
Böjti beszámoló 
 
Az ergo19 csapat Karbonböjtjéről a következő néhány fájlban és képben 
számolhatunk be: 
 
Készült egy böjti naptár a csapat fényképeivel aktualizálva: 
http://solar.edutus.hu/energo/naptarkep.jpg 
 
Készült egy 40 diából álló diafilm: 
http://solar.edutus.hu/energo/ergoCO2bojt.pdf 
 
Készült egy táblázatos összefoglaló a több mint 100 mérési adatból: 
http://solar.edutus.hu/energo/osszefog.xlsx 
 
Készült egy kimutatás a csapat megtakarításairól az Energiaközösségek honlap 
segítségével: 
http://solar.edutus.hu/energo/csv.jpg 
 
Ezek lényege a következő: 
Vízkereszt óta 117 leolvasási adatot rögzítettünk. A heti leolvasásokban mindenki 
részt vett – nem feltétlenül vasárnap. A heti húsmentes napot tartottuk, de nem 
mindig pénteken. A böjti naptárhoz mind a hét háztartás küldött fényképeket 
(kikapcsolás, konyha, víztakarékosság, böjt, óraleolvasás, kerékpározás, 
komposztálás, fűtésoptimalizálás témakörökben). 
 
A közösségi vállalásban „sajnos” nem sikerült dűlőre jutni, így kettő maradt 
versenyben: a kerékpározás és a komposztálás. Mentségünkre legyen mondva, 
hogy a 94 éves dédimama kivételével mindenki aktívan kerékpározik, és az 1 éves 
Kriszti kivételével mindenki komposztál. Így aztán ezekből máris sok kép készült, 
mert ezt folyamatosan csináljuk. 
 
A csapateredmények rovatnál van egy letölthető csv fájl, amiből a következő 
adatokat sikerült kihámozni. 
Az egész csapat összesen 74533 kWh energiát fogyasztott összesen az éves rezsivel 
kapcsolatosan, ez lejjebb ment 50000 kWh-ra (1793 kWh/fő), és azóta is csökken 
napi 57 kWh-val. Az egyes energiaterületeken a megtakarítás kiegyensúlyozott: 
gáz -36,8% 
villanyok -36% 
CO2 -37,31% 
total -34,8% (ebben benne van a fa is) 
víz -34,29% 
Összességében 24 tonna szén-dioxidot sikerült megtakarítani, aminek a harmada, 8 
tonna már realizálódott is az első 4 hónapban. 



Mindenkinek más volt az erőssége: Volt akinek a fűtést sikerült megreformálnia 
(katalizátoros utóégető), volt aki szárazabb fát használt, mások a 
villanykapcsolgatással, a hűtő leállításával értek el szép eredményeket. 
 

 
 
A csapatfegyelemre jellemző, hogy ezen a héten már mindenki vasárnap elküldte 
az óraállásokat, fényképeket, csak egy családnál kellett hétfőn telefonálni. 
 
A 117 mérési adat böjti eredője: 

 
Itt a villanyok értéket azért súlyoztuk hármas szorzóval, mert a villany-kWh előtt 
még van erőművi hatásfok, tehát az háromszor több primer energiának felel meg. 



„Mi az, ami olyan jól sikerült vagy működött, hogy a böjti időszak után is 
folytatjátok?” 
 
Ami igazán jól sikerült, azt a böjti időszak előtt is folytattuk: hűtő lekapcsolás, 
internet kikapcsolás éjszakára, fűtés szárított fával, télies szellőztetés, 
pénztakarékosság, kerékpározás, kézi mosogatás, komposztálás. Ezután is 
folytatjuk, de további megtakarítás ettől nem várható. 
 
„Mit tanultatok, mit fedeztetek fel, mire jöttetek rá a böjt során?” 
 
A kevésnek is van fele. A sokból nehéz megtakarítani, pedig ott aztán van pazarlási 
potenciál. A kevésből viszont lehet takarékoskodni, ha hobbinak tekintjük. 
 
Írjatok a háztartásokról is külön-külön: 
Petiék: A böjt alatt eléggé lemaradtunk a „mélyhűtő kiürítése”-projekttel. A kettő 
úgy látszik üti egymást  Kéthetente mosunk 40 fokon saját márkás mosószerrel – 
mert egyébként csak 30 fokos programok mennek optimális kihasználtsággal. 
Takiék: A melegedő időjárás mellett ha lekapcsoljuk félnapokra a fűtés keringető 
szivattyút, gázt és áramot is spórolunk egyszerre.  

Krisiék: MI VOLT MEGLEPŐ? Hogy még a mikró és a rádiócskám is fogyaszt 
kikapcsolva. Ki kell húzni a konnektorból. 

MIT TANULTUNK? A nem fogyasztás a leghatékonyabb és a legolcsóbb is. 

MIT SZERETNÉNK TOVÁBB FOLYTATNI? A fogyasztás gondos figyelését. 

Mami: Mindig a fürdővízzel öntötte le a WC-t. Három vödör fölött a mosdóhoz 
való hozzájutás is időnként akadályozva volt. Ilyenkor lehet alkalmazni a sétáló 
fogmosást (: már ha szükséges) – közben pedig nem folyik a víz. 

Zsófiék: Jó időben többet vagyunk kint, ergo bent kevesebbet fogyasztunk. 

Ökoház: Top tipp 1: Volt egy csőtörés, ami miatt nem volt a fürdőszobában víz, se 
a kútvíz, se a városi víz, egy napig. De sebaj, mert volt víz a felmosó vödrökben, a 
konyhában, odakint a kútban, a kerticsapnál, az esővízgyűjtőben - és van még 20 
palack forrásvizünk is. A bojlert kikeringettük. A komposztWC-hez nem is kell víz. 
Top tipp 2: Volt egy vállalásunk, hogy csütörtökön olvassuk le a villanyórát, de 
kedden megnézzük, és ha túl sok, szerdán behúzzuk a kéziféket. Eddig erre nem 
volt szükség, mert mindig a terv alatt voltunk. Most viszont valahogy 
előreloholtunk 2-3 kWh-val. Kipróbáltuk egy napig az akkumulátoros 
áramszünetet. Nyertünk is vele 2,5 kWh-t. Épp ennyi volt a túlfogyasztásunk. 

ergo19: Bebugyoláltuk paplannal a villanybojlert, mert sok volt az alapfogyasztása. 
 
 



És végül egy sztori: 

Ezen az alkotáson Bence másfél órát dolgozott, majd kijelentette: „A dömper viszi 
a komposztot a faültetéshez, hogy legyen a tó szélén árnyék a kacsáknak.” 
 
Üdv: Dőry István 


