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Tanulási cél kitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciákleírása 

 

A víztakarékosságnak léteznek könnyen 

alkalmazható módszerei, mint például a 

víztakarékos zuhanyfej, perlátor illetve csaptelep 

felszerelése, vagy a környezettudatos életmód. 

Ezen modul elsajátításával megismerheted 

mindazokat a fogalmakat, melyekkel te is 

hozzájárulhatsz a víztakarékossághoz.  

 

Időigény 

A modulelsajátításáhozszükségesbecsültidő 

Körülbelül három alkalommal 2x45 perces 

tanórányi tanulás szükséges ezen modul 

tartalmának megismeréséhez valamint a 

modulban szereplő feladatok elvégzéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, azanyagmegtanítása 

 

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. Útközben pedig a leírt feladatok 

elvégzése. 
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Bevezetés 

„A víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen, de az emberek víz nélkül csak pár napig tudnak életben 

maradni” /Osho/ - idézik sokszor e szavakat, melyek eszünkbe juttatják, hogy a víz az életünk alapja. 

Testünk 75 százalékban vizet tartalmaz, ezért annak normális működésének alapfeltétele.  

 

Egy átlagos testalkatú felnőtt ember napi 2-3 liter folyadékot veszít izzadáson, légzésen és mozgáson 

keresztül. Ha ezt nem pótoljuk, testünk kiszárad, ahhoz viszont, hogy a jövőben is legyen elég 

viztartalékunk, fontos, hogy időben nekiálljunk vízkészleteinkkel takarékoskodni. 

 

 

Víztakarékosság fontossága Vajdaságban 

Napjainkban már itthon is egyre gyakrabban hallható az az intelem, mely arra figyelmeztet bennünket, 

hogy ne pazaroljuk a vizet, hogy vigyázzunk a környezetünkre és azt óvjuk minden nemű 

szennyeződéstől. Lassan itt is előbukannak a környezetvédők, akik jelzik számunkra, hogy  bizony a mi 

vízkészleteink is végesek, és hogy számos országban már most vízhiánnyal küszködnek (1. ábra), ami a 

jövőben fegyveres konfliktushoz is vezethet. Ezt a tényt megerősiti a Természetvédelmi Világalap egyik 

tanulmánya is, mely szerint az emberek előbb vagy utóbb harcba szállnak majd a farmerekkel, akik 
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locsolásra használják a vizet, azonban ha a növények öntözésére nem forditunk elegendő vízmennyiséget, 

akkor élelmiszerhiány és azzal együtt éhinség is várható. 

 

1. ábra 

Vajdaságban a legtöbben úgy vélik, hogy a vízellátás egyszerűen megoldható, kutak fúrásával, mert a föld 

alatt mélyen ott a tiszta víz. Csak le kell jutni odáig a csövekkel, üzembe helyezni a szivattyút, és máris 

meg van oldva a vízellátás.  

Azonban több kutatásból is kiderült, hogy a föld alatti vizeink gyakran rosszabb minőségűek, mint a 

felszíniek. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának egyik felmérése szerint a Dél – Bácskai 

körzetben (melybe Becse is beletartozik) 135 000-en isznak arzénnal szennyezett vizet, mely az ott élő 

lakosság mintegy 22% - a. Ez a szennyezettség azonban nem a mai világban alakult ki, hanem valamikor a 

Pannon – tenger idejében végbemenő geológiai folyamatok során került a talajba, onnan pedig a 

vízrétegekbe. 



 

6 

  

 

- vizszennyezettség arzénnal - 

Mint ahogyan a fenti térképen is látható Vajdaságban a legrosszabb minőségű vizet Temerinben, Petrőcön, 

Zentán, Törökkanizsán és Szabadka környékén fogyasztják. Ezeken a helyeken az arzén koncentrációja az 

ivóvízben esetenként a 150–250 µg-ot is eléri literenként. Miközbenaz Európai Unió szabályai szerint egy 

liter ivóvízben legfeljebb 10 µg arzén lehet.  

Vajdaságban sajnos a felszíni vizek sem a legjobb állapotban vannak, mintegy 40% -a szennyezett. 

Szerbia tíz legszennyezettebb felszíni vize közül hét itt van. A DTD-csatorna egy része, a Krivaja folyó 

kishegyesi és szenttamási szakasza, a Béga szerbittabéi szakasza, a szabadkai Körös patak és a Palicsi-tó 

mára már határozottan szennyezett. 

Az állam felelőssége az ivóvíz tisztítását végezni, míg a polgárokon múlik a tudatos víztakarékosság, ezért 

fontos nagy hangsúlyt fektetni a környezetvédelem ezen szférájára, ill.a még jó minőségű tartalékaink 

minél hosszabb távú megőrzésére. 
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Mi az a vízlábnyom? 

