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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

A modul elolvasása után tudni fogod, hogy mik 

szükségesek az energiatakarékos életmód 

kialakításához. Megfogalmazásra kerülnek az 

energiapazarlás környezeti hatásai, valamint az 

energiatakarékosság hozzájárulása a 

környezetvédelemhez. Tudatos odafigyelés 

szükséges a környezet számára. A gyakorlati 

felhasználás érdekében a modul az elméleti 

tudnivalók mellett néhány példát, feladatot és 

esettanulmányt is tartalmaz. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perces 

tanórányi tanulás szükséges ezen modul 

tartalmának megismeréséhez, a feladatok 

teljesítéséhez, valamint a modul végén lévő 

esettanulmány elolvasásához. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

A javasolt haladás a modulban a leírt sorrendnek 

megfelelően. Először a tanagyag elméleti 

ismereteinek átadása, esetleg saját példákkal, 

helyi jó gyakorlatokkal kiegészítve. További 

információk olvashatóak a Hasznos linkek 

részben. Ezt követően a gyakorlati példák, 

esettanulmányok bemutatása. Az oktatást 

követően a modulhoz kapcsolódó feladatok 

elvégzése és önellenőrző teszt kitöltése. 
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 Bevezetés  

 

„Rajtunk, egyéneken múlik, hogy megtegyünk mindent, amit lehet, bármilyen kevés is az. Az, hogy 

egy lámpa lekapcsolása jelentéktelennek tűnik, még nem jelenti azt, hogy nem kell megtennünk.” 

[XIV. Dalai Láma] 

Minden nap energiát használunk - az egyik helyről a másikra való eljutáshoz, főzéshez, fűtéshez és 

hűtéshez, termékek gyártásához, világításhoz, víz melegítéséhez és szórakozás közben is. Sok energiát 

használunk ahhoz, hogy életünket kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezetesebbé tegyük. Ezen 

energia legtöbb része nem megújuló energiaforrásokból származik. Ezért is fontos, hogy bölcsen 

használjuk fel az energiát. Az energia felhasználásról szóló döntéseinknek környezeti és gazdasági 

hatásai is vannak. Sok mindent tudunk annak érdekében tenni, hogy kevesebb energiáthasználjunk fel, 

illetve, hogy bölcsebben használjuk. Ezek az intézkedések magukban foglalják mind az 

energiatakarékosságot, mind az energiahatékonyságot. 

Az energiatakarékosság minden olyan cselekvés vagy viselkedés, amely kevesebb energiafelhasználást 

eredményez. Az energiahatékonyság azokra a technológiákra és jobb hatásfokú berendezésekre 

összpontosít, amelyek kevesebb energiát használnak ugyanazon feladatok elvégzéséhez vagy 

ugyanannyi munkához.  

Az is fontos, hogy törekedjünk helyettesíteni a mostani forrásokat más (pl. kimeríthetetlen, megújuló) 

forrásokkal. 

Az energiatakarékosság és energiahatékonyság lehetővé teszi az intelligens és innovatív 

energiatermelést és fogyasztást, és az egyik legfontosabb tényező az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben és az üvegházhatású gázok csökkentésében. 

Ezeken kívül az energiatakarékosság csökkenti az energiaellátás szükségességét, és növelheti a 

környezet minőségét, és az egyéni megtakarításokat. 

Globális szinten az energiafelhasználás csökkenthető a népességnövekedés stabilizálásával. 
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Az energia 

 

Az energia körülvesz minket. Az energiának sok fajtája van, de kijelenthető, hogy az élőlényeknek és 

a gépeknek is szükségük van rá, hogy létezni, mozogni és működni tudjanak. Még akkor is, ha éppen 

alszunk, vagy csak egy könyvet olvasunk, testük energiát használ, hogy verjen a szívünk, áramoljon a 

vérünk és mozogjanak az izmaink. 

A különböző formájú energia átalakulhat, például a hőenergia az autók mozgatásához, vagy a vízi 

erőművekben villamos energiává a víz áramlásának energiája. A szén égése során hőt vagy áramot 

állíthatunk elő. A földgáz és a fa szintén hőt termelnek, amikor égnek. A Nap ad a növényeknek 

energiát a növekedéshez. Mi megeszük a növényeket, és ez által energiát adnak nekünk. 

 

 

 

Az energiának hosszú története van. Mielőtt az emberek tudtak volna írni vagy olvasni felfedezték a 

tüzet, melynek segítségével képesek voltak főzni, melegíteni, és elijeszteni a vadon élő állatokat. A tűz 

volt a civilizáció első nagyszerű energiaforrása, és a fa volt a fő üzemanyag hosszú ideig. Több mint 

ezer év alatt az emberek találtak módot arra, hogy kiterjesszék és kibővítsék energiatermelésüket, 

először az állatok vontatásával, majd később gépeket alkalmazva a szél- és a vízenergia kiaknázására. 

Az iparosítás, a modern világ társadalmi és gazdasági fejlődése a fosszilis tüzelőanyagok széles körű 

és intenzív felhasználásával volt lehetséges. 
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Az energiaforrás lehet: 

1) Nem megújuló energiaforrás 

A nem megújuló energia olyan természeti energiaforrás, amely végül elfogy.  

A nem megújuló energiaforrások nem helyettesíthetők - ha egyszer felhasználták őket, nem 

képződnek újra, legalábbis több millió évig nem. A nem megújuló energiaforrások 

folyadékként, gázokként és szilárd anyagokként kerülnek a felszínre. Nem megújuló 

energiaforrások közé tartoznak a fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia. Az összes 

fosszilis tüzelőanyag nem megújuló energiaforrás, de nem minden nem megújuló 

energiaforrás fosszilis tüzelőanyag. 

Az urániumércet bányásszák és átalakítás után az atomerőművekben használják 

üzemanyagként. Az urániumtartalékok korlátozottak, az urán kivonása, valamint az 

atomenergia előállításából származó hulladék megsemmisítése káros lehet a környezetre. A 

radioaktív anyag veszélyes, és a balesetek különösen veszélyesek lehetnek mind a 

környezetre, mind pedig az egészségünkre. 

