Ha  nem tudja az éves gázkiadást megadni és mérés alapján fizet , kérjük adja meg egy havi részszámla 

adatait fűtési szezonban és fűtési szezonon kívül!

III. HŐÉRZET

Ha  nem tudja az éves távfűtési kiadást megadni és mérés alapján fizet , kérjük adja meg egy átlagos 

részszámla adatait fűtési szezonban és fűtési szezonon kívül!

V. FÖLDGÁZFOGYASZTÁS     

Ha  nem tudja az éves gázkiadást megadni és átalány alapján fizet , kérjük adja meg egy havi részszámla 

Ha  táv- vagy tömbfűtése van (FUTMOD=1,2)

földgáz (1), tűzifa (fabrikett, pellet is) (2), szén (feketeszén, barnaszén, lignit, 

szénbrikett) (3), nem tudom (-8)

mérés (1),  légköbméter átalány (2), négyzetméter átalány (3), légköbméter és 

négyzetméter átalány (4), egyéb, éspedig… (5)

Tartózkodik-e az Önök háztartásából valaki hétköznap napközben a lakásban/házban a fűtési szezonban?

Ha  van vezetékes gázuk (HLGAZ=1)
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1.

igen (1), nem (2) FBSZENHASZN

2/a. Kérjük adja meg a fekete és barnaszénből felhasznált mennyiséget (q-mázsa)!

q/év FBSZENMAZSA

2/b. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év FBSZENFT

2/c. A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja fűtésre? % FBSZENFUTAR

2/d.

% FBSZENMVAR

2/e. A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja főzésre? % FBSZENFOZAR

3.

igen (1), nem (2) LIGNITHASZN

4/a. Kérjük adja meg a lignitből felhasznált mennyiséget (q-mázsa)! q/év LIGNITMAZSA

4/b. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év LIGNITFT

4/c. A felhasznált lignit mennyiség mekkora hányadát használja fűtésre? % LIGNITFUTAR

4/d. % LIGNITMVAR

4/e. A felhasznált lignit mennyiség mekkora hányadát használja főzésre? % LIGNITFOZAR

5.

igen (1), nem (2) SZBRIKHASZN

6/a. Kérjük adja meg a fekete és barnaszénből felhasznált mennyiséget (q-mázsa)!

q/év SZBRIKMAZSA

6/b. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év SZBRIKFT

6/c.

% SZBRIKFUTAR

6/d.

% SZBRIKMVAR

6/e.

% SZBRIKFOZAR

7.

igen (1), nem (2) TUZIFAHASZN

8/a. Kérjük adja meg a használt tűzifa mennyiség mértékegységét!

mázsa (1), köbméter (2), erdei köbméter (3), kg  (4) TUZIFAMERTE

8/b. Kérjük adja meg a tűzifából felhasznált mennyiséget (q-mázsa)! q/év TUZIFAMENNY

8/c. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év TUZIFAFT

8/d. A felhasznált tűzifa mennyiség mekkora hányadát használja fűtésre? % TUZIFAFUTAR

8/e.

% TUZIFAMVAR

8/f. A felhasznált tűzifa mennyiség mekkora hányadát használja főzésre? % TUZIFAFOZAR

9.

igen (1), nem (2) PELLFABRIKHASZN

9/a. Kérjük adja meg a pelletből vagy fabrikettből felhasznált mennyiséget (q-mázsa)!

q/év PELLFABRIKMENNY

9/b. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év PELLFABRIKFT

9/c.

% PELLFABRIKFUTAR

% PELLFABRIKMVAR

9/e.

% PELLFABRIKFOZAR

igen (1), nem (2) FAHULLHASZN

11/a. Milyen gyakran használt bármilyen (fűtés, HMV, főzés) célra fahulladékot?

rendszeresen sokat (1), rendszeresen keveset (2), alkalmanként (3) FAHULLHASZN_GYAK

11/b. Kérjük adja meg a  fahulladékból felhasznált mennyiséget (kg)! kg/év FAHULLMENNY

A felhasznált pellet vagy fabrikett mennyiség mekkora hányadát 

használja főzésre?