 

A vízhasználatnak is van lábnyoma. A vízlábnyom az éves közvetettés közvetlen módon felhasznált 

vízmennyiséget jelenti.A közvetett vízhasználat természetesen az amikorvizet iszunk, fürdünk vagy 

például kertet locsolunk. A közvetlen vízhasználat akkor jelentkezik, amikor megvásárolunk egy terméket 

vagy igénybe veszünk egy szolgáltatást, itt arról a vízmennyiségről beszélünk, amelyet a termék előállítása 

illetve a szolgáltatás megvalósítása során felhasználnak. 

 

 

 

Tehát, gyakorlatilag mindenhez, amihez nyúlunk szükség van vízre, így a vízfogyasztásunk mérésére a 

vízlábnyom meghatározása a legalkalmasabb.Miután meghatározzuk vízlábnyomunkat, könnyebben 

tudunk annak csökkentésével és optimalizálásával foglalkozni. Ez nagyban hozzásegíthet 

víztakarékosságunkhoz. 

Víztakarékosság egyszerűen 

A most következőkben víztakarékossági módszerekkel ismerkedhettek meg, melyekkel nem csak a 

vízlábnyomunkat csökkentjük, hanem pénzt és energiát is megtakaríthatunk. 

 

Otthoni munkák esetében: 

1. Mosogatás közben ne folyassátok a vizet. A lábosok sikálásánál nem szükséges, hogy állandóan 

folyjon a víz. Eresszünk egy nagyobb edénybe illetve a mosogatótálba vizet és abba mosogassuk 

el a többi edényt. 

2. Szereljetek a konyhai csapra víztakarékos csapbetétet vagy perlátort. 
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3. A mosógépet illetve a mosogatógépet csak akkor kapcsoljátok be ha teljesen tele van. 

4. A mosogatógépnél használjátok az ECO programot, mely víz és energia takarékos. 

5. Amennyiben új háztartási gépet vásároltok, mosógépet vagy akár mosogatógépet, akkor 

érdeklődjetek afelől, hogy mekkora a vízfogyasztása egy – egy használati alkalomnál. 

Személyi higiénia alkalmával: 

1. Zuhanyozz fürdés helyett – A kádfürdéshez kb. 140 liter vizet használunk, míg a zuhanyzáshoz 

ennek nagyjából a felét, 70 litert. 

2. Rövidítsd le tusolási idődet, akár az erre kitalált zuhany homokóra segítségével. 

3. Tusolás során ügyeljünk arra, hogy ne használjuk el az összes melegvizet, így is rövidithetjük a 

tusolás idejét. 

4. Fogmosás közben ne folyassuk a vizet. Ezzel a módszerrel akár 10 -25 liter vizet is 

megspórolhatunk. 

5. Teszteljétek otthon a  tus rózsátokat. Amennyiben egy 10 literes edényt 1 percnél gyorsabban 

teletölt, akkor vízpazarló tussal rendelkeztek. 

6. A régebbi 1993 – as előtti, pazarlóbb modellek helyett, melyek 5 liter vízzel öblítenek a 9 – 10 

liter helyett, szereljetek be víztakarékos WC tartályt.Alternatív megoldásként a WC tartály 

terfogatát is csökkenthetjük, például tegyetek bele nagy kavicsokat vagy egy vízzel töltött lezárt 

üveget! 

7. Időnként tegyetek vízben oldódó festéket a WC tartályba, ha ez megjelenik a WC csészében, 

akkor az azt jelenti, hogy feleslegesen folyik ki belőle a víz. Ilyenkor érdemes mielőbb megkeresni 

a hibát és elhárítani azt. 

8. Mindenkinek a családban legyen saját pohara, amelyből csak ő iszik napközben, így azt csak 

egyszer kell elmosni naponta. 

9. Ügyeljetek arra, hogy ne legyenek a lakásban csöpögő csapok. Javítsuk vagy javíttassuk meg őket, 

ez egyszerű és egyben olcsó megoldás. A vízcsapok csöpögését, a WC tartályok szivárgását minél 

előbb szüntessük meg. A folyamatos csöpögés havonta akár egy kádnyi vizet is elpazarol. 

10. Tanítsátok meg fiatalabb barátaitokat, testvéreiteket, hogy minden egyes használat után zárják el a 

csapokat. 

11. Szereljetek fel víztakarékos csaptelepeket. Az egykaros keverőcsapokkal azonnal a kívánt 

hőmérsékletű víz folyik.  

