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Klímabarát, energiatakarékos tippek a  

2016-17. évad nyertes közösségeitől 

  

 

Kerasz Khetane (Csináljuk együtt!) - összesített megtakarítás: 27% 

Tippek az áramfogyasztás csökkentéséhez: 

 Vízkőtelenítsük a bojlert; 

 Kapcsoljuk ki a beltéri egységeket, húzzuk ki a töltőket; 

 Kapcsoljuk le a villanyokat és vegyük rá a családtagokat, hogy ők is kapcsoljanak le mindent maguk után; 

 TV nézés helyett töltsünk több időt a szabadban; 

 Ne használjunk melegítőt fűtésre; 

 Élvezzük megtakarításunk eredményét, pl. áram-mentes közösségi programok keretében. 

"Meglepő" felfedezések, rácsodálkozások, tanulságok: 

 Meglepően nehéz rászokni a rendszeres mérésre, leolvasásra, ugyanakkor milyen hasznos, ha egyszer rutin lesz – a 
tanunk rá a spórolós malacka! 

 Mérhető fogyasztás – az áram alatt lévő beltéri 
egység és a telefontöltő döbbenetesen pörgeti az 
órát. 

 A bojlerek katasztrofális állapota: a kádnyi vízkő 
nélkül szupergyorsan melegszik fel a víz! 

 Miért is kell a TV, akkor is, amikor alszunk? 

 Minden héten találkoztunk egy órára az elhivatott 
csapattal, ez sokat segített. 

 

 

 

Efalu - összesített megtakarítás: 20,4% 

Tippek az áramfogyasztás csökkentéséhez: 

 Képezzük magunkat: olvassuk a GreenDependent tippjeit, beszéljük meg egymással, kutassunk kiadványokban, ...; 

 Csak a legszükségesebb elektromos eszközöket használjuk;  

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

 A hagyományos égőket cseréljük energiatakarékosra, alkalmazzunk helyi világítást; 

 Szüntessük meg a készenléti üzemmódban történő áramfogyasztást - akár 10-15 %-os csökkenést is elérhetünk így. 

Tippek sütéshez-főzéshez, hűtéshez: 

 Főzéshez mindig használjuk a fedőt; 

  A főzőedény illeszkedjen a főzőlap vagy gázrózsa méretéhez;  

 Használjuk ki a 'maradékhőt' - a sütés-főzés befejezése előtt 
néhány perccel zárjuk el a hőforrást; 

 Mélyhűtő használatának korlátozása hideg téli időszakban 
(„kitakarítása”, kikapcsolása). 

Sajátos Efalu módszerek: 

 Hűtőszekrény külön kapcsolóóráról is jól működik; 

 Nagyfogyasztókat ki lehet iktatni, pl. mosogatógép, szárítógép; 

 Heti egyszer teljesen ki lehet kapcsolni az áramot. 

A Kerasz Khetane közösség képviselői 
a záró rendezvényen 

Az Efalu közösség tagjai beszámolnak eredményeikről a 
záró rendezvényen 

A Kerasz Khetane közösség képviselői 
a záró rendezvényen 
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Klímabarát, energiatakarékos tippek a  

2016-17. évad nyertes közösségeitől 

 
 

 

Dél-békési Energiamentők - összesített megtakarítás: 14,7%  

 Áramfogyasztást csökkentő tippek: 

 klíma helyett ventillátorok használata, lombhullató fák a ház előtt, terasz; 

 akvárium konvektor mellé téve, világítása Led izzósorra cserélve, oxigén biztosítása növényekkel; 

 napelemes kislámpák az udvaron; 

 hagyományos tévé LCD-re való cseréje; 

 a hűtő hőfokszabályzójának beállítása, kevesebb ajtónyitogatás (hideg ételek egyetlen nagy ételtárolóba téve), hűtő 
kondenzációs rácsának takarítása; 

 mikrohullámú sütő és elektromos sütő használatának minimalizálása; 

 bojlerek vízkőtelenítése, vízhőfok lejjebb vétele; 

 ritkábban mosás automata mosógépben, csak teli mosógéppel, alacsonyabb 
hőfokon való mosás; 

Gázfogyasztást csökkentő tippek:  

 kuktában, illetve a szabadban való gyakori főzés, hideg ételek gyakoribb 
fogyasztása; 

 csempekályhán, kazánon való vízmelegítés; 

 a helyiségekbe hőmérőket tettünk, nappal hűvösebbet hőmérséklet beállítása 
a lakásban;  

 a konvektorok éjszakára levéve;  

 ablakpárnák, szivacscsíkok használata az ablakokon, erkélyajtókon; 

 redőnyök használata, függöny az ablakokon, ajtókon. 

Tanulságok: 

 A háztartásban és a közösségben is együtt könnyebb; 

 Az energiamegtakarítás összetartja a családokat (kirándulás, étkezés, energiamentes napok, spórolások); 

 Minden szokás és odafigyelés kérdése! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További ötletek, tippek, tapasztalatok a nyertesek előadásaiban olvashatók. 

Érdemes áttanulmányozni a 2015-16. évad nyertes közösségeinek tippjeit is. 

 

Dél-békési Energiamentők a támogatókkal és 
szervezőkkel a záró rendezvényen 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-z%C3%A1r%C3%B3-d%C3%ADjkioszt%C3%B3-rendezv%C3%A9ny-2017-f%C3%A9nyk%C3%A9pes-besz%C3%A1mol%C3%B3
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_EnergiaKozossegek_tippek19_2015-16_nyertesek%20tippjei.pdf


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

GreenDependent Intézet, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2017 •  GreenDependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

 

 

 

Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20-386-0922 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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