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E.ON EnergiaKözösségek: 

Az 1. versenyfeladat tanulságai és eredményei 

  

 

Energia-felmérés tanulságok 

Az E.ON EnergiaKözösségek megtakarítási verseny 1. feladataként beérkezett számos energia-felmérés javítása során sok 
olyan dologgal találkoztunk, amelyre érdemes lenne több háztartás figyelmét is felhívnunk. Ezeket a tanulságokat gyűjtöttük 
itt össze – segítségükkel akár extra vállalásokat is lehet az érintett háztartásoknak tenni! 

A fűtési hőmérséklet beállítása 

Nagy örömünkre, sok háztartás tudja már szabályozni fűtését - azonban a felmérések alapján úgy látszik, ezzel sokan nem 
élnek, esetleg azért, mert a termosztát nem működik, vagy bonyolultnak tűnik beállítani. Győzzük le ezt az akadályt: 
javíttassuk meg a termosztátot, és tanuljuk meg használni, mert talán ezzel tudjuk a legtöbb energiát megtakarítani! 

Szigetelés 

A felmérésekből az derül ki, hogy sokan még otthonuk szigetelése előtt állnak, illetve sok a bizonytalanság azzal 
kapcsolatosan, hogy mivel szigeteljünk és mennyi (milyen vastag) szigetelés szükséges. Ezekre a kérdésekre 
természetesen nincsen minden házra érvényes válasz, hiszen nagyon sok tényezőtől függ, hogy pontosan hogyan érdemes 
szigetelnünk. Olvassunk utána, mielőtt belevágunk egy ilyen beruházásba! Íme néhány hasznos és megbízható oldal: 

 http://www.nalamszigetelnek.hu/ 

 Energiaklub kisfilmje: http://www.youtube.com/watch?v=S5jR4bfMZG0 

 Huszti István építész-statikus cikke: http://epiteszforum.hu/milyen-vastag-legyen-a-hoszigeteles  

 Kazinczy Gyöngyvér építész cikke: http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/az-optimalis-homlokzati-hoszigeteles-
kivalasztasa 

 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.: 
http://www.nkek.hu/energiahatekonysag/kulso-hatarolo-szerkezetek-hoszigetelese 

Alternatívaként részt vehetünk a 2014 őszén megrendezendő Hatékony Ház Nyílt Napokon, vagy 
tanulmányozhatjuk a rendezvényhez kapcsolódó oldalt, hogy megtudjuk, mások hogyan döntöttek, mit 
alkalmaztak. 

A helyes hűtési hőmérséklet beállítása és ellenőrzése 

Az, hogy hűtőnk és mélyhűtőnk jól legyen beállítva, nem csak energiatakarékossági, egészségügyi 
kérdés is. Az ajánlott hőmérséklet: a hűtőben:  +5°C, a mélyhűtőben pedig: -18°C.  

Ezt a kezdeti beállítás után érdemes rendszeresen ellenőriznünk, ezt megtehetjük kültéri hőmérővel, de 
beszerezhetünk egy hűtőhőmérőt is, amit tudunk aztán folyamatosan a hűtőben tartani. 

Mosás: hőfok és gyakoriság 

Az energia-felmérések alapján elmondhatjuk: nagyon szeretjük a tisztára mosott ruhákat  
Azonban sokunknak érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon nem mosunk-e túl gyakran? 
Tudnánk-e, és milyen módszerekkel csökkenteni a heti mosások számát?  

Továbbá ellenőrizzük le, hogy biztos a megfelelő hőfokon mosunk-e! Gyakran előfordul, hogy a 
szükségesnél magasabb hőfokon mosunk, amivel nem csak energiát pazarlunk, hanem 
ruhaneműink élettartamát is csökkentjük. A legtöbb mai mosószerrel tiszták lesznek a ruhák 30-
40°C mosási hőfokkal is.  

Ezen felül érdemes az áztatásra is gondolnunk: ha fürdő- vagy zuhanyvizünk újrahasznosításaként éjszakára beáztatjuk a 
koszosabb, foltosabb ruhákat, másnap alacsonyabb hőfokon is szépre mossa őket a mosógép!  

