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E.ON EnergiaKözösségek 

3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! 
 

A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is 

karbon-lábnyom számítást végeztünk a karbonkalkulátor segítségével. 

A csapat karbonlábnyoma a vizsgált hónapokban a következőképpen alakult: 

    Február     Március 

Összes CO2-kibocsátás  3271,27 kg    3215,45 kg 

Közlekedésre jutó CO2   608,34 kg    733,14 kg 

A bevitt februári adatok szerint családonként 654,25 kg volt az átlag CO2 kibocsátás, ennek 18,59%-a 
írható a közlekedés számlájára.  

A márciusi adatokat vizsgálva az összes CO2-kibocsátás hasonló az előző havihoz családonkénti 
átlagban 643,09 kg. Ennek a mennyiségnek a 22,80%-át adja a közlekedésre jutó kibocsátás. 

A közösség közlekedési szokásait áttekintve 2 csoportba sorolhatjuk ezeket. Megkülönböztettük a 
mindennapos illetve az egyéb (bevásárlás, kirándulás, nyaralás, családlátogatás) közlekedési 

szokásokat. 

 

Napi közlekedés 

Napi szintű közlekedést igényel a munkába, iskolába járás, ami a közösségünket tekintve leginkább 

autómentesen többnyire kerékpárral illetve buszjáratok igénybevételével történik.  

A környék legjelentősebb munkáltatói vállalati buszjáratokat biztosítanak dolgozóiknak. Az érintett 

csapattársaink is élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen így sokkal kényelmesebben, olcsóbban és nem 
utolsó sorban környezettudatosabban juthatnak el a munkahelyükre, mintha autóba ülnének.  

Változatosabb a helyzet azoknál a csapattagjainknál, akik szintén nem helyben dolgoznak, de 
egyénileg kell megoldaniuk a munkába járást. Egyikük távolsági buszjárattal, másikuk vonattal ÉS 
kerékpárral, míg a 300 km távolságban dolgozó tagunk telekocsival jut el munkahelyére.  

A vonatos-kerékpáros csapattagjaink szerint ez a megoldás akár 30-40 km-es távolságban is jó 

alternatíva lehet a lakó- és a munkahely közti közlekedésre, hiszen a kb. 2 óra kerékpározással a napi 
testmozgás is megoldott. A vonattársaságok is egyre felkészültebben tudják fogadni a kerékpárt 

szállító utasaikat, minden vonaton van kerékpár szállítására kijelölt kocsi illetve kedvezményes jegyet 
is biztosítanak.  
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A munkába járásnak egy újszerű, alternatív módja lehet a telekocsis rendszer, amelyet csapattagunk 

is előszeretettel használ külföldi munkavállalása során is. A telekocsis rendszer egy online felület, 
amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a szabad helyekkel rendelkező autósok útitársakat 

találhassanak egyebek mellett környezetvédelmi célból is. Így pl. 4 autó helyett csak egy teleautó 
szennyezi a környezetet. 
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Helyfoglalás az on-line felületen 

A helyi általános iskolába és óvodába járó gyerekeink tavasztól mindannyian kerékpárral 
közlekednek. Mindkét helyen telítve van a kerékpártároló, sőt van, hogy az oviban már le kell 
támasztani a biciklit, mert nincs szabad hely. A csapatunk Energiavadásza, Kitti van, hogy begurul az 

iskolába, ugyanis nagyon szeret görkorcsolyával közlekedni. 

 

 

 



 

A dokumentum tartalma a „Nevezd meg! - Ne add el! – Ne változtasd!” licenc figyelembe vételével használható fel. 

A képek a Rezsiszelídítők energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné felhasználni őket, kérjük, írjon az 
info@energiakozossegek.hu címre! 

Faluhelyt bevett szokás, hogy ha valaki autóval viszi a gyerekeit iskolába, oviba, akkor elviszi a 

közelben lakó gyerekeket is. Így tesz Melinda is, aki az oviban dolgozik, ezért felveszi a szomszéd 
kislányt, miközben fia, Flóri tavasztól már kerékpárral indul iskolába.  

 

 

 

A mindennapos iskolai úszásoktatásra is a szülők összefogásával jutnak el a gyerekek, hiszen vonattal, 

busszal sokkal megterhelőbb és hosszadalmasabb lenne eljutni a 40km-re lévő uszodába. 

 

Egyéb, nem mindennapos közlekedés 

A közösségünk egyéb közlekedési szokásait vizsgálva is kimondható, hogy nem az autóhasználat a 

legjellemzőbb.  Ennek két fontos oka is van, egyrészt két családnak nincs is autója, másrészt pedig 
többnyire nagycsaládosak vagyunk, így jelentős kedvezménnyel utazhatunk buszon, vonaton 
egyaránt. Sajnos ez utóbbi kedvezmény a különböző pótjegyek bevezetésével már egyre kisebb 

valóságos kedvezményt jelent.  

A bevásárlóközpontok megjelenésével, a kis boltok eltűnésével a vásárlási szokások jelentősen 
átalakultak, hétvégi,autós programmá vált a bevásárlás. Ez a változás minket nem annyira érintett 

meg. A saját zöldség- gyümölcs szükségleteinket megtermeljük magunknak, egy család pedig 
állatokat is tart, tehát részben hússzükségletüket is tudják fedezni. Mozgóárusoknál tudunk vásárolni 
kenyeret, péksüteményt, baromfihúst, lángost, házi tejet, fagyasztott zöldségeket, PB gázpalackot. A 

faluban vágóhíd is működik, ahol sertéshúst, füstölt árut lehet beszerezni. A falu 3 kisboltjában pedig 
be lehet szerezni az egyéb szükséges, alapvető dolgokat. Mindent, amit lehet itt helyben szerzünk be. 
Egy család kivételével általában havonta egyszer-kétszer megyünk autóval bevásárolni a 30-40 km-re 
lévő bevásárlóközpontokba. A Dőry család szinte teljes egészében helyben vásárolt, illetve előállított 

élelmiszert fogyaszt. Biciklire akasztható kiskocsijukkal közel 100 kg súlyt is tudnak szállítani, így a 
közeli nagyobb falvakból különböző építőanyagokat is be lehet szerezni - autómentesen. A kiskocsi 
akár vonaton is szállítható és nagyon szívesen kölcsön adják másoknak is. 
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A kerékpárszállítós vasúti kocsik, a nem túl forgalmas utak, és a részben kiépített kerékpárutak 
megléte miatt a környék jól járható kerékpárral is. Minden család szokott kerékpáros kirándulást 
tenni a környékben, vagy akár a Balatonon, vagy a Schneebergen is. 

 

Mi felé haladunk? 

 

Az egyik család a nagyszülőkhöz (6 km) biciklivel fog járni. Dőryék semmit nem ígértek, de azt 

betartják. A temetőbe is gyalog megyünk, vagy biciklivel - vagy visznek. A családok többsége akkor 
tudna változtatni, ha visszaemlékezne a 30-40 évvel ezelőtti szokásokra és forgalomra. 

 