A felhasznált szénbrikett mennyiség mekkora hányadát használja 

melegvíz-előállításra?

A felhasznált szénbrikett mennyiség mekkora hányadát használja 

főzésre?

Használ-e tűzifát fűtés, főzés, használati melegvíz előállítás valamelyikére, az elmúlt 12 hónapban?

A felhasznált szénbrikett mennyiség mekkora hányadát használja 

fűtésre?

Ha  használt tűzifát (TUZIFAHASZN=1)

A felhasznált lignit mennyiség mekkora hányadát használja melegvíz-

előállításra?

Használ-e szénbrikettet fűtés, főzés, használati melegvíz előállítás valamelyikére, az elmúlt 12 hónapban?

A felhasznált tűzifa mennyiség mekkora hányadát használja melegvíz-

előállításra?

Használ-e pelletet, fabrikettet fűtés, főzés, használati melegvíz előállítás valamelyikére, az elmúlt 12 

hónapban?

A felhasznált pellet vagy fabrikett mennyiség mekkora hányadát 

használja fűtésre?

Használt-e fahulladékot (pl. rőzsét, gallyat, fatelepi fahulladékot, száldeszkát) fűtésre, főzésre, 

használati melegvíz előállításra  az elmúlt 12 hónapban?

Ha  használt pelletet, fabrikettet (PELLFABRIKHASZN=1)

Ha  használt fahulladékot (FAHULLHASZN=1)

Ha  használt fekete vagy barnaszenet (FBSZENHASZN=1)

Ha  használt lignitet (LIGNITHASZN=1)

Ha  használt szénbrikettet (SZBRIKHASZN=1)

Használt-e lignitet fűtés, főzés, használati melegvíz előállítás valamelyikére, az elmúlt 12 hónapban?

A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja melegvíz-

előállításra?

VI. EGYÉB - NEM VEZETÉKES - ENERGIAHORDOZÓK

Használ-e feketeszenet, barnaszenet fűtés, főzés, használati melegvíz előállítás valamelyikére, az 

elmúlt 12 hónapban?

A felhasznált pellet vagy fabrikett mennyiség mekkora hányadát 

használja melegvíz-előállításra?

10.

9/d.
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igen (1), nem (2) EGYNOVHASZN

13/a. Milyen gyakran használt bármilyen célra (fűtés, HMV, főzés)  egyéb növényi anyagokat

rendszeresen sokat (1), rendszeresen keveset (2), alkalmanként (3) EGYNOVHASZN_GYAK

13/b.

kg/év EGYNOVMENNY

14. Használt-e tüzelőolajat fűtésre, főzésre, használati melegvíz előállításra az elmúlt 12 hónapban?

igen (1), nem (2) TUZOLAJHASZN

15/a. Kérjük adja meg a  tüzelőolaj felhasznált mennyiséget (l)! l/év TUZOLAJL

15/b. Mennyi volt ennek becsült költsége? (Ft) Ft/év TUZOLAJFT

15/c. A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja fűtésre? % TUZOLAJFUTAR

15/d.

% TUZOLAJMVAR

15/e. A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja főzésre? % TUZOLAJFOZAR

16.

igen (1), nem (2) PBGAZHASZN

17/a.

db/év PBGAZ_KPAL

17/b.

db/év PBGAZ_NPAL

17/c. A felhasznált PB gáz mennyiség mekkora hányadát használja fűtésre? % PBGAZFUTAR

17/d.

% PBGAZMVAR

17/e. A felhasznált PB gáz mennyiség mekkora hányadát használja főzésre? % PBGAZFOZAR

18. Van-e napelem telepítve, s ha igen mekkora a teljesítménye? (kW) kW NAPELKW

19.

m2 NAPKOLFEL

20. Használnak-e  hőszivattyút, s ha igen mekkora a  hőteljesítménye? (kW) kW HOSZIVKW

Ha  kazánnal, cirkóval fűt (FUTMOD=3)

1/a. Milyen energiahordozót használ a kazán fűtéséhez?

KAZEN

Kérjük részletezze, milyen az egyéb módon fűti a kazánt!

