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CO2 kihívás: Víztakarékosság  

Hogyan tudjuk vízfogyasztásunkat, valamint a vízfogyasztáshoz kapcsolódó 
energiafogyasztásunkat csökkenteni? 

1. Mérd meg és számítsd ki, mennyi vizet használtok a háztartásodban naponta ill. 
hetente! 

A Cseh család vízfogyasztása 279 liter/nap, illetve 2000 liter/hét.  

Megjegyzés: Ez az érték meghaladja az előző évi versenyidőszak átlagos 

fogyasztását, amelynek okai a család életvitelében bekövetkező változásokkal 

indokolhatók: 

 a háziasszony házon kívüli munkavégzése megszűnt és a hétvégi főzést a 

minden napi főzés váltotta fel, beleértve a kapcsolódó mosogatást; 

 az ikerházban élő csalástagjaink mosogató gépe hónapok óta nem működik 

és a mosogatás a két család részére a mi háztartásunkban zajlik. 

 

2. Nézz körül a tippek között és a piacon, milyen módszerekkel és eszközök 

felszerelésével tudnád/tudnátok ezt csökkenteni? 

Perlator, víztakarékos zuhanyfej.  

A 4. pontban feltüntetettek ötletek közül a WC már víztakarékos, kétállású WC-tartállyal 

rendelkezik. Új eszköz beszerzésére nem került sor. 

 

3. Válasszatok ki min. 1 dolgot, valósítsátok meg, szereljétek fel, és dokumentáljátok 

az eredményeket! 

A programhoz 2011. december 1-én csatlakoztunk és az eltelt időben a lakásban 2 db 

perlatort és 2012. decemberben induló időszakban egy darab 

víztakarékos zuhanyozó fejet szereltünk fel. Az eszközöket a 

fotók szemléltetik. 

 

Ezen eszközökkel elért egyedi megtakarítás egzakt módon 

nem mérhető. A perlátorok felszerelésére az előző 

versenyidőszakban került sor. Az energiatakarékos 

zuhanyozót 2012 decemberétől használjuk. 

 

4. Víztakarékossági ötletek, amelyek nagy része a mindennapi élet részévé vált a 

családban, amióta csatlakoztunk a programhoz. 

Konyha:  

1. Perlator felszerelése a mosogató csapjára; 

2. Mosogatógépet csak tele pakolva indítjuk el; 

3. A zöldségek előzetesen vízben való áztatása, majd 

folyó vízben való mosása, mosása után maradó víz 

felhasználása kerti locsolásra; 

4. A piszkos edények előzetes beáztatása; 

5. A folyó vizes mosogatás technológiájának módosítása: előzetesen szivaccsal és 

kevés mosószerrel az edények megtisztítása a szennyezéstől és csak ezt követően 

öblítés optimális mennyiségű folyóvízzel; 

6. A vízcsapok rendszeres vízkőtelenítése; 
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7. Az erősen zsíros serpenyőkről a zsiradék előzetes letörlése törlőpapírral, ezáltal a 

kézi mosogatáshoz kevesebb vízre van szükség; 

8. A vízforraló, a kávéfőző rendszeres vízkőtelenítése az elektromos energiafogysztás 

csökkentése érdekében; 

9. A főzéshez szükséges meleg vizet előzetesen vízforralóban melegítjük, mivel 

kevesebb energia szükséges ehhez, mint a villanytűzhelyen történő melegítéshez.  

10. A vízforralóban az aktuálisan szükséges vízmennyiséget forralunk. 

 

Fürdőszoba, WC: 

1. Takarékos zuhanyfej beszerelése; 

2. A hosszú felszálló vezeték miatt a meleg-vízcsapból 

érkező nagy mennyiségű hidegvíz felfogása és utólagos 

hasznosítása; (felmosáshoz, áztatásra, WC öblítésre, 

viráglocsoláshoz); 

3. A fürdés helyett a zuhanyozás előnyben részesítése; 

4. A zuhanyozás idejét optimalizáljuk, szappanozás 

közben a vizet elzárjuk; 

5. Víztakarékos, kétállású WC-tartály alkalmazása, amelyen állítható, hogy milyen 

intenzitású öblítést igénylünk 

6. A csap ne folyjon feleslegesen (fogmosás, kézmosás, borotválkozás); 

7. A vízcsapok rendszeres vízkőtelenítése; 

8. Gondoskodunk arról, hogy a lakásban ne legyen csöpögő csap; 

 

Mosás 

1. Mosógépet csak teli dobbal indítjuk el; 

2. A szennyes ruha összegyűjtése és a mosógép optimális kihasználása, ezáltal a 

mosások számának csökkentése. Mindez a ruhák tisztaságának biztosításával; 

3. Az extra szennyezett ruhák előzetes áztatása és ugyanabban a vízben történő 

kimosása; 

4. A mosógép vízkőtelenítése az egyes mosásokhoz adagolt ecettel  és öblítőként 

használva, illóolajjal együtt; 

5. Kézi mosásnál a minimálisan szükséges mosószer alkalmazása, hogy az öblítéshez 

ne használjunk feleslegesen sok vizet; 

 

Kerti vízhasználat… 

1. Előnyben részesítjük az esti locsolást a kisebb párolgás miatt; 

2. Csepegtető öntözés alkalmazása; 

3. Szárazságtűrő kerti növények telepítése; 

4. Esővíz gyűjtése és locsolásra való felhasználása; 

 

Egyéb: 

1. Gépkocsi mosást, amennyiben lehetséges összegyűjtött esővízzel végezzük; 

2. A kazán melegvíz hőmérsékletének csökkentése, illetve a melegítés korlátozása az 

esti fürdési időszakra. 


