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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az energiahatékonysági törvény által meghatározott energetikai szakreferensi tevé-

kenység keretében a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., (a továbbiakban: Hőszolgáltató), 

mint Megbízó által 2017. március 22-én aláírt megbízási szerződésben meghatározott 

feladatokra fordítottuk a figyelmet.  

Megállapodtunk abban, hogy a szakreferensi tevékenység során, az energiahatékony-

sági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának keretében 

is alkalmazni fogjuk az ISO 50 001 energiagazdálkodási rendszer alapját is képező De-

ming/PDCA ciklus alapelvét. Azzal összhangban munkánk során folyamatosan keres-

tük a jobbítási lehetőségeket.  

A Hőszolgáltató alapfeladatának, a biztonságos, hatékony és környezetbarát hőszol-

gáltatás érdekében állítottuk össze a szakreferensi tevékenység éves tervét, amelyet a 

társaság igényeivel összhangban, az idő-ráfordítási lehetőségekre tekintettel aktuali-

záltunk. 

A megbízási szerződéssel összhangban a szakreferensi együttműködés keretében kü-

lönös figyelmet fordítottunk az energiafelhasználásra és költségeinek csökkentési le-

hetőségeinek feltárására. A Hőszolgáltató 2022. június 30-ig kötelező 2021. évi adat-

szolgáltatásának előkészítése során a vásárolt (lásd az alábbi 1. energiafolyam ábra bal 

oldala) és az eladott energia (lásd az ábra jobb oldala) különbségét foglaltuk össze.  

 
1. ábra: A Hőszolgáltató 2021. évi energiafolyam ábrája, %  

Az adatszolgáltatás tárgyát képező 2021. évi energiafelhasználási adatokat a MEKH 

elnöki rendeletben meghatározott részterület (épületek, tevékenység, szállítás) bontás-

ban a 2. ábra mutatja. Az ábrán jelöltük a Hőszolgáltató által korlátozott mértékben 

befolyásolható energiaveszteségeket (a hálózati hőveszteség és a hőközponti keringte-

téshez felhasznált villamosenergia). A Hőszolgáltató korábbi és a 2021. évi felújí-

tási/korszerűsítési tevékenysége egyrészt a veszteségek csökkentése, másrészt a biz-

tonságos hőellátás érdekében ezekre irányultak. 
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2. ábra: A Hőszolgáltató által korlátozott mértékben befolyásolható energiaveszteségek 2020.  12,8% 

(fent) és 2021. évben 12,49% 

 

A 2. ábra felső része az energiafelhasználás a 2020. évi, az alsó része a 2021. évi száza-

lékos megosztását mutatja. A hőtermelés, a villamosenergia és az üzemanyag felhasz-

nálás közti arány eltolódás egyrészt a fűtési időszakban a 2021. évre 3,76 °C volt a külső 

átlaghőmérséklet, amely hidegebb, mint a 2020. évi 4,82 °C-hoz viszonyítva, másrészt 

az energiahatékonyság növelő intézkedések megvalósításának következménye.  

A Hőszolgáltató a 2021. évben energiahatékonyság növelő fejlesztésként irányozta elő 

a hálózati veszteség csökkenését a primerköri előremenő hőmérséklet csökkentésével, 

valamint a szekunderköri keringetés energiafelhasználásának csökkentését a szekun-

derköri keringető szivattyúk cseréjével. 

 

 

A fejlesztés eredménye a következő volt: 

A távhőszolgáltató által befolyásolható energiafelhasználás  a vásárolt és a mérés által tovább adott energia különbsége

A távhőszolgáltató által befolyásolható energiafelhasználás  a vásárolt és a mérés által tovább adott energia különbsége
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1. A hálózati veszteség 2020-ban 201.938 GJ/év (a külső hőmérséklet szerint korri-

gálva 229.686 GJ/év), 2021-ben 209.828 GJ/év (korrigálva 231.991 GJ/év) volt. A 

hálózati veszteség 2021-ben abszolút értékben 3,91 %-kal több volt, mint 2020-

ban, de korrigálva már csak ~1 %-os többletet jelent. 