A fosszilis tüzelőanyagok (szén, olaj és földgáz) olyan állatokból és növényekből jöttek létre 

nagy mennyiségű hő és nyomás hatására, amelyek több száz millió évvel ezelőtt éltek (a 

dinoszauruszok idején). A legtöbb fosszilis tüzelőanyagot égetik, hogy energiát és villamos 

energiát hozzanak létre. Ezek a természeti erőforrások a hatalmas iparágak jelentős 

energiaforrását jelentik - azonban a nem megújuló energiaforrásoknak számos hátránya van, 

többek között negatív környezeti hatásuk és a korlátozott kínálatuk. A fosszilis tüzelőanyagok 

égetése szén-dioxidot termel - az egyik üvegházhatású gáz. Az szén égetése során nemcsak 

szén-dioxidot, hanem ként is kibocsát a levegőbe, ami növeli a levegőszennyezést. Ezen kívül 

a szénbányászat is problémákat okoz a környezet számára. Nagy mennyiségű nem kívánatos 

szennyeződést és sziklát távolítanak el a szén bányászata során, ami vízszennyezéshez, 
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instabil talajhoz vezethet. A szén rendkívül fontos szerepet játszott az ipari forradalom idején 

a XIX. és XX. században, amikor elsősorban gőzgépeket működtetett és villamos energiát 

termelt. A második világháború után inkább a kőolaj és a földgáz került előtérbe. Az olaj 

kitermelése során az olajszennyezés elpusztíthatja a helyi élőhelyeket és megölheti az 

állatokat. A földgáz elsősorban metánból, egy másik üvegházhatású gázból áll, amelynek 

légkörbe kerülése katasztrofális következményekkel járhat a bolygó éghajlatára nézve. 

2) Megújuló energiaforrás 

A fosszilis energiahordozók környezetszennyező használata helyett egyre inkább az alternatív 

energiaforrásoké a jövő. A megújuló energiaforrások használata nem fogja minden 

környezetszennyezési problémánkat megoldani, de nagyban segít egy környezetbarát és 

fenntartható energiagazdaság megteremtésében.  

Megújuló energiaforrásnak nevezzük a természeti folyamatok során folyamatosan 

rendelkezésre álló vagy újratermelődő energiaforrásokat: a nap-, a szél-, a tágabb értelemben 

vett vízi energiát (ide sorolva a szárazföldi folyóvizek, illetve az óceáni árapály 

felhasználásából származó energiát), valamint a biomasszából nyert energiát. A legtöbb 

megújuló energia közvetlenül vagy közvetve a napból származik.  

A megújuló energiaforrások közül a biomassza rendelkezik a legnagyobb felhasználható 

lehetőséggel. Alkalmazását sokan gondolják megfelelő alternatívának 

korunk növekvő energetikai és környezeti gondjaira. A biomassza biológiai eredetű 

szervesanyag-tömeg, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek 

testtömege; biotechnológiai iparágak termékei; és az emberek, állatok, feldolgozóipar stb. 

összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. (Gyulai [2007])  

A felsoroltak közül a nap- és a szélenergia kimeríthetetlennek tekinthető, a többi pedig 

földrajzi adottságoktól függően áll rendelkezésre. A meghatározásban felsoroltakon kívül a 

hidrogén, a geotermikus energia, a tengerek hullám- és hőenergiája is ide sorolhatók. 

(Bartholy– Breuer– Pieczka– Pongrácz– Radics [2013])  

A megújuló energiát "tiszta energia" vagy "zöld energia" néven is nevezik, mert nem 

szennyezi a levegőt vagy a vizet. 
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Szél  

A szél energiáját már régóta használja az emberiség villamosenergia-előállításhoz. Jó példát nyújtanak 

erre a szélmalmok: Amikor a szél a szélmalmok lapátjait forgatja, az egy kis generátoron belül 

megforgat egy turbinát és ez által villamosenergiát termel. Egy szélmalom egy gazdaságban csak kis 

mennyiségű áramot képes termelni, ami elegendő ahhoz, hogy néhány mezőgazdasági gépet 

elindítson.  

Annak érdekében, hogy elegendő villamos energiát lehessen termelni sok ember számára a 

villamosenergia-vállalatok szélerőműparkokat építenek több tucat szélturbinával. 

A szél az egyik legváltozékonyabb meteorológiai elem, ezért a szélenergia felhasználásához 

körültekintően kell kiválasztani a szélerőmű telepítésének helyét.  

Az 1970-es évektől kezdődően kizárólag a tengerpartokra telepítettek szélerőműveket. A technológia 

elmúlt néhány évtizedben mutatott robbanásszerű fejlődésével viszont jelentősen csökkent a 

szélerőművekben előállított villamos energia ára. Ezzel párhuzamosan az igények növekedése és a 

környezet védelmének előtérbe kerülése szükségessé tette a szárazföldek belsejében (onshore), majd 

pedig a tengereken (offshore) is a szélenergia hasznosítását.  

A szél energiája napjainkban már felveszi a versenyt számos hagyományos energiahordozóval, és 

olcsóbb, mint az atomenergia. (Bartholy– Breuer– Pieczka– Pongrácz– Radics [2013]) 
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A szélenergia a szélturbinákon keresztüli légáramlás felhasználása, amely biztosítja a villamos 

generátorok mechanikai áramellátását.  

A szélenergia a fosszilis tüzelőanyagok helyett alternatív megoldásként szolgál, bőségesen 

rendelkezésre áll, megújuló, tiszta, termelés közben nem termel üvegházhatást okozó gázokat, nem 

fogyaszt vizet, és kevés földterületet használ. A nettó hatása a környezetre sokkal kevésbé jelent 

problémát, mint a nem megújuló energiaforrásoké. 

A szélerőműparkok számos különálló szélturbinából állnak, amelyek a villamosenergia hálózathoz 

kapcsolódnak. A szárazföldi szélenergia olcsó energiaforrás, versenyképes vagy sok helyen olcsóbb, 

mint a szén- vagy gázüzemű erőművek. (Arthur Neslen [2014]) A tengeri szélerőművek ki tudják 

használni a gyakoribb és erősebb szeleket, amelyek ezeken a helyeken rendelkezésre állnak. 

Ha nincs szél, akkor a szélturbina nem termel energiát. A mérnökök azonban sok mérést és számítást 

végeznek a szélturbinák helyének legmegfelelőbb területeinek meghatározására. 

Minél nagyobb a szélerőmű, annál több szelet ér el és ez által több villamos energiát termel. 

A szél elfordítja a lapátokat, amelyek egy tengelyt forgatnak, ami egy generátorhoz kapcsolódik, és 

villamos energiát termel. A villamos energiát a szállító- és elosztó vezetékeken keresztül egy 

alállomásra, majd onnan a felhasználókhoz - otthonok, üzletek és iskolák, stb. - küldi. 
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(Dr. Szlivka-Dr. Molnár [2012]) 

 

Nap 

A Föld bolygó minden energiájának elsődleges forrása a Nap. A napenergia közvetlenül a napfényből 

származik. A napenergia felhasználható a hőenergiaként vagy átalakítható elektromos energiává. 

A napenergia egy megújuló energiaforrás. A napenergia ezen kívül tiszta energiaforrás, amely nem 

okoz sok szennyezést. 

A napenergia felhasználható többek között otthonok és egyéb épületek fűtésére. 

A megújuló energiaforrások közül a napenergia áll a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre. 

 

Az ember a napenergiát évezredek óta hasznosítja, ennek ellenére a napenergia-hasznosítással működő 

rendszerek új technológiának tekinthetők.  

