
Kinél van a bojler megfelelő hőfokra állítva? Ki használ napelemet? 
Kinél van 25 fok telente? Ki mos 60 fokon?  

Gyűjtésetek össze közösségetek szokásait! Együ5 könnyebb változtatni!

EnerGöd 

Ki mivel 
fűt?

Kinél hány 
fok van 
o5hon?

Ki szabályozza 
o5hon a 
fűtést? 

 (pl. éjszakára, 
vagy ha 

nincsenek 
o8hon?)

Mivel 
állítjátok 

elő a 
melegvizet?

Hány 
fokra van 
állítva a 
bojler?

Hány 
mosást 

indítotok 
el 

hetente?

Hány 
fokon 

mossátok 
a SZÍNES 
ruhákat?

Hány 
fokon 

mossátok 
a FEHÉR 
ruhákat?

Használtok 
o5hon 

megújuló 
energiát? 
(Milyet?)

Hajszárításhoz 
szükséges 

energia (család 
leghosszabb 

hajjal 
rendelkező 
tagjának)

1. család 
Hojtsy

gáz 19-20 okos 
termosztáton 
előre be van 
állítáva

gáz + 
napkollekto
r

50 3-4 30 30 napkollektor 0,016 kWh

2. Nagy Dina gáz 18-20 okos 
termosztáton 
előre be van 
állítáva

gáz 48 4 20 60 nem 0 kWh 
(nincs 
hajszáritóm)

3. család 
Babják Judit

gáz 20-21 mi 
szabályozzuk 
saját 
magunknak a 
termosztáton

gáz 50 3-4 40 40 nem 0,032 kWh

4. család 
Gerevich-
Forró

gáz 19-21 mi 
szabályozzuk a 
termosztáton

gáz 50 4-5 30, 40 30, 40 
(mosi 
pelusokat 
időnként 
60)

nem 0,054 kWh
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Kinél van a bojler megfelelő hőfokra állítva? Ki használ napelemet? 
Kinél van 25 fok telente? Ki mos 60 fokon?  

Gyűjtésetek össze közösségetek szokásait! Együ5 könnyebb változtatni!

Az utolsó oszlopa írt adatok részletezését külön dokumentumban küldöm!

5. család 
Szabó

gáz 18-20 mi 
szabályozzuk a 
termosztáton

gáz 40-50 7 30 nincsenek 
fehér 
ruháink :
P

nem 0,03 kWh

6. család 
Karácsonyi- 
Bulkai

gáz, 
elektrom
os 

21 mi 
szabályozzuk a 
két 
termosztáton

gáz 55 4-5 40 60 nem 0,1 kWh 
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