
ENERGIAFARAGÓK 

Győr-Moson-Sopron megye, Egyházasfalu 



Kik vagyunk és miért jelentkeztünk a 

versenybe? 

 

 5 helybeli, 2 szomszéd falubeli család 

  Simonyi Károly Általános Iskola 

(melynek eredménye nem számított 

be), de ennek ellenére „hozta a 

formáját”! 

  együtt 22 felnőtt, 60 gyerek 

 

 

 

 



Az E.ON EnergiaKözösségek verseny 

 

Célja:  

Újabb  háztartások energiacsökkentése a korábbi referencia 

évhez képest, komolyabb anyagi ráfordítás nélkül, a 

viselkedés megváltoztatásával 

 

 

Időtartama: 

   2016. jan.1- máj. 8.  

 

 



 

Miért jelentkeztünk? 

Közös motiváció: 

 Gyereknevelési célok, példamutatás, folytonosság   

 Új energiacsökkentési módszerek megismerése, kipróbálása 

 

Az iskola motivációja: 

 Az intézményi energiarendszer korszerűsítésének lehetősége 

  A diákság környezettudatosságra nevelése 

 Valami elindult, folytatni kell, a jövőt a gyerekek 

gondolkodásmódjának alakítása határozza meg! A takarékosság 

ezen múlhat! 

  

 

 

 



 

Hogyan csökkentettük fogyasztásunkat? 

 

 Mindenre és mindenkire kiterjedő cselekvési terv bevetésével, 

melynek alapkoncepciója: 

 Rendszeresség! A fogyasztást hetente leolvasgattuk, saját excel 

táblába beírtuk a pontos értékeket! 

 

 

 



Hogyan csökkentettük fogyasztásunkat? 

 

 Időszakonként összejöttünk, poénkodtunk, törtük a 

fejünket…..aztán cselekedtünk: kisebbre vettük, 

kikapcsoltuk… 

 Köszönjük a Hírleveleket, segített az átgondolásban! 

§  Kislábnyom tippek 

 Takarékos (és zöld) életmód tippek egy kétgyermekes anyukától 

§  EnergiaKözösségek hírek 

 Mesélnek az energiaközösségek 

 A sok dicsérő, biztató mondat, ötlet is „felhajtó erőként” 

hatott ránk. 

 

 



Hogyan csökkentettük fogyasztásunkat? 

 



Elért eredmények: 

 

 Áram: -36,3 % (éjszakaival együtt) 

 Fűtés:  -52,3 % (fa és gáz) 

 Vízhasználat:  -12,4 % 

 

Megtakarítások – meglepő dolgok:  

 Odafigyeléssel lehet jelentős megtakarítást elérni 

 lemondás, önsanyargatás nélkül is  



Energiafaragó tippek 
- avagy hogyan csökkentettük 12,4 %-kal a vízfogyasztásunkat  

 Fürdés helyett zuhanyozzunk tényleg röviden (160 liter helyett 
40 l)  

 Szappanozás és fogmosás közben ne folyassuk a vizet.  

 WC öblítéshez használjunk összegyűjtött mosó-, mosdóvizet, 
esővizet, kútvizet 

 Ne idegenkedjünk a komposzt vécéktől - víz nélkül 
„működnek” 

 Használjunk víztakarékos zuhanyfejet, csapra szerelhető 
perlátorokat 

 A csöpögő csapokat mielőbb javíttassuk meg.  

    (10 csepp/perc = 170 liter/hó = 2000 liter/ év) 

 Mosogatótálban mosogassunk, az erősen szennyezett 
edényeket áztassuk be. 

 

 



Energiafaragó tippek 
- hogyan értük el a -36,3 %-os villamos áram csökkenést 

 Több alkalommal megbeszélést, ‘’továbbképzést” tartottunk, 

főként a nagyfogyasztókra koncentrálva:  

 Csak a legszükségesebb elektromos eszközöket használjuk  

 A bojler hőfokszabályzóját állítsuk alacsonyabb, 45-50 °C-ra - 
az energiaköltségek negyedét a meleg víz előállítása teszi ki.  A leghasznosabb, 

ha bejelöljük ceruzával a mosásra alkalmas magasabb hőfokot.  