A napenergia technológiai hasznosítását két nagy csoportba szoktuk sorolni. Az egyik esetben nem 
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használunk külön berendezést a napenergia felfogására, ekkor passzív napenergia-hasznosításról 

beszélünk. Passzív hasznosítás például a mezőgazdasági növények, gabonafélék szárítása. Ide tartozik 

még a házak melegének megőrzése télen, úszómedencék felmelegítés és a parkoló autók felmelegítése. 

A másik esetben a napenergia befogására és elvezetésére különböző gépészeti berendezéseket 

használunk, ebben az esetben aktív napenergia hasznosításról beszélünk. A napenergiát fel lehet 

használni így például víz vagy levegő felmelegítésére, amelyet azután egy épület körül szivattyúztak, 

hogy egyenletes melegséget biztosítson minden szobában. Az aktív hasznosításnak kétfajta módja van: 

egyfelől a termikus hasznosítás, amikor a beérkező napsugárzás összegyűjtése után fő célunk a 

hőtermelés. Ez történhet napkollektorok segítségével. Másfelől létezik a fotoelektromos hasznosítás, 

amikor a beérkező sugárzás átalakítása elektromos árammá fotovoltaikus napelemekkel történik. A 

"fotovoltaikus" szó a "foton" szóból származik, amely a napsugárzást alkotó részecskéket jelenti, 

valamint a "volt" szóból, ami az elektromos feszültség mértékegysége. A napelemekben az a jó, hogy 

el lehet őket helyezni az épületek tetején, emiatt nincs szükség plusz térre. 

A jövőben valószínűsíthetően a dráguló fosszilis energiahordozók miatt néhány évtizeden belül 

gazdaságilag is kedvezőbbé válhat a napenergia áramtermelés céljára való felhasználása. (Bartholy– 

Breuer– Pieczka– Pongrácz– Radics [2013]) 

A napenergia két fő hátránnyal rendelkezik. Az egyik hátrány az, hogy a napsütés mennyisége egy 

bizonyos helyen több minden hatására is változik - napszak, időjárás és évszak. A másik hátránya az, 

hogy a jelenlegi technológiával sok drága fotovoltaikus cellát vesz igénybe, hogy megfelelő 

mennyiségű villamos energiát termeljen. 

 

Víz 

Ez egy megújuló energia, ami azt jelenti, hogy nem fog elfogyni, mivel a víz természetes körforgásban 

van. 

A vízenergia tiszta, megújuló és megbízható energiaforrás, amely átalakítja a víz esési energiáját 

villamos energiává, anélkül, hogy több vizet fogyasztana, mint a természet által termelt víz. 
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A vízenergia felhasználása a legrégebbi módszer, amellyel a megújuló energiát az emberi faj 

kihasználta, hogy mérsékeljék az emberi és állati munkaerő terhét. Évezredek óta az emberek 

vízenergiát használtak olyan feladatok elvégzésére, mint a gabona lisztté őrölése.  

A vízkerekek óta a technológia kifinomult, hogy nagyobb hatékonyságú legyen a villamosenergia-

termelés.  

A vízenergia-hasznosításon belül elkülöníthetjük a kontinentális édesvizek és az óceáni területek 

hatalmas víztömegeinek felhasználását. A folyók, tavak, tengerek vízenergiáját hasznosító, és azt 

elektromos energiaként a nagyfeszültségű hálózatba tápláló műszaki létesítményt vízerőműnek 

nevezzük. A nagy esésmagasságú helyek kiválóan alkalmasak vízerőmű építésére. A vízenergia 

nagysága szorosan összefügg a folyóvizek vízjárásával is. A nagyesésű erőművek építésénél 

különleges megoldásokat alkalmaznak, a víz esését többnyire duzzasztógátakkal növelik, amellyel a 

hasznosítható energia is növekszik. 

A tágabb értelemben vett vízből kinyerhető energiaforrások közé tartozik az óceán vizének 

hullámzásából, illetve az árapály-jelenség miatti vízmozgásból eredő energia. Számos óceánparti 

térségben jelentős ez az energia, ám a kitermelhetőség gyakorlati korlátai miatt ezeket nem minden 

esetben lehet valóban felhasználni energiatermelési célra. 

A víz mozgási energiáját turbina megforgatása által elektromos áram előállítására használják. A 

turbinából származó villamos energia sokféleképpen használható, beleértve az otthonok, a 

vállalkozások és az áramvezetékek áramellátását.  

A mozgó vízben rendelkezésre álló energia mennyiségét az áramlás vagy az esés ereje határozza meg. 

  

A vízenergia és a folyamat, amelyen átmegy, egy tiszta erőforrást jelent, amely nem szennyezi a 

légkört, és nem károsítja a bolygót. 

Mint minden áramforrásnak, a vízenergiának is vannak hátrányai. Az egyik hátrány a föld elvesztése 

és a helyi ökoszisztéma károsítása egy-egy gát építése során. Ez azt is okozhatja, hogy az embereknek 
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el kell hagyniuk otthonaikat. A gátak és a turbinák halakat is károsíthatnak, és megzavarhatják 

migrációjukat. 

 

Atomenergia 
Univerzumunk apró atomokból áll. Az atomenergia az atomok által előállított energia.  

Nagy mennyiségű energiát termelnek az atomok, amikor hasadnak. Az atom ilyenkor kisebb atomokat 

alkot. Ekkor jön létre energia. Akkor is energia jön létre mikor az atomok összeolvadnak és nagyobb 

méretűek lesznek. A Nap jó példa erre - ez az óriási gázgolyó folyamatosan energiát termel, amikor az 

atomok összeolvadnak. 

Az atomenergia felhasználható megsemmisítésre és építésre is.  

Az atomenergia nagyon konstruktív és hasznos lehet, ha a helyes módon használják. 

Az uránércet bányásszák. Ez a nukleáris erőművek legelterjedtebb vegyi eleme. Az atomenergiát 

atomerőművekben termelik. Az atomerőművek villamos energiát termelnek. 

Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. 

Az atomenergia olyan radioaktív hulladékokat képes előállítani, amelyek károsak lehetnek az 

emberekre, mivel évezredekig radioaktívak lehetnek. A radioaktív anyagokat az emberi egészség és a 

jólét védelme érdekében külön jogszabályok szerint kell eltávolítani vagy elhelyezni. 

 

 

 

Geotermikus energia 
A Föld belseje vagy magja nagyon forró. Ez a hő néha a felszínre kerül vulkánokon vagy gejzíreken 

keresztül.  

Amikor a Földből származó hőt használjuk energia előállítására akkor ezt geotermikus energianak 

nevezzük. A geotermikus név a "geo" szó, azaz a föld és a "termikus" kifejezés kombinációja, ami hőt 

jelent. 
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A Földet folyamatosan melegíti a magja. Amikor geotermikus energiát használunk, nagyon kis 

mennyiségét használjuk fel ennek a hőnek. Ezáltal a geotermikus energia egyfajta fenntartható 

energia. 