12. Alkalmazzatok a légkeveréses csapfejeket, víztakarékos perlátorokat. Olcsón beszerezhetőek, 

ugyanakkor könnyen fel isszerelhetőek, régebbi csaptelepekbe és zuhanyzókba is. Évi szinten 

sokat spórolhatunk vele.  

13. Fogmosás és borotválkozás közben ne folyassátok a vizet, hanem zárjátok el a csapot. Percenként 
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5—10 liter vizet megtakarítunk vele. 

14. Háziállataitokat fürdessétek kint a szabadban, ott ahol szükség van locsolásra. 

15. Gyűjtsétek össze a fürdővizet, mosogatóvizet, majd öblitsétek ezzel a WC - t. Az összegyűjtött 

vizet használjátok fel 48 órán belül, mert annyira elszaporodhatnak benne a baktériumok, hogy 

megbüdösödik. A mosóporos vízzel, a fogmosásnál és borotválkozásnál használt vízzel ne 

öntözzünk élelmiszernövényt.Japánbanpéldáulsűrűntalálkozhatunkefféle WC – vel.  

 

Megmosod a kezed, majdezt a vizetújrafelhasználvalehúzod a WC – t. 

 

Viztakarékosság ételekkel és italokkal kapcsolatban: 

1. Nyaranta tartsatok hideg vizet a hűtőszekrényben, ahelyett, hogy addig engediteka csapról a vizet 

míg nem kaptok hideget. 

2. Az ételek főzése alkalmával csak annyi vizet használjatok fel amennyi szükséges. 

3. Az ételek elkészítéséhez használjatok kuktát. 
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4. A főzéshez használjatok pont akkora edényt amekkora szükséges. A nagyobb edényben való főzés 

során ugyanis általában több vizet használunk. 

5. Amennyiben lehet, akkor a főzés során felhasznált vizet használjuk fel újra. Azt a vizet, amelyben 

megfőztük a tojást, vagy megmostuk a salátát, nyugodtan felhasználhatjuk locsolásra. 

6. Igyekezz kis vízlábnyomú élelmiszerek fogyasztása, azaz több zöldség, gyümölcs és kevesebb 

hús. 

 

Vízhálózatok 

1. A vízmérő órát, időközönként kalibráltassátok, valamint jegyezzétek fel a heti illetve havi 

fogyasztását, így ha valahol elfakad a cső vagy szivárgás jelentkezik, akkor azt könnyen 

megláthatjátok a kimutatott fogyasztás alapján. 

2. Kérdezzétek meg szüleiteket arról, hogy hol található a fő szelep, amellyel elzárható a lakás teljes 

vízhálózata. Ennek tudatában sok liter vizet megspórolhattok egy esetleges csőtörésnél, mivel így 

gyorsan tudtok reagálni. 

3. Lehetőleg ne szereltessetek be szökőkutat, mivel az csak vizpazarlásra szolgál. Ha mégis 

ragaszkodtok hozzá, akkor kérjetek hozzá pumpát, mely visszaforgatja a vizet. 

4. Ne vásároljatok olyan játékokat, melyek állandó vízpótlást igényelnek. 

5. Amennyiben észlelitek, hogy folyik a víz a csövekből, tűzcsapokból stb. a nyilvános helyeken, 

azonnal hívjatok segítséget. 

Személygépjármű 

1. Az autót mosodában mossátok, ne otthon egyedül. 
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2. Amennyiben mégis úgy döntötök, hogy az autót a saját udvarotokban mossátok meg, akkor azt azt 

füves területen tegyétek, hogy egyben azt is megöntözzétek. 

Udvar és kert 

1. Használjatok seprőt az udvar takarításakor víz helyett. Minden takarítás alkalmával 

megközelítőleg 300 liter vizet spórolhattok meg. 

2. Az akvárium tisztításakor a piszkos vizet használd növények öntözésére. Az akvárium vize tele 

van foszforral és azottal, melyek valójában természetes tápanyagforrások, „műtrágyák“.  

3. A papírzsebkendőket és hasonló hulladékot dobd a szemetesbe a WC kagyló helyett, ezzel minden 

alkalommal kb. 5 liter vizet spórol meg. 

4. Amennyiben van kertetek, öntözd azt korán reggel, amikor a hőmérséklet alacsonyabb és a szél is 

gyengébb. Így csökken a vízpárolgás. 

5. A füvet csak akkor öntözd, ha szükséges. Ezt egyszerűen lehet ellenőrizni: sétálj végig a füvön és 

ha nem maradnak meg a lábnyomok, akkor szükséges a locsolás. 

