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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Rövidfilm-készítési versenyt hirdetünk! 
Az EnergiaKözösségek projektet az Európa Tanács támogatja az Intelligens Energia Európa 
programjának keretében annak érdekében, hogy elősegítse a háztartások energiamegtakarítását és 
a klímavédelmet Európában.  

Az EnergiaKözösségek projekt keretein belül most rövidfilm-készítési versenyt hirdetünk Európa 16 
országában.Olyan rövidfilmeket várunk, melyek a klímaváltozással és a háztartások 
energiafogyasztásának csökkentésével kapcsolatosak.  

Mit tudunk tenni mi mindannyian a klímavédelem érdekében? Milyen hatást gyakorol életmódunk a 
környezetre? Hogyan tudunk otthon is energiát megtakarítani nagyobb beruházás nélkül? Miért kell 
nekünk is tennünk valamit? Kreatív, komoly, vicces, eredeti – mindenféle elgondolást, ötletet várunk! 

Készíts Te is rövidfilmet és küldd el nekünk! Az EnergiaKözösségek nemzetközi csapata fogja 
kiválasztani az indulók közül a nyertes filmet. Legyen a Tiéd 16 ország legfigyelemfelkeltőbb 
alkotása! 

Beküldési határidő: 2012. július 30.  

Díj: Az EnergiaKözösségek rövidfilm verseny győztese 2.000 EUR pénzjutalomban részesül! További részletek a honlapon. 

Az energiatudatosság körülvesz - Pályázat 
Az energiatakarékosság szexi is lehet. Neked mi jut eszedbe róla? Pályázz! 

Van esetleg egy jó sztorid hozzá? Mutasd meg és pályázz a Magyar Természetvédők Szövetsége felhívására!  
A fődíj egy szabadon felhasználható, 100 000 Ft értékű elektronikai utalvány. 

Bővebben: http://www.mtvsz.blog.hu  

Versenyeredmények félidőben 
Az idei verseny lassan a feléhez közeledik. Reméljük, mindannyian sikeresen leolvastátok a kezdeti 
adatokat és sok hasznos, fogyasztáscsökkentést segítő információt kaptatok akár egymástól, akár 
koordinátoraitoktól, hírleveleinkből vagy honlapunkról.  

Január végén összesítést készítünk az eddigi eredményekről, és rangsort állítunk a közösségek között 
az eddigi megtakarítási eredmények alapján. Ha eddig nem sikerült az ötleteket megvalósítani, vagy úgy 
látjátok, hogy még van min javítani és lehet tovább csökkenteni az energiafogyasztást, akkor itt az idő! 
Még nincs késő ahhoz, hogy a megtakarítási tippeket otthon is valóra váltsátok! Nyerjen a legügyesebb 
közösség! 

Kép forrása: http://www.europarl.europa.eu/ 

EnergiaKözösségek a Facebook-on is! 
A program népszerűsítése és a tippek, megtakarítási tapasztalatok könnyebb megosztása 
érdekében már az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon is megtalálhattok bennünket! Nem 
véletlen, hiszen mi is szeretnénk kihasználni az oldal adta lehetőségeket.  

Országos program lévén a közel és távol lakó közösségek tagjainak is szeretnénk lehetőséget 
biztosítani arra, hogy üzenjenek, ötleteket adjanak, és tapasztalatokat osszanak meg egymással. A 
Facebook oldal remek tér a kommunikációra, ha érdekes cikkekre, információkra szeretnénk 
társaink figyelmét felhívni. Ha csatlakozni szeretnétek hozzánk, keressetek meg minket! Osszátok 
meg ti is javaslataitokat, ötleteiteket, jó megoldásaitokat a többi közösség tagjaival! 

Persze ezzel nem kívánjuk helyettesíteni a személyes találkozások varázsát és a közös ötletelések szépségét, úgyhogy továbbra is 
támogatjuk helyi közösségi találkozók megszervezését! 

Önkénteskedtek az EnergiaKözösség tagok 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2011. december 17-én Győrben tartotta 
karácsonyi ünnepségét. A sokféle program között egy Kislábnyomos stand is színesítette a 
rendezvényt. Gyerekek, felnőttek közel kétszázan töltötték ki a Grenndependent 
Egyesülete környezetvédelemmel, energiatakarékossággal kapcsolatos kérdőíveit.  

Minden kitöltő Klímabarát-naptárat és a családoknak szóló Klímabarát háztartások című 
útmutatót kapott ajándékba. A 15 legügyesebb gyereket külön jutalomban is részesíthettük 
az EU-Diákok Iskolaszövetkezet és a Marionnaud Hungary jóvoltából. 

Köszönet a Győr és környéke EnergiaKözösség családjainak és a Família Nagycsaládos 
Egyesület önkénteseinek a munkájukért! 

Kép forrása: budapest.olx.hu 

http://www.energiakozossegek.eu/
http://www.mtvsz.blog.hu/
http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kl%C3%ADmabar%C3%A1t-tippek-mindennapokra
http://www.europarl.europa.eu/
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Klímabarát tippek 
 

  

Mennyit fogyaszt a karácsonyra kapott kenyérsütő? 