További zöld mosási tippek az EnergiaKözösségek oldal Tippek menüpontja alatt találhatók. 

Mosogatás: ne folyóvízben! 

Víz- és energiatakarékossági szempontból is fontos, hogy ne folyóvízben mosogassunk. Ha 
kétmedencés mosogatónk van, ez könnyen megoldható. De akkor sem kell lemondanunk erről, ha 
egymedencés van: ebben az esetben szerezzünk be egy megfelelő méretű műanyag/fém edényt 
második medencének. A vízzel megtöltött edényt tegyük a medence mellé, és használjuk az edények 
öblítésére - így a mosogatás után könnyedén újrahasznosíthatjuk a vizet! 

http://www.nalamszigetelnek.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=S5jR4bfMZG0
http://epiteszforum.hu/milyen-vastag-legyen-a-hoszigeteles
http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/az-optimalis-homlokzati-hoszigeteles-kivalasztasa
http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/az-optimalis-homlokzati-hoszigeteles-kivalasztasa
http://www.nkek.hu/energiahatekonysag/kulso-hatarolo-szerkezetek-hoszigetelese
http://www.hatekonyhaz.hu/
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_mosas.pdf
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Hasznosítsuk a fürdő- és zuhanyzóvizet! 

A fürdő- és felfogott zuhanyzóvizet rengeteg mindenre lehet hasznosítani: kézi mosásra, ruhák áztatására, felmosásra, WC 
öblítésre, autómosásra stb. Tartsuk fejben és éljünk ezekkel a lehetőségekkel! 

Nem konkrét és nem háztartási "energiás" vállalások 

Több esetben előfordul, hogy bár az energia-felmérés jól ki van töltve, a vállalások nem segítik megfelelően az energia-
megtakarítást, mert 

1. túl általánosak (pl. villamos energia fogyasztásának csökkentése), vagy 

2. segítségükkel elsősorban nem a háztartási energiafogyasztást lehet csökkenteni (pl. odafigyelünk a szelektív 
hulladékgyűjtésre, környezetbarát mosószerekre állunk át) 

Ez utóbbiak természetesen nagyon jó vállalások, segítik a nagyobb közösség (település, ország) 
energiafelhasználásának csökkentését, csökkentik a háztartás környezeti hatását, de nem a háztartás 
rezsiszámlákon is megjelenő energiafogyasztását. Ezért, hacsak a háztartás már nem nagyon haladó energia-
megtakarító, érdemes nem ezekre koncentrálni első lépésben, hanem konkrét fogyasztást csökkentő vállalásokra, 
pl. a fűtési hőmérséklet szabályzására, a meleg víz hőmérsékletének csökkentésére stb. 

Vállalások "haladó" energiamegtakarítóknak 

Karbon-mentes esték, napok... 

Hetente legalább egy estét (vagy ha tehetjük egy teljes napot) töltsünk el tévézés, internetezés 
nélkül, és fedezzük fel újra a fosszilis-energia-mentes szórakozási és kikapcsolódási formákat:  

 kártyázzunk vagy társasozzunk; 

 szervezzünk gyertyafényes vacsorát vagy beszélgetést;  

 sétáljunk egy nagyot vagy kertészkedjünk a friss levegőn. 

Közösségi kezdeményezések 

Végül fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy ha úgy érezzük, háztartásunk már nem lehetne takarékosabb vagy zöldebb, 
illetve ha szívesen csinálnánk valamit másokkal együtt, gondolkozhatunk nem csak egyéni, közösségi vállalásokban is. 
Például: 

 Ha van autónk, de nem használjuk sokat, megszervezhetjük, hogy barátainkkal közösen használjuk... 

 Ha gyermekeink iskolájában, óvodájában zavar az energiapazarlás, indíthatunk szülő- és pedagógustársainkkal, a 
gyerekek bevonásával energiatudatos iskola, óvoda programot... 

 

 

Felesleges elektromos berendezések a háztartásban 

Az E.ON EnergiaKözösségek 1. versenyfeladatában, az energia-felmérésben szerepelt két 
kérdés, amelyek arra keresték a választ, hogy a felmérés kitöltői mely elektromos használati 
tárgyaikat tartják feleslegesnek, és melyeket nem használják szinte sosem. 