6. Gyűjtsd össze a vizet kézmosás alkalmával, majd használd azt öntözésre. 

7. Amennyiben a növényket tápoldattal öntözitek, akkor vegyétek figyelembe, hogy ezzel növekedik 

a víz fogyasztása is. Minimális mennyiségben használatok tápoldatot. 

8. Ültess olyan növényeket amelyek nem igényelnek sok vizet. 

9. Készíts egy kis tesztet a kertben: szúrj a földbe egy csavarhúzót a kezeddel. Ha könnyen 

belemegy, nincs szükség az öntözésre. 

10. Gyűjts esővizet a növények öntözésére. 

11. Minden nap tegyél valamit amivel takarékoskodsz a vízzel. Még ha a takarékosság kis mennyiségű 

is, minden megspórolt liter számít. 

Víztakarékos eszközök 

A legegyszerűbb vízfogyasztást csökkentő eszközök kifejezetten olcsón beszerezhetők és bármely lakásba 

könnyen beszerelhetők. Ilyenek: 

Víztakarékos zuhanyfej 

A turbulens áramlás elve alapján működő zuhanyfej milliónyi apró vízcseppre bontja a vizet. Ez az eszköz 

mellett a kellemes tusolás élménye megmarad alacsony vízfogyasztás mellett. Igaz, sokan nem gondolnak 

arra, hogy kevesebb vízfogyasztással mennyi pénzt lehet megspórolni. Ugyanakkor ezzel a 

szabadalmaztatott víztakarékos zuhanyfejjel nem szükséges a zuhanyzási szokásokon változtatni és a 

komfortérzet sem csökken. A különbség mindössze csak az alacsonyabb víz- és csatornadíjban, illetve a 
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kevesebb melegvíz-használat miatt a mérsékeltebb energiafogyasztásban mutatkozik meg. 

 

- víztakarékos zuhanyfej - 

A különleges "turbulens áramlás" technológia biztosítja, hogy percenként 8 millió vízcsepp képződjön a 

zuhanyfejben. A víz nagyobb nyomással áramlik ki a zuhanyrózsából, így biztosítva az akár 50 %-kal 

alacsonyabb vízfogyasztást a hagyományos tusolófejekhez képest. 

Régebbi típusú, átfolyásos bojlereknél elképzelhető, hogy az alacsony, 5-7 liter/perc átfolyás esetén nem 

kapcsol be a készülék, és nem biztosít melegvizet, de ez a jelenség nagyon ritkán fordul elő. 

 

Víztakarékos csap- és zuhanybetét 

Ezek csapba és a zuhanyfejbe szerelhető úgynevezett szűkítő betétek, melyek használatával kevesebb víz 

folyik át a csapon illetve a zuhanyfejen. A már meglévő csaptelepeket legolcsóbban ezekkel a kis műanyag 

vagy fém szűkítőkkel alakíthathatjuk víztakarékossá. A csapbetétet a csap végén elhelyezett perlátor fölé 

helyezik be, mely így mechanikusan leszűkíti a víz útját. Ennek hatására csökken a csapon átfolyó 

maximális átfolyás, átlagos víznyomás mellett körülbelül 30%-kal. A zuhanybetétet a gégecső és a 

zuhanyfej közé teszik, ez körülbelül 25%-os vízmegtakarítást eredményez. A víz- és csatornadíjak 

csökkenése mellett, a kevesebb elfogyasztott melegvízzel energiát is meg lehet takarítani. 
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- víztakarékos csap- és zuhanybetét - 

Mi a különbség a víztakarékos zuhany betét és a víztakarékos zuhanyfej között? 

A zuhany betét a meglévő zuhanyfej maximális átfolyását szabályozza. Leszűkíti a víz útját, és ezáltal 

víztakarékossá alakítja a zuhanyfejet. A lakásban uralkodó víznyomás és a zuhanyfej kialakításának 

függvényében ez azzal járhat, hogy csökken a zuhanyfejből kifolyó vízsugár nyomása. A víztakarékos 

zuhanyfej a speciális kialakításának köszönhetően viszont mindig biztosítja a kellő víznyomást, tehát 

biztosítja a zuhanyozási élmény változatlanságát. 

Zuhany homokóra 

Egy átlagos ember 8 percen keresztül zuhanyozik. Ezt az időt azonban le lehet szűkíteni akár 5 percre, és 

ez által spórolhatunk közel 40%-nyi vizet minden zuhanyozásnál! 

 

- zuhany homokóra - 

Zuhanyzás közben könnyen elmerül az ember a gondolataiban, miközben a meleg- és hidegvíz csak folyik 

és folyik. Minden egyes perc több liternyi drága viz felesleges elhasználását jelenti. Egy egyszerű, vízálló 

homokórával könnyedén emlékeztethetjük magunkat és a körülöttünk élőket a fogyatkozó vízkészletekre, 

bizonyos régiók elsivatagosodására, és hogy ideje befejeznünk a tusolást. Mire lepereg az 5 perc, már be is 
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fejezhetjük a zuhanyzást. 