A geotermikus energiát az erőművek áram előállításához használhatják. Az erőművek kihasználják a 

rendkívül forró vizet, amely egy és két mérföld mélyről érkezik. A geotermikus erőművek nagyon 

tiszták és kevés negatív hatással vannak a környezetre. 

 

 

 

 

Az energia felhasználása 

 

Különböző kategóriákat használunk az energia osztályozására a felhasználás alapján -lakosság, 

kereskedelem, ipar, közlekedés és villamosenergia-termelés. Ezeket a kategóriákat 

a gazdaság szektorainak nevezik.  

A lakossági szektor az emberek lakhelyét jelenti.  

A kereskedelmi épületek közé tartoznak az irodaépületek, kórházak, üzletek, éttermek és iskolák.  

A lakossági és a kereskedelmi energiafelhasználást egy kalap alá veszik, mivel az otthonok és a 

vállalkozások ugyanolyan módon használják az energiát fűtésre, légkondicionálásra, vízmelegítésre, 

világításra és a különböző eszközök működtetésére.  
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Különféle energia fajtákat használunk különböző célokra. A kőolaj legnagyobb részét a közlekedési 

ágazatban használják üzemanyagként autóknak, repülőgépeknek, tehergépkocsiknak és a 

tömegközlekedési eszközöknek. A háztartások fűtése, hűtése és villamos energiájának alapja főként a 

földgáz és a szén; ugyanez vonatkozik a vállalkozások energiafogyasztására is. 

A villamosenergia-termelés a más energiaforrásokból származó villamos energia előállításának 

folyamata.  

Az elektromos áramellátást, a villamosenergia-elosztást és a villamos energia tárolását és hasznosítását 

általában a villamosenergia-ipar végzi. 

Különösen a lakossági, kereskedelmi és ipari ágazatokban az energiafelhasználás a termelés után 

történik - az ágazatok az elektromos áram végfelhasználói. 

A villamos energiát leggyakrabban az erőművekben állítják elő hatalmas generátorok segítségével. A 

legtöbb erőmű szénalapú, de némelyik földgázt, vizet vagy szelet használ. 

Magyarországon szinte az összes erőműtípus megtalálható. 

Az erőművek az elektromos rendszeren keresztül kapcsolódnak egymáshoz (néha elektromos 

hálózatnak is nevezik). Ha egy erőmű nem képes elegendő villamos energiát előállítani, egy másik 

erőmű ki tudja segíteni. 
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Az áramot a transzformátorokon keresztül továbbítják, hogy növeljék a feszültséget a nagy 

távolságokra való szállítás miatt. Az elektromos töltés nagyfeszültségű szállítóvezetékeken halad 

keresztül, amely az egész országra kiterjed. Segítségükkel, kis veszteséggel szállítható az áram. Majd 

elér egy alállomást, amely a távvezetékek találkozási pontjaiként szolgál. Itt a feszültséget 

lecsökkentik, így kisebb feszültségű vezetékeken szállítható tovább az áram a fogyasztók felé. Ezek 

után az elosztó hálózaton keresztül a transzformátorok újra lecsökkentik a feszültséget, hogy 

otthonainkban biztonságosan használhassuk az áramot. (Ádám Béla [2011]) 

A villamos energia és az energiafelhasználás bontásának megértése segít abban, hogy megértsük, hol a 

leghatékonyabb a tiszta energia használata és az energiahatékonyság. 

A gazdaság különböző szektorainak számottevő az energiaigénye és jelentős lehetőségeket nyújt a 

tiszta energia és az energiahatékonyság számára. 

Az általunk használt árucikkek gyártása óriási energiát emészt fel. Az iparban az 

energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást a gazdaság – a pénz – mozgatja.  Mivel az energia 

számos iparág egyik legnagyobb költsége, a gyártóknak a lehető legkevesebb energiát kell 

felhasználniuk. A keresletük az energiahatékony berendezések felé számos új technológiát 

eredményezett az elmúlt évtizedekben.  A fogyasztók hatással lehetnek az ipari energiafelhasználásra 

azáltal, hogy milyen termékeket választanak, illetve, hogy mit tesznek a termékek csomagolásával és a 

már nem használt termékekkel.  

A városoknak manapság a lehetőség és az eszköztár is adott a fenntartható szolgáltatások és 

életminőség biztosítására polgárai számára. A városoknak intézkedniük kell, hogy kielégítsék 

lakosságuk növekvő szükségleteit, miközben megőrzik az egészséges életkörülményeket, és 

igyekeznek elkerülni az éghajlatváltozást.  

A megújuló energiaforrások képesek megfelelni ezeknek a céloknak. Egyre inkább 

versenyképesebbek a hagyományos energiaforrásoknál, a megújuló energiaforrások egyre nagyobb 

számban kínálják a legalacsonyabb költségű áramellátást, pénzügyi támogatás nélkül. A megújuló 
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megoldások átalakíthatják  az életet, a közösségeket és a gazdaságokat. A városok egyre nagyobb 

szerepet játszanak ebben a létfontosságú folyamatban. Olyan új és innovatív megoldásokat 

választanak, amelyek megfelelnek a fejlesztési és éghajlati célkitűzéseknek. 

Miközben a megújuló energiaforrások nagy lehetőségekkel rendelkeznek, használatuk nagyban függ 

az egyes városok jellemzőitől. A népsűrűség, a növekedési kilátások mind formálják a megújuló 

energiaforrások bevezetésének lehetőségeit, beleértve a városi épületekben és a szállítás során való 

használatuknak óriási növekedési potenciálját. Ennek megfelelően a telepítési stratégiákat a 

technológiai lehetőségekhez kell igazítani. 

 

 

 

Energiatakarékosság az otthonunkban 

 

Hogyan legyél energiatakarékos az otthonodban?! A tananyagon belül az otthonod minden részére 

találsz tippet, ötletet!  

Az energiatakarékosság felé tett lépések nem csak a környezetet védik, hanem saját költségeinket is 

csökkentik. 

 

Ház 

Először is érdemes körbejárni a lakást, és sorra venni, hogy mi mindenen lehetne változtatni. Hasznos 

lehet akár az is, ha listát készítünk arról, hogy a jövőben miket lehetne máshogy csinálni.  

A lakossági felhasználók körében magas az energiapazarlás. Ugyanis a fűtött vagy hűtött levegő 

kiszivárog a nem jól szigetelt ajtókon, ablakokon, padlásokon, falakon, padlón, mennyezeten és pincén 
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keresztül. A fűtési és hűtési rendszerek több energiát használnak, mint bármely más rendszer az 

otthonokban. Földgázt és a villamos energiát használnak a legtöbb otthon melegítésére, míg villamos 

energiát szinte az összes hűtésére. A villanyszámla a mai családok és háztartások egyik legnagyobb 

kiadásai közé tartozik. A fűtési és hűtési rendszerek energiaforrásai hozzájárulhatnak a széndioxid – 

kibocsátáshoz. E rendszerek átgondolt használata csökkentheti a környezetet károsító kibocsátást. 