 A hagyományos égőket cseréljük ki energiatakarékosra, 

alkalmazzunk helyi világítást 

 Szüntessük meg a készenléti üzemmódban történő 

áramfogyasztást - akár 10-15 %-kal is csökkenthetjük a fogyasztást 

 Felültöltős mosógépbe tűzhelyen, kályhán melegített vizet 

öntve jelentősen csökkenthetjük a mosógép 

energiafelhasználását 

 

 



Energiafaragó tippek 

- a -36,3 %-os villamos áram                     

     csökkentéshez: 



Energiafaragó tippek a sütéshez-főzéshez 

 

 Főzéshez mindig használjuk a fedőt, - fél liter víz felmelegítése 

kétszer annyi energiát igényel fedő nélkül, mint lefedve 

 A főzőedény illeszkedjen a főzőlap vagy gázrózsa 

méretéhez- pl.:ha 3 cm-rel nagyobb a főzőlap, mint az edény, akár 30 

%-kal nőhet a fogyasztás 

 Tervezzük meg a sütő használatát - ételek egymás utáni 

elkészítése („egy füst alatt”)   

 Használjuk ki a maradékhőt - a sütés-főzés befejezése 

előtt néhány perccel zárjuk el a hőforrást 

 



Energiafaragó tipp a hűtőgép használatához 

 

 Mechanikus időkapcsoló segítségével lekorlátoztuk a hűtőgép 

éjszakai működését (hajnali 3 órától fél 5-ig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Takarékoskodhatunk: befőzés, pácolás, aszalás… éléskamra  

 

 

 



Energiafaragó tipp a hűtőgép használatához 

 Mélyhűtő használatának korlátozása hideg téli időszakban 

(„kitakarítása”, kikapcsolása) 

 



A villanyirtó héten többször körbe-

bicikliztünk a fényképekért 

 



A SIMONYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

vállalásai 

 Hetesek lekapcsolják nagyszünetben, tanítás végén a világítást az iskolai 
termekben 

 A tornaszoba radiátorai közül 1-et lezárunk, kisebb hőfok szükségeltetik 
ebben a teremben. 

 A számítógépek leállása után a képernyőt is teljesen kikapcsolt állapotban 
hagyjuk az info teremben is. 

 A vízfogyasztás ésszerűsége érdekében a kancsóban és pohárban hagyott 
vizet vödörben összegyűjtjük a napköziben: virágok öntözésére, felmosásra 
felhasználjuk. 

 Rövid ideig, intenzív szellőztetéssel cseréljük az osztálytermek levegőjét. 

 Komposztáló helyre visszük ki a szerves hulladékot (almacsutka, elhervadt 
virágok...) 

 Szelektíven gyűjtjük a műanyag, tejespohár, joghurtos csomagolás, elem 
hulladékot. 

 Ismét összegyűjtjük az elektronikai vas, papír hulladékot a falu területéről. 
Nem csak az iskolába járó tanulók családjától. 



Simonyi Károly Általános Iskola - 

TUDÁSPRÓBA 

 Végigcsináltuk az energiafaragó Tudáspróbát az alsó és 

felső tagozat minden diákjával. 



Mit tanultunk? 

Mit határoztunk még el a jövőre vonatkozóan? 

 A villanylekapcsolás nem elég: tudatosság, heti 

rendszeresség, tájékozódás, mérés fontossága 

 Egyedül nem megy: összehangolt cselekvési program - 

családi és közösségi szinten: közösségépítés 

 

 Hogyan tovább? (Iskola jövője – energiainnováció!) 

 Autóhasználat minimálisra csökkentése 

 Tovább folytatjuk az energiafaragást, a tágabb 

környezetünk is tudjon meg minél több tippet. 

 KEDVCSINÁLÁS 

 



Köszönetnyilvánítás: 

 

 Csapatunk tagjainak a lelkes részvételért! 

 

 A Greendependent Intézetnek és az E.ON-nak a 

verseny megszervezéséért, bonyolításáért! 

 

 Köszönet az értékes nyereményekért! 

 

 Köszönjük az Önök figyelmét is! 