Zuhanyóra és stopper 

Ez az eszköz megfelel a zuhany homokórának, azzal a különbséggel, hogy itt a beállított idő letelte után az 

óra hangjelzéssel figyelmeztet, hogy ideje abbahagyni a zuhanyozást, tehát nem kell lesni, hogy mikor 

gördül le az utolsó homokszem az üvegcsében. Ezek az eszközök természetesen cseppállóak. A csempére 

pedig tapadókorong segítségével könnyen felrögzíthetőek. 

 

- zuhanyóra és stopper - 

Víztakarékos perlátor 

A perlátor tulajdonképpen egy vízrendező, amely a csapból kiáramló víz mozgási energiáját felhasználva  

levegővel dúsítja fel a vízsugarat. Ennek a kis eszköznek a segítségével úgy érzékeljük, mintha a 

valóságosnál több víz folyna ki a csapból. Lényegében minden csaptelep végén található perlátor, 

csakhogy ezeket alapesetben nem víztakarékosra gyártják. Egy hagyományos csapon keresztül maximum 

12-15 liter víz folyik át percenként. 

 

- perlátor szerkezete- 
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A víztakarékos perlátorok ezzel szemben teljesen kinyitott csapnál is mindössze 2-6 litert engednek át 

percenként. A vízfogyasztási szokások megváltoztatása nélkül ezzel az aprócska berendezéssel drasztikus 

akár 80% - os vízmegtakarítást érhető el. 

A perlátor alkalmazása rendkívül egyszerű, csak a csap végén található normál perlátort kell kicserélni a 

víztakarékos típusra. Ez nem igényel különösebb szerelést, és egy pillanat alatt elvégezhető. A 

víztakarékos perlátorok ára rövid idő alatt megtérül. Hiszen használatával egyszerre csökkentheted a 

fizetendő víz- és csatornadíjadat. Mivel a perlátor a melegvíz-fogyasztást is csökkenti, ezért a gáz- vagy 

villanyszámla is lejjebb kúszik.A csap maximális átfolyása így 35-85% közötti mértékben csökken! 

 

Az perlátorok 2 fajta vízsugár típussal érhetőek el. A normálon kívül még spray változatban is kaphatóak. 

 

Forgatható fejű érintős perlátor 

Az érintős perlátor a víztakarékos perlátorok csúcsmodellje. A perlátor alsó felén található apró gomb 

megnyomásával egyetlen érintéssel megnyitja vagy elzárja a víz útját. Ez a megoldás rendkívül higiénikus, 

hiszen ez a kis gomb minden egyes használatkor automatikusan tisztul, ellentétben a csap karjával. A víz 

csak akkor folyik, mikor valóban szükséges. A víztakarékos kialakításának köszönhetően pedig eleve 

kevesebb viz folyik át rajta (maximális áteresztőképesség 48%-kal csökken). Mozgatható fejének 

köszönhetően a vízsugár irányítható. Így tökéletes választás a konyhai, kézi mosogatáshoz. 

Víztakarékos WC tartály nehezék 

Különösen régi típusú, de modern WC tartályoknál is előfordul, hogy nem lehet megállítani az öblítés 

menetét. Akkor is öblít, ha már nem tartjuk lenyomva a kart. Ezen a problémán segít a víztakarékos WC 

nehezék. 
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- WC tartály, nehezékkel - 

A WC rendkívül sok vizet használ el: egy szokványos tartály öblítésenként 8-12 liter ivóvizet zúdít le. A 

régebbi típusú WC tartályok esetén lehúzásnál a teljes tartályban lévő vízmennyiség kiürül. Ezzel az 

egyszerű nehezékkel a tartály cseréje nélkül víztakarékossá alakítható a mellékhelyiség. Felszerelése után 

a víz csak addig folyik, amíg lehúzva tartjuk a WC-t. A lehúzó kar vagy gomb elengedésekor az öblítés 

abbamarad. 

Víztakarékos matek 

Az eddigiekben felsoroltunk néhány eszközt, melyek segíthetnek a víztakarékosságban, most nézzük, hogy 

mit is mutatnak a számok, hogy hogyan is juthatunk el azokhoz a megtakarítási mutatókhoz, melyek meg 

lettek említve.  