KAZENSZOV

1/b. Milyen célra használja a kazánt?

csak fűtésre (1), fűtésre és melegvízellátásra egyaránt (2) KAZFUN

Ha  villany- vagy gázbojlerrel állítja elő a melegvízet (HD010M=3,4)

2.

BOJKAP

kevesebb, mint 100 liter (1), 101-200 liter (2), nagyobb, mint 200 liter (3), nem tudom (-8)

1. Hány m2-t fűtenek a lakásból a fűtési időszakban? m
2

FUTNM

2. Használ-e Ön valamilyen kiegészítő fűtési módot a domináns fűtés mellett a fűtési időszakban?

nem (0), Igen, egyet (1), igen kettőt (2), igen, hármat (3) KIEGFUT

Ha  használ kiegészítő fűtést (KIEGFUT=1,2,3)

3/a. Ha használ kiegészítő fűtést, milyet?

Több válasz is adható!
KIEGFUTMOD1

KIEGFUTMOD2

KIEGFUTMOD3

Kérjük jelezze, milyen az egyéb kiegészítő fűtése!

KIEGFUTMOD1_SZOV

3/b. Milyen gyakran használja a kiegészítő fűtést a fűtési időszakban?

naponta (1), hetente 2-3-szor (2), hetente (3), havonta (4), ritkábban (5) KIEGFUTIDO

3/c. A fűtésen belül milyen arányú ez a kiegészítő fűtési mód? KIEGFUTAR1 KIEGFUTAR2

Több válasz is adható, ha a KIEGFUTMOD is több volt! KIEGFUTAR3

Kérjük adja meg az egyéb növényi anyagból felhasznált 

mennyiséget (kg)!

A felhasznált szén mennyiség mekkora hányadát használja melegvíz-

előállításra?

Hány db normál (11,5 kg) palackos PB gázt használt fel az elmúlt 12 

hónapban?

Használt-e PB gázt (palackost, vezetékest, tartályost) fűtésre, főzésre, használati melegvíz előállításra 

az elmúlt 12 hónapban?

Ha  használt tüzelőolajat (TUZOLAJHASZN=1)

Ha  használt PB gázt (PBGAZHASZN=1)

VII. EGYEDI KAZÁNFŰTÉS, MELEGVÍZ ELLÁTÁS

földgázt, hagyományos készülékkel (1),  földgázt, kondenzációs 

készülékkel (2), tűzifát  (pelletet, fabriketett, faaprítékot, fahulladékot) (3), 

szenet   (feketeszenet, barnaszenet, lignitet, brikettet, tőzeget, kokszot) (4), 

az előbbieket vegyes üzemmódban (5),  egyebet, éspedig: (6)

VIII. FŰTÉS KÉRDÉSEK

A felhasznált PB gáz mennyiség mekkora hányadát használja melegvíz-

előállításra?

Van-e napkollektor telepítve, s ha igen mekkora a napkollektor felülete? 

(m2 )

Ha a melegvizet bojlerrel (villany, gáz) és nem kazánnal biztosítja, mekkora 

a bojler tároló-kapacitása?

elektromos hősugárzót, elektromos kandallót (1), olajradiátort (2), 

klímaberendezést (3), kandallót, cserépkályhát, szenes-, vagy fás kályhát 

(4),  napkollektort (5),  hőszivattyút (6), központi fűtést (7),  gázkonvektort 

(8), beépített (fix) elektromos fűtőtestet (pl. hőtárolós kályha) (9), egyebet, 

éspedig…. (10)

Használt-e egyéb növényi anyagot (pl. szalmát, magvakat) fűtésre, főzésre, használati melegvíz 

előállításra az elmúlt 12 hónapban?
12.

Hány db maxi (23 kg) palackos PB gázt használt fel az elmúlt 12 

hónapban?