2. A szekunderköri keringtetési villamosenergia felhasználása 2020-ban 

3269 MWh, míg 2021-ben 3.455 MWh. A magasabb felhasználást a hidegebb 

időjárás miatti hosszabb fűtési időszak okozta, valamint új felhasználók rend-

szerbe kapcsolása. 

Jelen zárójelentés a jogszabályok1 által meghatározott feladatok sorrendjében foglalja 

össze a 2021. évi adatokat.   

                                                 
1 A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, az energiahatékonyságról szóló törvény végre-

hajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-

tal elnökének 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelete a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybe-

vételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegta-

karítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről. 
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2. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK ÉVES ÖSSZESÍTÉSE  

 

 Bevezetés 

A Hőszolgáltató munkatársaival egyeztetve mind a havi jelentésekben mind az ebből 

összesített évesben a hőfelhasználási adatokat az elszámolási mérésekkel összhangban 

az előző év adataival együtt tüntettük fel és ahhoz viszonyítottuk.  

A villamosenergia felhasználás adatait ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a leolvasá-

suk rendszertelenül történik, csak éves szinten foglaljuk össze. Hasonlóképpen jártunk 

el a korábban befejezett energiahatékonysági projektek esetében is, az éves összesítést 

foglaltuk jelentésbe.  

Az alábbiakban az éves hő és villamos-energia felhasználási adatokat mutatjuk be. A 

havi hőfelhasználási értékeket 1. mellékletben csatoltuk.  

 A Hőszolgáltató által vásárolt és eladott hő elemzése 

Az 3. ábra és 4. ábra a Hőszolgáltató által vásárolt és eladott hőt, valamint az előző 

évhez képesti eltérést mutatja. Mindkét esetben a tényleges külső hőmérséklet figye-

lembevételével korrigált értékek szerepelnek.  

 
3. ábra: A vásárolt hő, valamint az előző évhez képesti eltérés 
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4. ábra: Az eladott hő, valamint az előző évhez képesti eltérés 

 

2020-ban a vásárolt hő 1.666.367 GJ/év, az eladott 1.456.069 GJ/év, 2021-ben  

1.762.506 GJ/év, ill. 1.543.950 GJ/év volt.  

A 2020. év fűtési hónapjaiban az átlagos külső levegő hőmérséklete 4,82 °C, 2021-ben 

3,76 °C volt. 

A vásárolt és eladott hő +4 °C külső hőmérsékletre korrigált értékei: 

2020-ban 1.909.876 GJ/év, ill. 1.668.846 GJ/év 

2021-ben 1.948.674 GJ/év, ill. 1.707.033 GJ/év 

A 5. ábra az elosztó hálózati hőveszteséget a vizsgált években havonta, valamint a 6. 

ábra az elosztó hálózati hőveszteség vásárolthoz viszonyított értékét mutatja. 

 
5. ábra: Az elosztó hálózati hőveszteség 
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6. ábra: Az elosztó hálózati veszteség vásárolthoz viszonyított értéke 

2020-ban a veszteség 201.938 GJ/év (korrigálva 229.686 GJ/év ) , 2021-ben 209.828 GJ/év 

(korrigálva 231.991 GJ/év)  volt. A hálózati veszteség 2020-ban abszolút értékben 3,91 

%-kal több volt, mint 2020-ban, de korrigálva már csak ~1 %-os többletet jelent. 

 

 Az éves villamosenergia felhasználás elemzése 

A villamosenergia-felhasználás trendjét, valamint az előző évhez képesti eltérést a  

7. ábra mutatja. A 2021. évi növekedést az újbekapcsolások valamint a hosszabb fű-

tési idény eredményezte. 