 

Víztakarékos zuhanyfej 

Átlagos zuhanyzási idő: 8 perc 

Vízmegtakarítás percenként: kb. 3,1 liter (mérések alapján) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Egyéb feltételezés: 1 fő naponta 1x zuhanyozik 

Vízmegtakarítás mértéke 

Fő: 9.052 liter / év / fő 

Átlagos család: 27.156 liter / év 

Víztakarékos csap- és zuhanybetét 
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Csapbetét: 

Kézmosással töltött átlagos idő: 0,5 perc 

Kézmosási gyakoriság: 5 alkalom / fő / nap 

Vízmegtakarítás percenként: 2,24 liter (mérések alapján) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Zuhanybetét: 

Átlagos zuhanyzási idő: 8 perc 

Vízmegtakarítás percenként: 2,25 liter (mérések alapján) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Egyéb feltételezés: 1 fő naponta 1x zuhanyozik 

Vízmegtakarítás mértéke 

Fő: 8.614 liter / év / fő 

Átlagos család: 25.842 liter / év 

Zuhany stopper és homokóra 

Átlagos zuhanyozási idő: 8 perc 

Átlagos zuhanyozási idő (stopper illetve homokóra használatával): 5 perc 

Vízmegtakarítás percenként: 9 liter (átlagos víznyomás és zuhanyfej melleti vízfogyasztás) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Egyéb feltételezések: 1 fő naponta 1x zuhanyozik 

Vízmegtakarítás mértéke 

Fő: 9.855 liter / év / fő 

Átlagos család: 29.565 liter / év 

Perlátorok használata 

Kézmosással töltött átlagos idő: 0,5 perc 

Kézmosási gyakoriság: 5 alkalom / fő / nap  

Vízmegtakarítás percenként: 2-6 liter (mérések alapján) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Vízmegtakarítás mértéke 
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Fő: 1.825 - 5.475 liter / év / fő 

Átlagos család: 5.475 - 16.425 liter / év 

Érintős perlátorok 

Kézmosással töltött átlagos idő: 0,5 perc, ebből 0,33 percig folyik csak a víz 

Kézmosási gyakoriság: 5 alkalom / fő / nap 

Vízmegtakarítás percenként:  5 (normál), 6 (spray) liter (mérések alapján) 

Átlagos családméret: 3 fő 

Vízmegtakarítás mértéke (normál) 

Fő: 4.562 liter / év / fő 

Átlagos család: 13.686 liter / év 

Vízmegtakarítás mértéke (spray) 

Fő: 5.475 liter / év / fő 

Átlagos család: 16.425 liter / év 

WC tartály nehezék 

Átlagos WC tartály űrtartalma: 9 liter 

Lehúzások száma:  3,5 / fő / nap 

Vízmegtakarítás lehúzásonként: 7 liter 

Átlagos családméret: 3 fő 

Vízmegtakarítás mértéke 

Fő: 8.943 liter / év / fő 

Átlagos család: 26.829 liter / év 

Az iménti számítások alapján kijelenthetjük, hogy könnyen, akár olcsó eszközökkel is több 10 ezer liter 

vizet spórolhatunk meg családi háztartásunkban egy év során. Ezért ajánlott ezeket mielőbb beszerezni. 

Feladat 

Számold ki saját családodra vonatkozóan, hogy a fönti adatok alapjánhetente hány liter vizet 

spórolhatnátok meg: 

a) Víztakarékos zuhanyfej használatával 

b)Víztakarékos csap- és zuhanybetét 
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c) Zuhany stopper és homokóra 

d) Perlátorok használatával 

e) Érintős perlátorokkal 

f) WC tartály nehezékkel 

g) összesen 

Felmérés 

 

Egy kutatás során felmérést végeztünk Óbecse község területén a polgárok víztakarékosságával 

kapcsolatban. Feltételezésünk szerint a lakosság nagy százaléka információ hiányában nem takarékoskodik 

kellőképpen a vízzel és nem ismeri annak komoly következményeit a jövőre nézve. 

A felmérésben összesen 120 megkérdezett vett részt, 16 és 60 év közötti férfiak és nők egyaránt. A 

kérdőívet a fentiekben említett víztakarékosság szempontjai alapján állítottuk össze, amely 19 állítást 

tartalmaz és általában két lehetőség közül választhat a megkérdezett. A válaszlehetőségek egyike a 

takarékoskodásra utal a másik viszont ennek az ellentéte. A kérdőív összeállitása után Óbecse község 

néhány állami intézményében történt meg a felmérés 2018 júniusában, melynek során az Óbecse község 

területén élőket kérdeztük a vízfogyasztási szokásaikról. A kérdőív anonim, szerb és magyar nyelven 

készült. Az eredményeket Microsoft Office programcsomag Excel programjának segítségével értékeltük, 

amelyeket a következőkben diagram formájában mutatunk ki. Az értékelés során a kérdéseket egyenként 

fogjuk elemezni.  