Ha  használt növényi anyagot (EGYNOVHASZN=1)

VI. EGYÉB - NEM VEZETÉKES - ENERGIAHORDOZÓK (folytatás)
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1. Használ az Önök háztartása légkondicionáló berendezést? 

igen (1), nem (2) KLIMA

2/a. Milyen célból használják a légkondicionáló berendezést?

hűtésre (1), fűtésre (2), mindkettőre (3) KLIMACEL

2/b. Milyen berendezések hűtik a lakásukat/házukat?

fix klímával (1), mobil klímával (2), ventillátorral (3), hőszivattyúval (4) KLIMATIP

2/c.

m
2

HUTNM

1. A használt fényforrások darabszáma db EGODB

Ebből:

2/a. hagyományos izzók ("villanykörte") darabszáma db HIDB

2/b. fénycső darabszáma db EIDB

2/c. halogén izzók  darabszáma db HALIZDB

2/d. kompakt fénycső  darabszáma db FCSDB

2/e. LED izzó  darabszáma db LEDDB

1. Milyen típusú a tűzhelyük?

TUZHELYTIP

2/a. Hány főzőlapja (főzőrózsája, égőfeje) van a tűzhelynek? TUZHELYFOZLAP

1 db (1),  2 db (2), 3 db (3),  4 db (4)

2/b. Milyen gyakran használja a tűzhelyet főzésre, sütésre?

FOZESIDO

2/c. Hány főre főz a hétköznapokon?

1-2 főre (1), 3-4 főre (2), 5-nél több főre (3) FOZFO_HKN

2/d. Hány főre főz a hétvégeken?

1-2 főre (1), 3-4 főre (2), 5-nél több főre (3) FOZFO_HV

3. Hány személygépkocsit  használ az Önök háztartása?

nincs személygépkocsi (0), 1 db van (1),  2 db van (2),  vagy annál több van (3) SZGKDB

4/a. Megtett km az elmúlt naptári évben? Első gépkocsi SZGK1UTKM

Második gépkocsi SZGK2UTKM

Harmadik gépkocsi SZGK3UTKM

4/b. Milyen üzemű a gépjármű?

Első gépkocsi SZGK1UZ

Második gépkocsi SZGK2UZ

Harmadik gépkocsi SZGK3UZ

Mennyi a gépjármű átlagos fogyasztása? (l/km)

4/c. Első gépkocsi SZGK1FOGY

Második gépkocsi SZGK2FOGY

Harmadik gépkocsi SZGK3FOGY

Első gépkocsi SZGK1UZAR

Második gépkocsi SZGK2UZAR

Harmadik gépkocsi SZGK3UZAR

5. Van-e elektromos biciklijük?

nincs (0),  igen, 1 db (1), igen, több db (2) BICIKLI

6. Van-e fűnyírójuk?

nincs (0), igen, villany (1),  igen, benzin (2) FUNYIRODB

7. Használnak-e ásott/fúrt kutat?

igen (1), nem (2) KUT

8. Van-e egyéb elektromos kerti kisgépjük? (pl. sövényvágó, szegélynyíró)

igen (1), nincs (2) EGYEBGEP

Főzés

SZEMÉLYGÉPKOCSI

Egyéb felhasználás

benzin (tisztán) (1), dízel (tisztán) (2),  hibrid (3), 

LPG (és kettős üzemanyag-rendszerű) (4), tisztán 

elektromos (5)

LPG vagy kettős üzemanyag-rendszerű személygépkocsi esetében az éves üzemanyag-fogyasztás 

hányad részét tette ki az LPG?

Hány m2-t hűtenek a lakásból a nyári szezonban (fix és mobil 

klímaberendezés esetében)?

nincs tűzhely (0), elektromos tűzhely (1),  gáztűzhely földgázzal (2), 

gáztűzhely PB gázzal  (3), kombinált tűzhely (4)

naponta (1), hetente 2-3-szor (2), hetente 4-5-ször (3), hetente (4),  

ritkábban (5)

Kérjük, hogy a cégétől kapott személygépjárműveket is vegye figyelembe, amennyiben saját 

használatra maga fizeti a tankolást!

4/d.

Ha  van személygépkocsijuk (SZGKDB=1,2,3)

IX. HŰTÉS KÉRDÉSEK

Ha  van tűzhelyük (TUZHELYTIP=1)

Ha  használ légkondicionáló berendezést (KLIMA=1)

X. ELEKTROMOS FÉNYFORRÁSOK (ÉGŐK) HASZNÁLATA

Ha  van villanyvilágításuk (HVILLA=1)

XI. HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK, SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATA
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9/a.