Az eredmények az alábbi táblázatokban láthatók. Mindkét táblázatban kiemeltük az öt-öt 
leggyakrabban említett tárgyat, a többit pedig abc-sorrendben tüntettük fel. 

Az olvasók nagy része valószínűleg szintén rendelkezik az itt felsorolt gépek valamelyikével. 
Hogy ne gyártsuk ezerszámra az elektronikai hulladékot, érdemes elgondolkodni e tárgyak 
sorsáról, használatuk ésszerűsítéséről: 

1. Sok gép nem porosodna a háztartásban, ha már a vásárláskor jobban átgondoltuk volna a 
valódi szükségleteinket!  

2. A ritkán használt, de amúgy hasznos gépeket – ld. fúrógép – adjuk kölcsön egymásnak! 

3. Érdemes körbekérdezni a családot, barátokat is, hátha valakinek pont szüksége van egy általunk feleslegesnek tartott holmira. 

4. Rászoruló családok, segélyszervezetek is szoktak örülni a jó állapotban lévő berendezéseknek. 

 

Kép forrása: 
http://beauty-grooming.healthguru.com/ 
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Közösség neve
Tagok 

száma

Energia-

felmérést 

hányan 

csináltak?

Energia-felmérésre 

kapott pontszám: 

hányan csinálták 

meg és milyen 

minőségben

Közös 

feladat 

van?

Közös 

feladatra 

kapott 

pontszám

Össz. 

pontszám

Rezsiszelidítők 5 5 30 x 27 57

Zöldfülűek 9 7 24 x 29 53

Villanyász 5 5 28,5 x 23,5 52

Energia Műhely 5 5 28,5 x 22,5 51

TakiMakik 11 9 24 x 26,5 50,5

Tegyél KÖRNYE-

zetedért! 6 5 25,5 x 24 49,5

ZöldDió 13 9 24 x 25 49

Csodás Csajok Családja
6 4 22,5 x 22 44,5

Kopaszhegy 7 5 22,5 x 19 41,5

Kada 5 4 19,5 x 20 39,5

Ökomenius 11 8 21 x 9 30

Zöld dió (Diósd) 5 1 18 18

Eliana csapata 5 4 16,5 16,5

Zöld károlyi békák 9 4 15 15

Pindúr pandúrok 9 1 13,5 13,5

Eszter csoportja 8 3 12 12

VILLÁMHÁRÍTÓ 10 2 12 12

ZöldFejű KékMajmok 5 1 12 12

Gyuricsoportja 10 1 9 9

Energiavámpírok 5 0 0 0

csenge 7 0 0 0

Gimis zöldikék 6 0 0 0

Kitti csoportja 6 0 0 0

Langó 10 0 0 0

Vaszter 9 0 0 0

Zöldfülűek-Gy 6 0 0 0
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Az értékelés eredménye 

Az 1. feladatot a kiírásnak megfelelően értékeltük, az ott megadott szempontok alapján:  

1. Megnéztük, hogy a közösség minden tagja elkészítette-e a felmérést. 

2. Megnéztük, hogy mennyire alaposan lettek kitöltve az energia-felmérések. 

3. Megnéztük, hogy a felmérés alapján mennyire voltak jók a vállalások: 

 mennyire illeszkedtek a felmért problémákhoz, a még nem energiatakarékos szokásokhoz?  

 mennyire lehet velük hatékonyan energiát megtakarítani? 

4. Végül értékeltük a családtagok bevonására vonatkozó tervet: 

 mennyire várható, hogy működni fog és tényleg mindenki be lesz vonva? 

 mennyire ötletes és érdekes? 

 mennyire van szépen kivitelezve? 

A 3 legtöbb pontot kapott közös feladatot (Zöldfülűek, Rezsiszelidítők és TakiMakik) a honlapon meg lehet nézni a Verseny menüpont 
alatt. 
 
 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  
 

 
 
 
 

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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http://www.greendependent.org/
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220