 

Eredmények 

1. Kézi mosogatásnál:  

o elzárjuk a lefolyót és állóvizben mosogatunk 

o folyóvízben mosogatunk  
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2. Van – e otthon felszerelve a konyhai csapra víztakarékos csapbetét? 

o Igen 

o nem 

 

3. Van otthon mosogatógépünk és az ECO programot használjuk leggyakrabban. 

o Igen 

o nem 

 

4. A főzés során használt vizet ha lehet, újra felhasználjuk (pl.víz amiben a tojás főtt) 

30%

70%

elzárjuk a lefolyót és

állóvizben mosogatunk

folyóvízben

mosogatunk

14%

86%

Igen

Nem

30%

70%

Igen

Nem
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o locsolásra használjuk 

o kiöntjük a lefolyóba 

o egyéb: 

 

5. Mi általában: 

o Tusolunk 

o Kádban fürdünk 

 

6. Fogmosásnál, borotválkozásnál  

o elzárjuk közben a csapot 

o a víz állandóan folyik 

 

7. Van – e otthon felszerelve víztakarékos zuhanyfej? 

23%

60%

17%  locsolásra használjuk

kiöntjük a lefolyóba

egyéb

82%

18%

Tusolunk

Kádban fürdünk

70%

30%
elzárjuk közben a csapot

a víz állandóan folyik
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o Igen 

o Nem 

 

8. Otthon víztakarékos WC tartályunk van (kis gomb, nagy gomb)! 

o Igen 

o Nem 

 

9. A mosógépet csak akkor indítjuk el, ha összejött 1 teljes gépre való ruha. 

o Igen 

o Nem 

 

10. Mi általában az esti vagy a reggeli órákban locsolunk. 

o Igen 

23%

77%

Igen

Nem

22%

78%

Igen

Nem

91%

9%

Igen

Nem
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o Nem 

 

 

11. Összegyűjtjük az esővizet, és azzal locsolunk. 

o Igen 

o Nem 

 

12. Nyári estéken általában fellocsoljuk az udvart, hogy friss legyen a levegő! 

o Igen 

o Nem 

 

13. Vizelés után mindig lehúzom magam után a wc-t. 

o Igen  

82%

18%

Igen

Nem

41%

59%

Igen

Nem

42%

58%

Igen

Nem
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o Nem 

 

 

14. Tisztálkodás során ügyelek arra, hogy ne használjam el az összes meleg vizet. 

o Igen 

o Nem 

 

15. Odafigyelek arra, hogy jól elzárjam a csapot és a víz ne szivárogjon, csöpögjön. 

o Igen 

o Nem 

 

16. Odafigyelünk arra, hogy ha csöpög a csap, akkor megjavítsuk. 

o Igen 

89%

11%

Igen

Nem

75%

25%
Igen

Nem

95%

5%

Igen

Nem
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o Nem 

 

17. Tisztában vagyok a víztakarékosság fontosságával és igyekszem kevés vizet fogyasztani. 

o Igen 

o Nem 

 

18. Felhívom más emberek figyelmét, hogy takarékoskodjonak a vízzel. 

o Igen 

o Nem 

 

19. Rendszeresen követem a számlán, hogy mennyi vizet használunk el a háztartásban egy hónap 

alatt. 

o Igen 

o Nem 

87%

13%

Igen

Nem

84%

16%

Igen

Nem

52%48%
Igen
Nem
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A kérdések egyenkénti elemzését követően az összesített eredményeket számoltuk ki, ami azt mutatja, 

hogy a lakosság 43% - a azt vallja magáról, hogy nem takarékoskodik kellőképpen a vízzel és 57% - a 

igyekszik alkalmazkodni a víztakarékosság szabályaihoz.  

 

 

A lakosság majdnem fele nem gondoskodik a jövőbeli víztartalékok mennyiségéről és minőségéről, amely 

köszönhető a víztakarékosságról szóló felhívások és információk hiányának is. Ennek függvényében 

rendkívül fontos eljuttatni az információkat a közösségnek, további kutatásokat végezni és együttműködni 

a helyi ökológiai szervezetekkel.  

Feladat: Alkossatok 3 – 4 fős csoportokat és feleljetek ti is a fent említett kérdésekre (mellékletben 

szerepel) , a korábbiakban tanultak alapján. Majd vitassátok meg a többi csoporttal, hogy mi az ami a 

víztakarékosságra utal és mi az ami nem. 