Ft/év NYARALOARAMFT

9/b.

Ft/év NYARALOVGAZFT

9/c.

db/év NYARALOPBGAZ_KPAL

9/d.

db/év NYARALOPBGAZ_NPAL

9/e.

Ft/év NYARALOTUZIFAFT

9/f.

Ft/év NYARALOSZENFT

1. A mérőóra  leolvasás ideje:   ORAEV ORAHO ORANAP

2. Hány gázóra található a lakásban/házban, amiben laknak? db GAZORA

Kérjük, a lakáshoz/házhoz tartozó pincében, garázsban, egyéb helyiségekben találhatókat is számolja bele! 

3/a. Kérem, írja be a gázóra gyári számát!

Kérjük, hogy a számlán a gázmérő azonosító megnevezésnél található számot adja meg!

Első gázóra GAZORASZ_T1

Második gázóra GAZORASZ_T2

Harmadik gázóra GAZORASZ_T3

Negyedik gázóra GAZORASZ_T4

Ötödik gázóra GAZORASZ_T5

3/b. Kérem, írja be a gázóra állását!

Első gázóra GAZORAALL_T1

Második gázóra GAZORAALL_T2

Harmadik gázóra GAZORAALL_T3

Negyedik gázóra GAZORAALL_T4

Ötödik gázóra GAZORAALL_T5

4 Hány villanyóra található a lakásban/házban, amiben laknak?

db VILLORA

4/a. Kérem, írja be a villanyóra gyári számát!

Első villanyóra VILLORASZ_T1

Második villanyóra VILLORASZ_T2

Harmadik villanyóra VILLORASZ_T3

Negyedik villanyóra VILLORASZ_T4

Ötödik villanyóra VILLORASZ_T5

Kérem, írja be a villanyóra állását!

A villanyórán leolvasott mérőállás (Kérjük, csak az órán látható egész számokat írja ide!)

Első villanyóra

4/b1. Kérem, írja be a villanyóra állását! VILLORAALL_T1

4/c1. Ez az óra méri a vezérelt áramfogyasztást? igen (1), nem (2) VEZARE1

4/d1 Ez a villanyóra feltöltőkártyás? igen (1), nem (2) FELTOLTT1

FELTOLTT_SZOV1

Második villanyóra

4/b2. Kérem, írja be a villanyóra állását! VILLORAALL_T2

4/c2. Ez az óra méri a vezérelt áramfogyasztást? igen (1), nem (2) VEZARE2

4/d2. Ez a villanyóra feltöltőkártyás? igen (1), nem (2) FELTOLTT2

FELTOLTT_SZOV2

Harmadik villanyóra

4/b3. Kérem, írja be a villanyóra állását! VILLORAALL_T3

4/c3. Ez az óra méri a vezérelt áramfogyasztást? igen (1), nem (2) VEZARE3

4/d3. Ez a villanyóra feltöltőkártyás? igen (1), nem (2) FELTOLTT3

FELTOLTT_SZOV3

naphónapév

Hány db maxi (23 kg) palackos PB gázt használt fel nyaralójában 

az elmúlt 12 hónapban?

Mekkora volt nyaralójának a tűzifa felhasználásra fordított 

költsége az elmúlt 12 hónapban?

XI. HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK, SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATA (folytatás)

Hány db normál (11,5 kg) palackos PB gázt használt fel 

nyaralójában az elmúlt 12 hónapban?

Mekkora volt nyaralója vezetékes gázköltsége az elmúlt 12 

hónapban?

Ha  van nyaralójuk (NYARALO=1)

Villany

Földgáz

Kérjük, a lakáshoz/házhoz tartozó pincében, garázsban, egyéb 

helyiségekben találhatókat is számolja bele! 

Ha feltöltőkártyás, kérjük adja meg az összeget (Ft), amivel a kártyát feltöltötte, illetve azt 

az időszakot (hónap), amire a feltöltés vonatkozott!

