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Számunkra nagyon tanulságos volt az alábbi táblázat. Szerencsére találtunk párokat a csapatban, akiknek a lakása és a családja hasonló 

méretű és így még jobban értelmet nyert az összehasonlítás. (Ildi-Betti, Lejla-Réka így hosszú távon is figyelheti egymás adatait és 

gondolkodhatunk azon, hogy a másik, hasonló paraméterekkel rendelkező család vajon mit csinál másképp.)  

Ezen kívül azonnal szembe ötlött, hogy az a 4 család, akik már tavaly is részt vettek a versenyben, kevesebbet mosnak (és jól emlékszünk, 

hogy a tavalyi verseny elején még mi is kb 6-8x mostunk hetente) és alacsonyabb hőfokon. Büszkék vagyunk arra, hogy a tavaly bevezetett jó 

szokást hosszú távon is sikerült megtartanunk! 

Az utolsó oszlopnál két dologra is nagyon kíváncsiak voltunk: 

1) Mennyit használjuk a háztartási kisgépeket? - Ezért egy hetes megfigyelésbe kezdtünk, ami alatt minden kisgép bekapcsolást felírtunk, 

és összesítettünk. 

2) Hány kwH áramot fogyasztunk egy hét alatt? - ezért csináltunk külön egy egyhetes óraleolvasást. 

Mindkét eredmény nagyon tanulságos volt. A háztartási kisgépek használata már-már sokkoló. Mindenkinek megvan a terve, hogy miből fog 

visszavenni kicsit. A heti áramfogyasztás a háztartás méretével nagyjából arányos, kivéve azt a háztartást, ahol bojler szolgáltatja a melegvizet, 

mert az szinte összehasonlíthatatlanul naggyá teszi az áramfogyasztást.  
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Egy hét alatt (időszak 
2020.01.05-2020.01.12) 

mennyi kis háztartási 
gépet kapcsoltunk be, 

illetve a heti össz 
fogyasztás KWh 

Béres Ildiék gáz 20.5-21 napközben 21, de ha 
felment, visszaveszem 20-
ra, az emeleten leveszem 
19,5-re, de nem nagyon 
csökken le, éjszaka 20 fok 

konden
zációs 
kazán 

50 3-4 30-40 40 nem heti áramfogyasztás 39 
kWh  
Háztartási gépek 
bekapcsolva 144 x 

Kalácska 
Bettiék 

gáz 19-20,5 napközben, este, éjszaka 
(20,5; 19,5;19 C) ha 
elutazunk akkor 18C 

konden
zációs 
kazán 

42 C 4 30-40 30-40 napenergi
a 
(napelem) 

háztartási gépek: 129x 
bekapcsolva 
heti áramfogy: 83  kWh 
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Oláh Orsiék gáz 18-20 termosztát van, de nem 
állítjuk a penész miatt  

bojler 42 4 40 40 
 

nem háztartási gépek: 42x 
heti áramfogyasztás: 460 
kWh 

Rácz-Pataki 
Rékáék 

távhő 20-21 ha nem vagyunk otthon 
csökkentjük 20 fokra 

távhő - 6 30-60 ( 
gyerekruh
ákat 
magasabb 
hőfokon) 

40-60 nem Háztartási gépek 
bekapcsolva: 99x 
heti áramfogyasztás: 
22,15 kwh  

Stefanics 
Timiék 

gáz éjszaka 
20.5, 
nappal 
fürdés 
előtt 
kapcsolom 
csak fel 
egy fél 
órára 21re 

ha nem vagyunk itthon, 
lekapcsolom 18 fokra, 
hogy tuti ne kapcsoljon be. 
ha hazajövünk, éjszakai 
hőfokra kapcsolom, 20.5 

kombi 
cirkó 

55 6 mindent 
40 fokon 
mosok. 

40 még nem 
(de majd 
napelemet 
szeretnénk
) 

Háztartási gépek 99x 
bekapcsolva 
Heti áramfogyasztás 40 
kWh 

Molnár Lejláék Távhő 23 A penészesedés miatt 
sajnos nem tudjuk lejjebb 
venni a hőfokot.  
A fürdőszobát viszont csak 
a szomszédos helyiségek 
és az ott átmenő csövek 
fűtik.  

Távhő - 3-4 40 40-50 Sajnos 
nem :(  

Háztartási gépek 
bekapcsolva: 34 
Heti áramfogyasztás: 
20,3 kWh 

 