 
7. ábra: A felhasznált villamos energia, valamint az előző évhez képesti eltérés 
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3. ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELŐ JAVASLATOK  

 

 A korábbi energiahatékonyság növelő projektek tapasztalatai 

A Hőszolgáltató a fogyó energiaforrások és a környezetvédelem iránti felelősségének 

tudatában a lehetőségeihez képest törekszik az energiahatékonyság növelő intézkedé-

sek megvalósítására.  

A korábbi években történt energiahatékonyság növelő projektjei sikeresen lezárultak, 

és eredményeik részletesen ismertetésre kerültek a [1], [2] és [3] számmal hivatkozott 

fenntartási zárójelentésekkel.  

A jó tapasztalatok és az a tény, hogy az egyes projekt keretében elnyert támogatásból 

megvalósított beruházásokkal  

2 712 GJ/év; 3 728 GJ/év; illetve 4 608 GJ/év 

primerenergia megtakarítás érhető el évente arra ösztönözte a Hőszolgáltatót, hogy 

lehetőségeivel összhangban keresse a további megtakarítások lehetőségét. 

 

 A tárgyév energiahatékonyság növelő intézkedései 

 

A hőszolgáltató 2021-ben a Wesselényi utcai és a Csapó utcai lakótelepek távhőrend-

szere primer oldali rekonstrukciójára fordították a figyelmet.  

A korszerűsítés keretében a Wesselényi utcai és a Csapó utcai lakótelepen szétválasz-

tották a szolgáltatói hőközpontokat és az új, 12 + 17 db felhasználói hőközponthoz   

új bekötővezetékeket építettek. Az új vezetékek részben új nyomvonalon földbe fek-

tetve, részben a megszüntetendő szekunder vezetékek védőcsatornáiban kerültek ki-

építésre. 

A korszerűsítéshez tartozott a rendszer szabályozására, ellenőrzésére szolgáló tele-

mechanikai rendszerbe illesztése is.  

A korszerűsítés várható eredménye az előzetes számítások alapján  

➢ a Wesselényi utcai lakótelepen 2 595 GJ/év elosztó hálózati hőveszteség csök-

kenés és 72 MWh/év  villamosenergia megtakarítás; 

➢ a Csapó utcai. lakótelepen 2 680 GJ/év elosztó hálózati hőveszteség csökkenés 

és 131 MWh/év  villamosenergia megtakarítás. 

 

A korszerűsítés évente várhatóan 542 tCO2 kibocsátás csökkenést eredményez. 
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 A jővőben javasolt energiahatékonyság növelő intézkedések 

Az energiahatékonyság növelő intézkedéseket célszerű összehangolni az új Nemzeti 

Energiastratégia célkitűzéseiben szereplő Zöld Távhő Programmal2, az Európai Bizott-

ság új úgynevezett "Fit for 55" uniós klímacsomagjával, s tekintettel lenni az energiaár 

közelmúltban tapasztalt drasztikus emelkedésére. Saját erőből és/vagy támogatásból 

folytatni a korábbi években már elkezdett és fejlesztési stratégiába foglalt projektek 

megvalósítását. 

Ezek közül a következőket emeljük ki: 

1. Matematikai modellezéssel és/vagy tapasztalati úton célszerű meghatározni a 

primerköri előremenő víznek azt a külső hőmérséklet függő hőmérsékletét, 

amely a felhasználói igényeket biztonságosan kielégítése mellett a legkisebb el-

osztó hálózati hőveszteséget eredményezi. 

2. A földgáz és villamosenergia hálózatokkal történő együttműködés keretében a 

hőtermelés/hőtárolás lehetőségét célszerű elemezni annak érdekében, hogy a 

távhőszolgáltatás adottságainak felhasználásával hozzá lehessen járulni a villa-

mosenergia rendszer szabályozásához és energiatároláshoz. ( Villamos kazán, 

hőtároló alkalmazása.) 