 

 

 

 

 

 

 

52%48%
Igen
Nem

57%

43%
Víztakarékos lakosság

Kevésbbé víztakarékos

lakosság
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A modul témájával 

kapcsolatos hasznos 

linkek:  

 

http://365.reblog.hu/cimke/víztakarékosság 

További ötletek víztakarékosságra 

https://www.youtube.com/watch?v=0DgoKpsla6o 

Perlátorokésegyébeszközökbemutatása 

https://www.youtube.com/watch?v=J_ETsIntfc0 

Kerteköntözésetakarékosan 

http://www.urvilag.hu/mezogazdasag/20170605_viztakarekossag_es_gps 

Víztakarékosságés GPS 

https://www.zoldbolt.hu/magazin/viztakarekos-dalok-zuhanyozashoz 

Víztakarékosdalok 

 

 

 

A főbb pontok összefoglalása 

- A polgárokon múlik a tudatos víztakarékosság, ezért fontos nagy hangsúlyt fektetni a 

környezetvédelem ezen szférájára, ill.a még jó minőségű tartalékaink minél hosszabb 

távú megőrzésére. 

- mindenhez, amihez nyúlunk szükség van vízre, így a vízfogyasztásunk mérésére a 

vízlábnyom meghatározása a legalkalmasabb. Miután meghatározzuk 

vízlábnyomunkat, könnyebben tudunk annak csökkentésével és optimalizálásával 

foglalkozni 

- A legegyszerűbb vízfogyasztást csökkentő eszközök kifejezetten olcsón 

beszerezhetők és bármely lakásba könnyen beszerelhetők ezen kívül pedig bizonyos 

életmód váltással és odafigyeléssel is könnyen spórolhatunk a vízzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://365.reblog.hu/cimke/víztakarékosság
https://www.youtube.com/watch?v=0DgoKpsla6o
https://www.youtube.com/watch?v=J_ETsIntfc0
http://www.urvilag.hu/mezogazdasag/20170605_viztakarekossag_es_gps
https://www.zoldbolt.hu/magazin/viztakarekos-dalok-zuhanyozashoz
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Önellenőrző teszt  

Feleletválasztós kérdések 1 helyes válasszal  

1. Kérdés:  Kézi mosogatásnál:  (1 helyes válasz) 

1.Válasz Elzárjuk a lefolyót és álló vízben mosogatunk  

2.Válasz  Folyó vízben mosogatunk 

Helyes válasz 1. válasz  

2. Kérdés:  A főzés során használt vizet ha lehet akkor 

újra felhasználjuk ...  (1 helyes válasz) 

1.Válasz Locsolásra 

2.Válasz Kiöntjük a lefolyóba 

3. válasz Egyéb 

Helyes válasz 1. válasz 

3. Kérdés:  Víztakarékossák szempontjából mi az 

előnyösebb  : (1 helyes válasz) 

1. válasz Tusolás 

2. válasz Kádban fürdés 

Helyes válasz 1. válasz  

4. kérdés:  Helyes vagy helytelen? Borotválkozásnál és 

fogmosásnál a csapot nyitva hagyom. (1 helyes 

válasz) 

1. válasz Helyes 

2. válasz Helytelen 

3. válasz  Egyik sem 

Helyes válasz 2. válasz  

5. Kérdés:  A mosógépet csak akkor indítjuk el ha 

összejött egy teljes gépre való ruha? (1 helyes 

válasz) 

1. válasz Igen 

2. válasz Nem  

3. válasz Talán  

Helyes válasz 1. válasz  

6. Kérdés: Mikor a legalkalmasabb locsolni?  (1 helyes 

válasz) 

1.Válasz  Reggel korán 
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2.Válasz Déli órákban  

3.Válasz  Délután 

Helyes válasz 1. válasz  

7. Kérdés: Mire tudjuk felhasználni az összegyűjtött 

esővizet ? (2 helyes válasz) 

1. válasz Főzésre 

2.válasz Locsolásra 

3.válasz Az udvar fellocsolására 

4. válasz Tisztálkodásra 

Helyes válaszok  2, 3. válaszok  

8. Kérdés:  Odafigyelünk arra hogy ha csöpög a csapunk 

megjavítjuk! (1 helyes válasz) 

1. válasz igen 

2. válasz nem 

Helyes válasz 1. válasz  

9. Kérdés:  Igaz vagy hamis? Fontos hogy tisztálkodás 

során ügyeljünk arra, hogy ne használjuk el 

az összes melegvizet!(1 helyes válasz) 

1. válasz igaz 

2. válasz hamis 

3. válasz talán 

Helyes válasz 1. válasz  
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3. http://szelektalok.hu/viztakarekossagi-tippek/ 

4. http://www.viztakarekossag.hu 
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