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KÖRNYEZETBARÁT
KÖZLEKEDÉS

MINDENNAPI KÖZLEKEDÉS AUTÓVAL
Ha úgy döntünk, hogy autóval közlekedünk, többféle lehetőségünk van az autózás környezeti
hatásainak csökkentésére!

 Szervezzük úgy az utakat, intézendő feladatokat, hogy minél kevesebbet kelljen
az autót használni. Figyelmes tervezéssel akár 50%-kal is csökkenthető a megtett
kilométerek száma. Jó ötlet például, ha a nagybevásárlást a házban lakó szomszédjainkkal
közösen, összeszervezve intézzük.

 Csatlakozzunk autómegosztó közösséghez: Ha az autónk kiöregedett, új vásárlása

helyett csatlakozhatunk egy közösségi autómegosztó rendszerhez, ami Budapesten egyre
inkább valós alternatívát jelent GreenGo
Mol Limo . A közösségi autóhasználat legfőbb
előnye amellett, hogy töredékébe kerül a saját autó fenntartásának, hogy javítja a városok
levegőminőségét (különösen az elektromos autóparkos változat), ráadásul kevesebb
parkolóhely is elegendő. :-)

 Használjuk a telekocsi hálózatot! Ha tele kocsival Oszkár

BlaBlaCar autózunk
akár 40-50%-kal is csökkenthető az egy főre eső CO²-kibocsátás. Ha kollégáinkkal közel egy
irányból érkezünk minden nap, szervezzük össze munkába járásunkat, így nem csak spórolunk,
de még beszélgetésre is jut időnk reggel!

 Figyeljünk a karbantartásra: rendszeresen ellenőrizzük a nyomást a gumiabroncsokban.
Ha a nyomás 0,5 barral kevesebb a szükségesnél, 5%-kal több benzin fogy.

 Ha nem muszáj, ne használjuk vagy használjuk kevesebbet a légkondicionálást!
A bekapcsolt légkondi kb. 5–15%-kal növeli a fogyasztást.

2. K IHÍVÁS – 2020. NOVEMBER
W W W.OKOPATIK A.HU

 A sebesség sem mindegy: 120 km/h sebességnél az üzemanyag-fogyasztás 30%-kal
magasabb, mint 80 km/h sebességnél. Figyeljünk oda, hogy milyen gyorsan vezetünk!

 Sok energiát takaríthatunk meg megfelelő vezetéstechnikával is. Az autót a gázpedál
túlzott lenyomása nélkül indítsuk, a lehető leggyorsabban váltsunk magasabb sebességfokozatba (2000–2500 fordulatszámnál). Vezessünk nyugodtan, lehetőleg egyenletes tempóban, valamint állítsuk le a motort rövidebb megállásoknál is.

TUDTAD?
Az autó a leggyakrabban használt jármű, a megtett utak fele pedig rövidebb, mint 5 km. Ezek a rövid
utak különösen károsak, mert sokkal nagyobb az egy kilométerre eső kibocsátásuk, hiszen a hideg
motor hatékonysága rosszabb, mint a melegé. Ezért gondoljuk át, muszáj-e autóval mennünk, illetve,
ha úgy döntünk, igen, szervezzük gondosan a dolgainkat, és ne induljunk el naponta többször.
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