3. Folytatni javasolt a hőközpontokban a távleolvasást lehetővé tevő hőmennyi-

ségmérők telepítését és a rendszeres, legalább havi leolvasás megvalósítását, 

fejleszteni javasolt a leolvasott értékek automatikus elemzését, célértékekkel 

történő összehasonítását.  

4. Célszerű folytatni a felhasználói hőközpontokban a keringtető szivattyúk cse-

réjét. Az új, fordulatszám szabályozású „okos” szivattyúk jelentős mértékben 

hozzájárulnak a villamosenergia felhasználás csökkentéséhez.  

5. A 2022. évi korszerűsítési tervben már szereplő szolgáltatói hőközpont átalakí-

tását követően a következő években, - lehetőleg nagyobb számban,- célszerű 

folytatni a szolgáltatói hőközpontokból a használati melegvíz termelés áthelye-

zését a felhasználói hőközpontokba. Ez a tárgyévhez hasonlóan mind a hálózati 

hőveszteséget, mind a keringtetéshez felhasznált villamosenergia csökkenését 

eredményezi.  

6. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztására megvalósíthatósági vizsgálatot ja-

vasolt kidolgozni, ütemezéssel, gazdasági számításokkal. A szétválasztás során 

                                                 
2 Idézet az új Nemzeti Energiastratégiából: A „Zöld Távhő program végrehajtásának 

eredményeként a távhőszolgáltatást energiahatékonyabb (alacsony hőfokú), a többi ve-

zetékes energiahálózattal együttműködő, a villamos rendszerszabályozásban meghatá-

rozó szerepet betöltő, ügyfélközpontú, okos költségmegosztással elszámolt, hatékony 

távhőszolgáltatássá kívánjuk átalakítani. Felmérjük és támogatjuk azokat a megoldáso-

kat, amelyek a meglevő távfűtött épületeknél gazdaságosan és tömegesen alkalmazhatók 

a fűtési hőmérsékletek csökkentésére, elsősorban a geotermiával, biomasszával, illetve a 

kapcsolt hővel ellátott területekre összpontosítva.” 
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minden épület önálló korszerű felhasználói változó tömegáramú fűtést és hmv-

t előállító blokk hőközpontot kapna, önálló primer bekötővezetékkel.  

A hőközpontok energiahatékony berendezésekkel létesülnének: lemezes hőcse-

rélők, „okos szivattyúk”, okos mérés, telemechanikai kapcsolat. 

Az átalakítás várható eredményei: 

• Javuló szabályozás, általa a felhasználói elégedettség növekedése, 

• Csökkenő hőveszteség, 

• Csökkenő villamosenergia felhasználás, 

• A fogyasztók javuló kiszolgálása. 

7. Javasolt folytatni a primer vezetékhálózat további korszerűsítését. Felül kell 

vizsgálni, hogy csökkenthetők-e az átmérők, törekedni kell az optimális csőát-

mérők meghatározására. Javasolt a jobb hő védelemmel ellátott előreszigetelt 

közvetlenül földbe fektethető, hibajelző rendszerrel ellátott termékek alkalma-

zása. E munka előkészítése érdekében javasolt egy előkészítő műszaki- gazda-

sági tanulmány kidolgozása. 

Az átalakítás jelentős hőveszteség csökkenést eredményez, az üzembiztonság 

növekedése mellett. 

8. A rendelkezésre álló hőkapacitás kihasználása és a hőszolgáltatás hatékonysá-

gának növelése érdekében is fontos az új felhasználók távhőrendszerre kapcso-

lása. Ebben jelentős lépést jelentene a már több éve tervezett Kenézy Gyula kór-

ház bekapcsolása. Javasoljuk, hogy az új nemzeti Energiastratégiára hivatko-

zással tegyék intenzívebbé a tulajdonossal elkezdett tárgyalásokat.  