Derítsük ki berendezéseink éves fogyasztását! 

Tudjuk vajon, hogy melyik háztartási gépünk, elektromos berendezésünk fogyasztja a legtöbb 
áramot? És azzal tisztában vagyunk, hogy készenléti üzemmódban mennyi a fogyasztásuk?  

Ahhoz, hogy ki tudjuk számítani, mennyi áramot - és forintot -fogyaszt egy-egy berendezésünk 
évente, három értéket kell ismernünk: 

 A háztartásunkban lévő elektromos fogyasztók Wattban megadott teljesítményét. Az adatot a 
készülék hátoldalán vagy a gépkönyvben (ha van) megtalálhatjuk, illetve a gyártó/forgalmazó 
tud felvilágosítást adni. 

 A gép használati idejét (azaz hány órát üzemel egy évben). 

 Az elektromos áram kilowattonkénti árát (az áramszámlán megtalálhatjuk). 

A berendezés által használt áram mennyisége kWh-ban = teljesítmény Wattban ÷ 1000 (kW) x üzemidő (órában) 

Az elfogyasztott áram ára = kWh x kilowattonkénti egységár (47 forint körül) 

Ajánlott tennivaló 

Szerezzünk be vagy kérjünk kölcsön ismerőstől, szakembertől, civil szervezettől egy fogyasztásmérőt (ld. 
Kislábnyom program hírek rovat)! Használatával könnyen és gyorsan kideríthetjük, melyik berendezésünk 

fogyasztja a legtöbb energiát és mennyi a készenléti üzemmód fogyasztása. (E tudás birtokában új berendezés 
vásárlásakor a legnagyobb energiafalókkal kezdhetjük a gépcserét!) 

 

Mit tehetünk még? 

A gép csomagolásán az energiafelhasználásra vonatkozó emblémát is ellenőrizzük. A legjobb, ha A, vagy ahol 
ez létezik A+, A++ besorolásút választunk, amelyek bár drágábbak, de befektetésünk gyorsan megtérül. Ha A-
kategóriájú gépet választunk, évente kb. 210 kg CO2-t is megtakaríthatunk a kevésbé energiahatékony 
gépekhez képest (a G-kategóriaa legkevésbé hatékony). 

Viszlát standby! 

A hazai lakossági fogyasztás 10%-át a készenléti üzemmód adja! A Megoldások Magazinjában 2011 őszén kiszámolták, hogy egy átlagos 
hazai háztartás 34 ezer forintot fizet évente a standby üzemmódért.. Elég elképesztő adat.  

A számítást végzők eredményei szerint a kényelem, hogy az ágyból kikapcsolhatjuk a televíziót esténként, évente 15 900 forintba kerül. 
Ha elfelejtjük kihúzni a telefontöltőket, az évente 400 Ft, és a konyhai kijelzők évente 5 500 forintba kerülnek.  
(Forrás: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/15/21/Evente_34_ezer_forint__ennyit_fizet_a.aspx) 

Ne pazaroljuk az energiát! 

 Húzzuk ki a konnektorból a mobiltöltőket, mert sok modell akkor is fogyasztja az 
áramot, ha éppen nem töltik a telefont.  

 Ne hagyjuk a TV-t készenléti üzemmódban, teljesen kapcsoljuk ki, ha nem nézzük.  

 Kapcsoljuk ki vagy hibernáljuk azokat a számítógépeket, amiket nem használunk, 
még egy ebéd idejére is. A monitor képernyővédője valójában nem spórol energiát, 
inkább kapcsoljuk ki teljesen a monitort is. Ezzel a napi energiafogyasztás akár 20%-
át is megspórolhatjuk. 

 A gyermekeinknek is magyarázzuk el a gépek kikapcsolásának fontosságát! 

Ajánlott tennivaló 

Minden használaton kívüli berendezést kapcsoljunk ki, beleértve a mikrót, a kenyérpirítót, TV-t, mosó-
gépet, teafőzőt és számítógépet. 

Jó tudni 

A mobiltelefonok bedugva hagyott, de használaton kívüli töltői nem csak feleslegesen fogyasztják az energiát, de számos esetben lakás-
tüzek okozói is! 

Mit tehetünk még? 

Használjunk kapcsolós hosszabbítót a dolgozószobában/-sarokban, így több gépet egy mozdulattal tudunk áramtalanítani. Kössük azokat 
a gépeket (monitor, számítógép, nyomtató stb.) egy hosszabbítóra, amelyeket hasonló mértékben használunk.  

 

Kép forrása: 
http://www.itrush.com 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/15/21/Evente_34_ezer_forint__ennyit_fizet_a.aspx
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EnergiaKözösségek program fővédnöke dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési 

biztosa. 

 

Védnök Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 

 

Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint 

az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg. 

 

 

 

 

 

Az EnergiaKözösségek program támogatója: 

 

 
 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.energiakozossegek.eu  

www.greendependent.org 
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