A következő megoldásokkal rengeteg energiát takaríthatunk meg: 

- Mindig kapcsoljuk le azokban a helyiségekben a villanyt, ahol már nincs rá szükség/senki sem 

tartózkodik. 

- Sok energiát spórolhatunk meg energiatakarékos izzók használatával.  

- Használjunk energiahatékony háztartási gépeket! 

- Engedjük be a napfényt a lakásba! Húzzuk el a sötétítő függönyt, húzzuk fel a redőnyt! Ez 

által természetes fényhez jutunk, ami kellemesebb közérzetet biztosít számunkra és a 

szemünket sem terheli, ellentétben a mesterséges fénnyel. Kevesebb fényre van szükségünk, 

ha a falak világos színűek, az ablakok tiszták és a függöny beengedi a kinti fényt. 

- Ha nem hőszigetelt a nyílászárónk, télen érdemes elé tenni egy csavart pokrócot, így nem 

szökik ki a meleg! 

- Télen rövid ideig, kereszthuzattal szellőztessünk (4-5 perc), e közben a fűtést ajánlott 

kikapcsolni, ha lehetséges, vagy csavarjuk minimumra! Ezzel a módszerrel hatékonyabb lesz a 

légcsere. 

- Télen öltözzünk fel otthon is jobban és ne vigyük túlzásba a fűtést! Ha hosszú nadrágban és 

meleg pulcsiban, zokniban és papucsban vagyunk otthon, akkor a 18-20 °C is kellemes 

hőmérséklet. 

- A hideg időszakban, ha nincs padlófűtés, fedjük a szobák padlózatának akár 100%-át 

szőnyeggel, valamint alkalmazzunk falvédőt.  

- Télen tartsuk nyitva annak a helyiségnek (kazánház, pince) a lakótérbe nyíló ajtaját, 

amelyikben a kazán van, hogy a fűtéskor képződő, korábban fel nem használt meleg levegő a 

közös térbe áramolhasson.  

- Figyeljünk a kazán beállítására: lehetőség szerint iktassuk ki a folyamatos vízmelegítést, és 

csak este a fürdéshez-mosdáshoz fűtsük fel a vizet.  

- Hő visszanyerő szellőzéssel a penészesedés kiküszöbölhető és a fűtési költségek is tovább 

csökkennek.  

- A hőérzet javítása érdekében fordítsunk gondot a párásításra. A zöld növények tartása mellett 

a párologtatókat rendszeresen töltsük fel vízzel, s a nedves ruhákat, törölközőket se mindig 

ugyanabban a helyiségben szárítsuk.  
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- Amikor az elektromos készülékeket készenléti állapotban hagyjuk, azok továbbra is 

fogyaszthatnak áramot. A legjobb módszer ezeknek a konnektorból való kihúzása, a 

hosszabítók lekapcsolása, ha nem használjuk őket, különösen otthonunk elhagyása esetén, 

vagy az éjszaka folyamán. A laptopok és a telefonok töltőit se hagyjuk bedugva, ha már 

teljesen feltöltöttük az eszközt, hiszen ezek is fogyaszthatnak áramot üresjáratban! Ha nem 

nézzük a TV-t, nem használjuk a számítógépet vagy a különböző háztartási eszközöket, 

áramtalanítsuk őket!  

- Nyáron nagy melegben, ha nincs szükségünk sok fényre, engedjük le a redőnyt vagy 

sötétítsünk függönnyel! Így csökkenthetjük a meleg levegő beáramlását. 

- Ha lehet, szereljük fel lakásunkat programozható termosztátokkal. Segítségükkel 

automatikusan lehet szabályozni a hőmérsékletet és energiát és pénzt takaríthatunk meg. A 

fűtési szezon alatt csökkenthetik a hőmérsékletet napközben, amikor senki nincsen otthon 

vagy éjjel. Reggel és este, amikor az emberek ébren vannak otthon, automatikusan fel tudják 

emelni a hőmérsékletet. 

- Az egyik legegyszerűbb energiatakarékos intézkedés a ház repedéseinek és nyílásainak 

tömítése, lezárása. 
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- Néhány otthoni levegőszivárgás az ajtókon és ablakokon keresztül történik. Az ajtóknak jól 

kell záródniuk, és jó, ha az aljukra gumiszigetelő szalagot ragasztunk, hogy elkerüljük a 

levegő kiáramlását.  

- Használjuk a gépeinket és berendezéseinket reggel és este, ne a csúcsidő alatt. 

 

Konyha 

- Figyeljünk oda a csöpögésre, mindig zárjuk el rendesen a csapot!                                                      

 

- Vegyük takarékra a lángot, ha az étel már felforrt, ugyanis hagyományos főzőedényekben még 

a legnagyobb lángon sem lehet 100°C-nál magasabb főzési hőmérsékletet elérni.  

- Tészta főzésénél a készenléte előtt 5 perccel, ha elzárjuk a tűzhely kapcsolóját és lefedjük az 

edényt, akkor is puha lesz! A tésztáról leszűrt vizet használjuk mosogatáshoz, így 

spórolhatunk a meleg vízzel! 

- Víz forralásánál a sót csak a forráspont után tegyük bele, mert a sós víznek magasabb a 

forráspontja, ezért tovább kell majd melegíteni! 

- Mindig megfelelő mennyiségű vizet forraljunk! Általában a forralt víz fel nem használt része a 

lefolyóban végzi. Ne pazaroljunk! Ha mégis marad, hagyjuk kihűlni, a növények örülni 

fognak neki! 

- Olyan edényben melegítsünk, ami illeszkedik a tűzhely hő átadó felületéhez! 

- Figyeljünk a hűtőre! Ne állítsuk be túl alacsony hőfokra! Amit tudunk, tegyünk a kamrába! Ha 

túlságosan jeges a fagyasztó, akkor olvasszuk le, mert a vastag jég rontja a fagyasztó 

hatásfokát, ezért több energiát használ.  

- Megéri befektetni egy új hűtőre! Ugyanis a régi hűtőt sokkal többet fogyasztanak, mint egy új, 

jó energiaosztályú. A befektetés akár egy év alatt is megtérülhet!  

- A hűtő helye a konyha leghidegebb falához legyen közel, de ne helyezzük azt túl szorosan a 

fal mellé sem. Csak hideg élelmet tegyünk bele, és vigyázzunk, nehogy túlságosan megtöltsük 

hűtőnket! 

- A hűtő- és fagyasztóajtót a lehető legnagyobb mértékben tartsuk zárva – tudjuk, hogy mit 
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szeretnénk kivenni belőle, mielőtt kinyitjuk az ajtaját!  

- Ha sütőt használunk, tekerjük lejjebb a fűtést télen, hiszen ez is fűtőtestként funkcionálhat! 

- A sütés befejeztével a felmelegedett sütőt felhasználhatjuk kenyér szárításához, amiből 

például zsemlemorzsát készíthetünk! 