9. Helyes és támogatandó az a törekvés, a Szennyvíz Tisztító Telepről a hulladékhő 

távhő rendszerbe táplálására irányul hőszivattyú segítségével. A Hőszolgáltató ez-

zel is a távhőszolgáltatás zöldítéséhez járul hozzá.  

10. A primer energiaátalakítási tényező jelentős mértékben leromlott az erőműben a 

kapcsolt energiatermelés arányának csökkentésében. Az elmúlt évben ez kis mér-

tékben javult, a jövőben fontos lenne a kapcsolt energiatermelés arányának növe-

lése. Ehhez a fentebb említett energiatermelési/tárolási együttműködés teremthet 

lehetőséget. Javasoljuk elemzését, kedvező eredmények után megvalósítását.  
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4. HIVATKOZOTT FENNTARTÁSI ZÁRÓJELENTÉSEK 

[1]  DEBRECEN VÁROS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN PRIMER HŐ-

TÁVVEZETÉK SZAKASZOK CSERÉJE,  

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: KEOP-5.4.0/12-2013-0035. Záró elszámolás. Reál-

Energo Kft. Munkaszám: 2019/18. Budapest, 2019. december 

A projekt keretében elnyert támogatásból megvalósított beruházásokkal 

2 712 GJ/év primer energia megtakarítás érhető el évente. 

[2]  A DEBRECENI FÉNYESUDVARI LAKÓTELEP TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI 

RENDSZERÉNEK PRIMER OLDALI KORSZERŰSÍTÉSE.  

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: KEOP-5.4.0/12-2013-0033 Záró elszámolás. Reál-

Energo Kft. Munkaszám: 2019/18. Budapest, 2019. december 

A projekt keretében elnyert támogatásból megvalósított beruházásokkal 

3 728 GJ/év primer energia megtakarítás érhető el évente. 

[3]  DEBRECEN, TÓCÓSKERTI LAKÓTELEPEN PRIMER TÁVHŐVEZETÉKEK ÉS 

FELHASZNÁLÓI HŐKÖZPONTOK KORSZERŰSÍTÉSE.  

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: KEOP-5.4.0/12-2013-0001 Záró elszámolás. Reál-

Energo Kft. Munkaszám: 2018/04. Budapest, 2020. november 

A projekt keretében elnyert támogatásból megvalósított beruházásokkal 

4 608 GJ/év primer energia megtakarítás érhető el évente. 
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5. A 2021. ÉVI   SZAKREFERENSI ZÁRÓJELENTÉS MELLÉKLETE 

 Energia- és környezettudat szemléletformálási plakátok 

Az energiahatékonyságról szóló törvény a szakpolitikai intézkedésként a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalnak is több feladatot adott. Ezek között szerepel az energiaha-

tékonysági tájékoztató honlap készítése és fenntartása. 

Az energiahatékonysági tájékoztató honlappal kapcsolatos elvárásokat a törvény 20. §-ának 

(1) bekezdése a következőképpen határozza meg: 

(1) „Az energiafogyasztók és a piaci szereplők részére az energiahatékonysági és energia-

megtakarítási módszerekről, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos pénzügyi és 

jogi keretekről szóló tájékoztatást elektronikus úton, rendszeresen frissülő honlapon (a to-

vábbiakban: energiahatékonysági tájékoztató honlap) keresztül kell megvalósítani. 

A Hivatal a kapott feladatoknak azzal is igyekezett eleget tenni, hogy - elsősorban vállalatok 

és közintézmények számára - olyan energiahatékonysági plakátokat készítetett, amelyek az 

erőforrások hatékony és takarékos használatra hívják fel a figyelmet.  

A plakátok 2017. október 4-től elérhetők és letőlthetők a 

http://enhat.mekh.hu/index.php/plakatok/ címről. Javasolják az érdeklődők számára, hogy a 

plakátok jobb alsó sarkába helyezzék el saját logójukat, s használják ki munkatársaik és 

ügyfeleik energia- és környezettudatuk szemléletformálására. 