4/e3. Ha feltöltőkártyás, kérjük, adja meg az összeget (Ft), amivel a kártyát feltöltötte, illetve azt 

az időszakot (hónap), amire a feltöltés vonatkozott!

4/e1

4/e2. Ha feltöltőkártyás, kérjük, adja meg az összeget (Ft), amivel a kártyát feltöltötte, illetve azt 

az időszakot (hónap), amire a feltöltés vonatkozott!

Mekkora volt nyaralójának a szénfelhasználásra fordított 

költsége az elmúlt 12 hónapban?

Kérjük, hogy a gázórán leolvasott mérőállást rögzítse ide (a számláló utolsó három piros kockában lévő számjegyei 

nélkül)!

Ha  van villanyuk (HVILLA=1)

Ha  van vezetékes gázuk (HLAGAZ=1)

XII. MÉRŐÓRA-LEOLVASÁS

Mekkora volt nyaralója áramköltsége az elmúlt 12 

hónapban?
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Negyedik villanyóra

4/b4. Kérem, írja be a villanyóra állását! VILLORAALL_T4

4/c4. Ez az óra méri a vezérelt áramfogyasztást? igen (1), nem (2) VEZARE4

4/d4. Ez a villanyóra feltöltőkártyás? igen (1), nem (2) FELTOLTT4

FELTOLTT_SZOV4

Ötödik villanyóra

4/b5. Kérem, írja be a villanyóra állását! VILLORAALL_T5

4/c5. Ez az óra méri a vezérelt áramfogyasztást? igen (1), nem (2) VEZARE5

4/d5. Ez a villanyóra feltöltőkártyás? igen (1), nem (2) FELTOLTT5

FELTOLTT_SZOV5

5. Hány vízóra található a lakásban/házban, amiben laknak?

db VIZORA

5/a. Kérem, írja be a vízóra gyári számát!

Első vízóra VIZORASZ_T1

Második vízóra VIZORASZ_T2

Harmadik vízóra VIZORASZ_T3

Negyedik vízóra VIZORASZ_T4

Ötödik vízóra VIZORASZ_T5

5/b. Kérem, írja be a vízóra állását!

Kérjük, hogy a vízórán leolvasott mérőállást rögzítse ide! (Csak az órán látható egész számokat írja be!)

Első  vízóra

5/b1. Kérem, írja be a vízóra állását! VIZORAALL_T1

5/c1. Ez az óra méri a melegvíz fogyasztást? igen (1), nem (2) MVIZE1

Második  vízóra

5/b2. Kérem, írja be a vízóra állását! VIZORAALL_T2

5/c2. Ez az óra méri a melegvíz fogyasztást? igen (1), nem (2) MVIZE2

Harmadik  vízóra

5/b3. Kérem, írja be a vízóra állását! VIZORAALL_T3

5/c3. Ez az óra méri a melegvíz fogyasztást? igen (1), nem (2) MVIZE3

Negyedik  vízóra

5/b4. Kérem, írja be a vízóra állását! VIZORAALL_T4

5/c4. Ez az óra méri a melegvíz fogyasztást? igen (1), nem (2) MVIZE4

Ötödik  vízóra

5/b5. Kérem, írja be a vízóra állását! VIZORAALL_T5

5/c5. Ez az óra méri a melegvíz fogyasztást? igen (1), nem (2) MVIZE5

Kérjük, hogy a lakáshoz/házhoz tartozó pincében, garázsban, egyéb 

helyiségekben találhatókat is számolja bele! 

Víz

Ha  van vezetékes vizük (HFVIZ=1)

4/e5. Ha feltöltőkártyás, kérjük, adja meg az összeget (Ft), amivel a kártyát feltöltötte, illetve azt 

az időszakot (hónap), amire a feltöltés vonatkozott!

4/e4. Ha feltöltőkártyás, kérjük, adja meg az összeget (Ft), amivel a kártyát feltöltötte, illetve azt 

az időszakot (hónap), amire a feltöltés vonatkozott!

XII. MÉRŐÓRA-LEOLVASÁS (folytatás)

Villany (folytatás)
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