- Az ajánlott sütési idő vége előtt a sütőt már 8-10 perccel hamarabb érdemes kikapcsolni. 

- A sütőt csak akkor melegítsük elő, ha ezt az adott recept előírja. 

- Rendszeresen tartsuk karban gázüzemű készülékeinket!  

- Ha nem muszáj, ne használjuk a szagelszívót, inkább nyissunk ablakot! Vigyázzunk, ha 

ugyanis sokáig használjuk az elszívót és nem szellőztetünk, oxigénhiányos lehet a levegő, ami 

rosszulléthez vezethet! 

- A mosogatógépeken és a hűtőszekrényeken az energiatakarékos beállítást használjuk. 

- Használjunk kenyérpirítót vagy mikrot a sütő helyett, amikor tudunk. Ezek a kisebb 

készülékek kevesebb energiát használnak. 

- Tartsuk a sütő ajtaját zárva, így a forró levegő nem szökik ki. Használjunk időzítőt ahelyett, 

hogy néhány percenként ellenőriznénk az étel állapotát. 

 

Fürdőszoba 

- Annyi vizet használjunk csak, amennyi feltétlenül szükséges! Kis dolog, kis öblítés, nagy 

dolog, nagy öblítés! 

- Fogmosás közben zárjuk el a csapot és pohárból öblögessünk! 

- Zuhanyzással sokkal kevesebb vizet használunk, mint fürdéssel! Mikor tusfürdőzzük 

magunkat, ne folyassuk a vizet! 

- Tusolás után szellőztessük a fürdőt, így elkerülhetjük a penészedést! 

- Mosásnál a legnagyobb energia befektetés a víz felmelegítése. Ne mossunk indokolatlanul 

magas hőfokon! A ruhának sem tesz jót és a villanyszámlát is növeli. Használjunk langyos 

vagy hideg vizet a mosásnál forró helyett! 

- Használjunk természetes alapanyagú mosószereket. A mosódió (szilárd/folyékony állapotban 

is) tökéletesen tisztítja a mindennapokban használt ruhákat. (A munkaruha kicsit 

körülményesebben tisztítható vele, de azzal is elbánik.) Hamar visszahozza az árát. 

- Nyáron elég alacsonyabb fordulatszámon centrifugázni a mosnivalót, ezzel a mosásra fordított 

idő és energia is csökken, a lefolyóba pedig kevesebb víz kerül és több jut párologtatásra.  

- Jó idő esetén ne használjuk a szárítógépet. Teregessünk az erkélyen/teraszon, vagy 

szárítóállványra a szobában és hagyjuk a ruhákat maguktól megszáradni!  

- A legtöbb vízmelegítő termosztát a szükségesnél jóval magasabbra van beállítva. A 

vízmelegítő hőmérsékletének csökkentése által energiát takaríthatunk meg. 
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Kert, telek 

- Nyáron melegítsük a vizet az udvaron, illetve szárítsuk ott a ruháinkat!  

- Komposztáljunk! Azon túl, hogy tápanyagul szolgál a növények számára energiát 

takaríthatunk meg, mivel nem kell az udvar törmelékeit a szeméttelepre szállítani. 

- Ültessünk fákat! Azon túl, hogy véd a napsugarak és a szél ellen, sok állatnak is otthont 

adnak! A megfelelően helyezett fák és bokrok csökkenthetik az otthoni kényelmünkhöz 

szükséges energiát. 

- Legyen saját veteményesünk! Sok mindent megtermelhetünk a magunknak, amit egyébként a 

boltokban kellene beszereznünk! Sokkal jobban ízlik az étel, ha saját alapanyagból készítjük, 

olcsóbb is és a környezeted is kevésbé terheljük, mivel nem kell boltokba szállítani az árut. 

- Olyan növényeket ültessünk,  melyek honosak hazánkban és nyáron nem igényelnek sok vizet. 

 

Hogyan vásároljunk, étkezzünk energiatakarékosan  

- Az élelmiszer előállításhoz is rengeteg energia kell, ha kertben megtermeljük, sok energiát 

spórolunk meg. 

- Ha a megmaradt ételt beépítjük a másnapi menübe, biztos nem dobunk ki ennivalót, és 

spórolunk a főzésre, bevásárlásra szánt idővel is. Ne feledjük az élelmiszerek előállítása is sok 

energiát emészt fel a gyárakban, az előállításkor, csomagoláskor, szállításkor! 

- Szedjük össze a gazdátlan gyümölcsfák termését (csak arról, ami nem az utak mentén nő).  

- Süssük magunk a kenyeret a kenyérsütő gép helyett! Így csak a sütéshez használunk energiát, 

ráadásul a sütőbe egyszerre két-három kenyér is befér.  

- Ritkítsuk a nagy bevásárlások számát. Ezáltal az otthoni készleteket jobban beosztjuk a 

következő vásárlásig, így kevesebb élelmiszer kerül a kukába, s a kosztpénzből is marad, 

ráadásul a közlekedések száma is csökken.  

- Az elromlott kisgépek, a használt sütőolaj, a kinőtt ruha, a régi iskolai könyvek mind-mind 

újrahasznosíthatóak és szelektív gyűjtésük sok helyen megoldott, így a megfelelő helyre való 

eljuttatásukkal csökkenthetjük kukánk tartalmát.  

 

Gyűjtsünk szelektíven 

A használati tárgyak előállítása például fából, papírból, műanyagból és fémből óriási energiát igényel. 

A hulladékválogatás, feldolgozás rengetek energia, ha szelektíven gyűjtjük, sok energiát spórolunk 

meg a feldolgozásuknál.  

Az újrahasznosítással gyakran energiát takarítunk meg, mivel az újrahasznosított termékek általában 

kevesebb anyaghasználatot és feldolgozást igényelnek, és felhasználható anyagokká alakítják őket. Az 

újrahasznosítás nemcsak energiát takarít meg, hanem megőrzi a természeti erőforrásokat és csökkenti 
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a szennyezést. 

 

 

Spóroljunk a vízzel 

Az ivóvíz előállítása, rengeteg energia, ha takarékoskodunk a vízzel, sok energiát spórolunk meg a 

víztisztításnál. 

- Használjunk seprűt a járdák és a kocsibeálló tisztításához. Az ilyen felületek slaggal történő 

tisztításakor nagyon sok vizet pazarlunk.  

- A kerti zuhany is alternatív energia-felhasználással működik, ráadásul gyorsan és egyszerűen 

kivitelezhető, akár házilag is. Nyáron akár átállhat az egész család a kinti zuhanyzásra!  

- Öntözzünk kora reggel vagy késő délután a párolgás elkerülése érdekében. Kerüljük az 

öntözést a szeles napokon! 

- A gyerekek nem csak a kádban, de a zuhany alatt is tudnak együtt fürdeni.  

- A fürdővíz jól használható takarításra, mosdó öblítésre.  