Az energetikai szakreferensi feladataink keretében elhelyeztük a plakátokon a Debreceni 

Hőszolgáltató Zrt. logóját és feltöltöttük a közös tárhelyre.  

Javasoljuk, hogy az alábbi 16 plakátot elektronikus megjelenítéssel az irodaház folyosóján jól 

látható helyen helyezzék el, a határidő folyamatos. 

 
8. ábra: Példa szemléletformáló plakátok elhelyezésére 

Javasoljuk továbbá, hogy 2-2 különböző tartalmú plakátot negyedévenként váltakozva 

helyezzenek el az ügyfélszoljálatukon, hirdetőtáblájukon.  

Az összes plakátot helyezzék el honlapuk a frissítése során  kialakított ”Energiahatékonyság” 

fül alatt.  

http://enhat.mekh.hu/index.php/plakatok/
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Ezzel egyrészt hozzájárulnak munkatársaik és ügyfeleik szemléletformálásához, másrészt 

hasznosítják a Hivatal munkatársainak munkáját. 

A választás segítésére a plakátokon levő szövegek: 

1. „Válts a holnapért - Nyomtass feketén!” plakát magyarázata:  

a. A színes nyomtató ökológiái lábnyoma lényegesen nagyobb, mint a 

fekete fehér társáé.  

b. A kazetta ökológiai lábnyoma újratöltéssel is jelentősen csökkent-

hető, mivel nincs szükség újbóli legyártására. 

2. „Lépj a holnapért – Használj lépcsőt lift helyett!” plakát magyarázata:  

a. A rendszeres lépcsőzés serkenti a vérkeringést, javítja a kondíciót, 

segít az egészségmegőrzésben.  

b. Negyedóra aktív lépcsőzéssel körülbelül 100 kcal-t éget el a szerve-

zetünk. 

3.  „Szelektálj a holnapért – Gyűjts külön a hulladékfajtákat!” plakát magyará-

zata:  

a. A hulladék – mint másodnyersanyag – visszajuttatása a gazdaság 

vérkeringésébe komoly környezeti előnyökkel jár.  

b. Szinte minden típusú műanyag újrahasznosítható. Fajtánkénti szét-

válogatás után általában darabolják, mossák és granulátumot készí-

tenek belőle. 

4. „Töltődj a holnapért – Húzd ki a mobiltöltőd!” plakát magyarázata:  

a. Ha 4,1 millió magyar háztartásban egyetlen töltő sem marad a kon-

nektorban használatlanul, akkor ezzel 5 millió kWh energiát, vagyis 

188 millió Ft-ot spórolhatunk meg évente.  

5. „Kapcsolj a holnapért – Spórolj a világítással!” plakát magyarázata:  

a. Feleslegesen ne világítsunk! Kapcsoljuk le a lámpát, ha elhagyjuk a 

helyiséget és nem tartózkodik benne senki.  

b. Használjuk ki a természetes fényt az irodában, mert a szemünknek 

is sokkal egészségesebb. 

6.  „Nullázz a holnapért – Áramtalaníts munka után!” plakát magyarázata:  

a. A készülékeket áramtalanítva megszüntethetjük a felesleges fo-

gyasztást.  

b. Egy számítógép és két mobiltöltő esetén akár 69 kWh energiafo-

gyasztás megtakarítást is jelenthet, ha használat után kihúzzuk őket. 

7. „Főzz a holnapért – Takarékoskodj a konyhában!” plakát magyarázata:  

a. A főzéshez használjuk a megfelelő céleszközöket, például kávéfő-

zőt, vagy vízmelegítőt.  

b. Egyszerre csak annyi vizet forraljunk, amennyire szükségünk van a 

teához, kávéhoz, mert ezzel is jelentős energiát takarítunk meg. 
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8.  „Spórolj a holnapért – Csökkentsd a papírfogyasztásod!” plakát magyará-

zata:  

a. 1 tonna papír előállításához 3,5 tonna fa szükséges.  

b. A papírgyártás a világ energiafelhasználásnak 4%áét teszi ki. 

9.  „Frissíts a holnapért – Szellőztess okosan!” plakát magyarázata:  

a. Gyakran, de csak pár percig szellőztessünk, hogy a falak, berende-

zési tárgyak ne hűljenek le. 

b. Akár évi 20% többletkiadáshoz is vezethet a nem megfelelő szellő-

zés. 

10. „Fűts a holnapért – Optimalizáld a szobahőmérsékletet!” plakát magyarázata:  

a. Külön szabályozható fűtőtestekkel optimalizálhatjuk az adott helyi-

ség hőmérsékletét.  

b. A szabályozhatóság 12-18%-os fűtésenergiacsökkenést és pénzmeg-

takarítást is eredményez. 

11. „Néha a hűtődnek is le kell eresztenie” plakát magyarázata: 

a. Évente kétszer le kell engedni a hűtőt, hogy hatékonyan használja az 

energiát. 

b. Ha egy papírlap befér az ajtó tömítésénél, cseréld ki, hogy megfelelő fo-

kon hűthessen. 

c. Ha évente egyszer karbantartod a szükséges alkatrészeket, megnő a hű-

tőd élettartama. 

12. „Hagyd a parkolást másra” plakát magyarázata:  

a. A kerékpár a legalkalmasabb eszköz, amivel gyorsan eljuthatsz bárhová, 

mert nem kell parkolót keresned, átszállnod egyik járműről a másikra, 

vagy épp a dugóban ülnöd. 

b. A modern gazdaságokban a közlekedés az egyik legjelentősebb környe-

zetszennyező tényező a benzin- és dízelüzemű motorok által kibocsátott 

gázok miatt. 

c. A kerékpározás a legjobb és legolcsóbb fogyókúra, emellett a mozgással 

levezetheted a stresszt és jó példát mutathatsz a következő generációnak 

is. 

13. „Vegyél vissza pár fokkal” plakát magyarázata: 

a. Ha 24°C-nál hidegebbre állítod a klímát, minden fokozat 5%-kal több 

energiát használ. 

b. Használj redőnyt vagy sötétítő függönyöket, így kevésbé melegszik fel a 

lakás. 

c. Ha légkondit használsz, tartsd zárva az ablakokat. 

14. „Ő se szeret hiába dolgozni” plakát magyarázata: 

a. Ha csak félig rakod tele a mosogatógépet, ugyanannyi energiát hasz-

nálsz, mint ha teljesen tele lenne. 

b. Csak különlegesen szennyezett edényeknél használjuk az intenzív foko-

zatot. 

c. Ha leöblíted az edényeket, mielőtt berakod a gépbe, kétszer annyi vizet 
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használsz egy mosogatáshoz. 

15. „Kapcsoljatok ki együtt” plakát magyarázata:  

a. A képernyőkímélő nem csökkenti a monitor energiafelhasználását, hasz-

náld inkább az alvó üzemmódot, vagy kapcsold ki a monitort. 

b. Ha az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, húzd ki a töltőt a konnektor-

ból, így nem pazarlod az energiát. 

c. A kikapcsolt számítógép még az alvó vagy hibernált üzemmódban lévő 

gépnél is kevesebb áramot használ, ezért kapcsold ki a géped éjszakára, 

vagy amikor nem használod. 

16. „Sok csepp sokra megy” plakát magyarázata: 

a. Ha kicsit is szivárog a csapod, akár több liter vizet is elpazarolhatsz ha-

vonta. 

b. Sokat spórolhatsz, ha fogmosáskor poharat használsz, és nem folyatod 

közben a vizet.  

c. Ha víztakarékos adagolót szerelsz a csapra, akár 40%-kal csökkentheted 

a vízfogyasztásod. 
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