- Ha van rá lehetőségünk, használjunk kútvizet, arra, amire nem szükséges az ivóvíz (pl.: fürdő-, 

mosó- és mosdó öblítő víz).  

- Ha van üzemen kívüli szennyvíztárolónk, oldjuk meg, hogy az esővíz gyűjtésére és locsolásra 

alkalmas legyen.  

- Több fürdőszoba esetén azt használjuk fürdésre, amelyik a bojlerhez/kazánhoz közelebb van, 

így nem kell annyi vizet kifolyatni, mielőtt meleg jön a csapból.  

 

Otthonunk energiatakarékossá tétele 

- Ha építkezünk, figyeljünk a tájolásra és a megfelelő méretű nyílászárókra, az épületet a lehető 

legnagyobb felületével a Nap irányába tájolva és megfelelően kialakítva "megrövidíthetjük" a 

fűtési idény hosszát. 

- A különböző készülékeink, például a mosogatógép, a mosógép és a hűtőszekrény tisztítása 

segít a hatékonyság és a teljesítmény terén. 
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- Ha ragaszkodunk a fürdőkádban való fürdéshez, válasszunk az átlagosnál kisebb fürdőkádat, 

így kevesebb lesz a vízhasználatunk.  

- Az elhasználódott tárgyak többsége kevés kézügyességgel és néhány általános szerszámmal 

otthon is javítható.   

- A közvetlenül a ház oldalához épített külső tároló szigeteli a ház falát. Ugyanerre jó módszer 

még a növénnyel befuttatott fal.  

- Ültessünk lombhullató fákat a ház déli/nyugati oldalára. Nyáron árnyékkal szolgálnak, télen 

pedig átengedik a meleget. 

- Egy egyszerű, energiatakarékos trükk az otthonunkban: a festés. A világos festékszínek a 

falakon és a mennyezeten több fényt tükröznek, így a szobák világosabbá válnak, és ez 

csökkenti a nagy teljesítményű izzók igényét. 

- Ellenőrizzük minden évben a hűtési és fűtési berendezéseinket, hogy a rendszer a lehető 

leghatékonyabban működjön, és minden hónapban ellenőrizzük a légszűrőt, hogy lássuk, ki 

kell-e cserélni. 

- Az ablakok cseréjekor válasszunk kettős ablaktáblát. 

- Cseréljük ki a hét évnél régebbi eszközeinket energiatakarékosokra. 

- Cseréljük ki az izzóinkat energiatakaarékos égőkre. 

- Tisztítsuk meg az égőket, lámpatesteket a lehető legtöbb fény elérése érdekében. 

 

 

A munkahely ökotudatossá tétele 

 

Az energiatakarékosság nagyon fontos feladat és egy munkahelyen is különösen sokat tudunk tenni az 

tudatos felhasználás érdekében: 

- Éjszakára és a hétvégére kapcsoljuk ki a számítógépét és ne hagyjuk alvó módban akkor sem, 

ha esetleg ebédszünet/külső helyszínen való tárgyalás miatt hosszú órákra távol maradunk az 

irodától. Ne csak a számítógépet, hanem a monitort is kapcsoljuk ki. 

- Próbáljunk olyan elosztókat használni, amin van kikapcsoló gomb. Így amikor elmegyünk az 

irodából nem szükséges kihúzni a konnektorból mindent, elég csak kikapcsolni a gombot az 

elosztón. 

- Fényes nappal, ha nem szükséges ne használjunk lámpákat az irodában. Használjuk ki az 

ablakon beáramló fényt. 

- Használjunk energiatakarékos izzókat, melyek bár drágábbak, de hosszabb élettartammal 

rendelkeznek. Környezetvédelmi szempontból legkevésbé környezetkímélő a hagyományos 

izzók használata. 

- Húzzuk ki a konnektorból a töltőket, amikor elmegyünk a munkahelyünkről, mert bedugva 
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energiát használnak. 

- Kapcsoljuk le a lámpákat, ha nem használjuk őket, vagy ha átmegyünk egy másik szobába. 

- Használjunk energiatakarékos gépeket, berendezéseket, és elektronikai eszközöket. 

 

 

Feladatok 

 

1. feladat - Vond be a családod is a környezettudatos, energiatakarékos 

életmódba! 

- Szervezzetek családoddal/barátaiddal közös, alacsony energiafelhasználású programokat.  

- Soroljatok fel tíz energiaforrást, és tegyétek őket megújuló vagy nem megújuló kategóriákba. 

- Írjátok össze, hogy ma mik voltak azok a tevékenységek, mely során villamos energiát 

használtál. 

 

2. feladat – Ökolábnyom számítás 

Az alábbi oldalak valamelyikének segítségével számold ki az ökológiai lábnyomod! 

- http://www.kothalo.hu/labnyom/ 

- http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php 

- http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index 

Ha már kiszámoltad a lábnyomod a tananyagban fellelhető tippek és tanácsok segítségével csökkentsd 

azt! Sok sikert! 

http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php
http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index
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A modul témájával kapcsolatos 

hasznos linkek:  

Hasznos weboldalak további 

olvasásra  

https://www.youtube.com/watch?v=FK9IxnrIUZc  

 https://www.youtube.com/watch?v=oaASDtIqVf4  

https://www.youtube.com/watch?v=rDjXRIqRWfo  

https://www.youtube.com/watch?v=FK9IxnrIUZc
https://www.youtube.com/watch?v=oaASDtIqVf4
https://www.youtube.com/watch?v=rDjXRIqRWfo
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Esettanulmány/Jó gyakorlat 

 

Energiamegtakarító iskolások 

Az iskolák magas energiafogyasztást mutatnak magas fűtési követelmények, a szellőztetés, a 

világítás és a berendezések által okozott villamosenergia-fogyasztás miatt keletkező hőveszteségek 

miatt. 

Számos iskolában léteznek már: iskolások, mint energia felderítők, energiagazdálkodók és 

energetikai csoportok. Nyomon követik az energiaszivárgást, kezdeményezik, vállalják a 

felelősséget és végső soron sok energiát takarítanak meg. Elkötelezettségük gyakran pénzügyi 

szempontból is kifizetődő az iskolájuknak. 

Az "Energia megtakarítása az iskoládban" projekt számos lehetőséget kínál az iskolás gyerekeknek: 

mérhetik és kiértékelhetik az energiafogyasztásukat, adatokat írhatnak be a számítógépbe, 

grafikailag szerkeszthetnek és közzétehetnek adatokat. A szakmai kompetenciákon túl a 

kommunikációs képességük is fejlődhet, ugyanis másokkal együtt kell dolgozni a közös cél elérése 

érdekében, el kell nyerni más diákok és tanárok támogatását az ötlettel kapcsolatban. Mindez 

magában foglalja az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását számos tantárgyból az iskolában. 

A Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium (BMWi) számos projektet támogatott az iskolai 

épületek energetikai korszerűsítésében. Az esetleges energia megtakarítások mintegy 80% -95% -a 

köszönhető az épületek korszerűsítésének és a technológai beruházásoknak, míg a tudatosabb 

felhasználói viselkedés révén 5% -20% megtakarítható. 

A sikeres energiatakarékossági projekt legfontosabb előfeltétele az iskolaigazgatók, a tanárok, az 

iskolások és a gondozók közötti jó együttműködés, utóbbiak az iskolaépítéssel kapcsolatos 

tapasztalataik és felelősségteljességük miatt kulcsfontosságú szerepet töltenek be. 

A kezdeti szakaszban az érintetteknek számos lehetséges ötletből és koncepcióból kell fejleszteniük 

egyéni projektjüket. Fontos tisztázandó kérdések: Mi az elérhető cél iskolánk építése szempontjából 

reális időn belül? Milyen adatok állnak rendelkezésre? Milyen mérések végezhetőek el? Hogyan 

építhető bele a projekt az tanórákba? Ki tud információt szolgáltatni, vagy szakértői tanácsot adni a 

helyszínen? Honnan lehet mérőeszközöket kölcsönözni, és van-e pénzügyi háttér kisebb 

javításokra? Az iskola irányító testülete felkészült-e arra, hogy az iskolai energiaköltségek egy 

részét meghatározott célra vagy szabad felhasználásra fordítsa? Tudnak-e segíteni szülők vagy 

barátok? 

Amint minden érdekelt beleegyezett a koncepcióba indulhat a megvalósítási szakasz. Ebben a 

szakaszban a többi tanuló és a tanár motivációja központi jelentőséggel bír. A központi feladat az 

energia teljes körű megvizsgálása a gyengepontok felfedezésére és az értékek gyakorlatba való 

átültetése. Fontos ebben a szakaszban a gyakori tapasztalat cseréje, mind belső, mind külső 
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körökben. 

A projekt végső szakasza a prezentálási szakasz, amikor az eredmények és az iskolán belüli és 

kívüli tapasztalatok bemutatásra kerülnek. 

1998-ban Potsdamban hét iskola 46 000 euróval csökkentette energiaköltségeit 

energiatakarékossági projektek révén. A Göttingeni Felix Klein Gimnázium 1997 és 1998 között 

14000 kWh villamos energiát és 215000 kWh fűtési energiát spórolt az előző évekhez képest. A 

Darmstadth-i Edith Stein iskola energiaipari munkacsoportja 1998 nyarán egy adományozó 

támogatásával termikusan szigetelte a padlót és csökkentette a fűtőolaj szükségleteit. Nürnbergben a 

legjobb 19 iskola közé tartozó Peter Vischer iskola a villamos energia és a víz költségét 8700 

euróval csökkentette.  

A BUND (Németországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület) fiatal tagjai 1999-ben 

nyerték meg a Szövetségi Kormány általi éghajlati fogadást. Az iskolás gyermekek tevékenysége 

több mint 10%-kal csökkentette a résztvevő iskolák CO2-kibocsátását. (Uwe Milles) 

 

Feladat az energiatakarékosság témakörben 

Cím Mi használ energiát a tanteremben? 

Célkitűzések Energiafelhasználás tudatosítása 

Időtartam 30 perc 

Leírás Írd le azokat a dolgokat, amelyek energiát használnak.  

Válaszok/hasznos 

tippek 

Ezután beszéljétek át kis csoportokban és ötleteljetek hogyan lehetne 

csökkenteni az energiafelhasználást!  

Kivitelezés ceruzával, majd közös átbeszélés 

 

Összefoglaló 

Az anyag főbb összetevőinek felsorolása 

- Minden nap energiát használunk. 

- Az energiaforrás lehet: nem megújuló és megújuló. 

- Többféle módon csökkenthetjük energiahasználatunkat otthonunkban valamint a 

munkahelyünkön is. 
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Önellenőrző teszt  

Feleletválasztós kérdések 1 helyes válasszal A kérdések többsége megválaszolható a tanagyagból, 

ami nem, annak nézz utána! 

1. Kérdés:  Mi volt a civilizáció első nagyszerű 

energiaforrása? 

1.Válasz víz 

2.Válasz  tűz 

3.Válasz szél 

Helyes válasz 2. válasz 

2. Kérdés:  Mik tartoznak a nem megújuló 

energiforrások közé? 

1.Válasz Fosszilis tüzelőanyagok 

2.Válasz Fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia 

3. válasz Atomenergia 

Helyes válasz 2. válasz 

3. Kérdés:  Mire veszélyes a radioaktív anyag? 

1. válasz A környezetünkre 

2. válasz Az egészségünkre 

3. válasz Mindkettőre 

Helyes válasz 3. válasz 

4. kérdés:  Minek hatására jöttek létre a fosszilis 

tüzelőanyagok? 

1. válasz Hő hatására 

2. válasz Nagy mennyiségű hő és nyomás hatására 

3. válasz  Nagy mennyiségű nyomás hatására. 

Helyes válasz 2. válasz 

5. Kérdés: Honnan származik a legtöbb megújuló 

energia? 

1. válasz Szélből 

2. válasz Vízből 

3. válasz Biomasszából 

4. válasz Napból 

Helyes válasz 4. válasz 

6. Kérdés:  Mik tartoznak a gazdaság szektorai közé? 
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1.Válasz  lakosság, kereskedelem, ipar 

2.Válasz ipar, közlekedés és villamosenergia-termelés 

3.Válasz  lakosság, kereskedelem, ipar, közlekedés és 

villamosenergia-termelés 

Helyes válasz 3. válasz 

7. Kérdés: Mi a városok szerepe az energiatakarékosság 

terén? 

1. válasz fenntartható szolgáltatások és életminőség 

biztosítására polgárai számára 

2.válasz kielégítsék lakosságuk növekvő szükségleteit, 

miközben megőrzik az egészséges 

életkörülményeket, és igyekeznek elkerülni az 

éghajlatváltozást 

3.válasz mindkettő 

Helyes válasz  3. válasz 

8. Kérdés: Melyik rendszer használja a legtöbb energiát 

az otthonunkban? 

1. válasz A riasztó 

2. válasz A fűtési és hűtési 

3. válasz A számítógépes 

Helyes válasz 2. válasz 

9. Kérdés: Milyen vízben ajánlott mosni? 

1. válasz langyos vagy meleg 

2. válasz hideg vagy langyos 

3. válasz meleg vagy forró 

Helyes Válasz 2. válasz 

10. Kérdés:  Miért érdemes fákat ültetni? 

1. válasz véd a napsugarak és a szél ellen, sok állatnak is 

otthont adnak  

2. válasz A megfelelően helyezett fák és bokrok 

csökkenthetik az otthoni kényelmünkhöz 

szükséges energiát. 

3. válasz Mindkettő 

Helyes Válasz 3. válasz 
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JOGI NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért 

teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 

nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 


