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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Energia-felmérés tanulságok 

Az E.ON EnergiaKözösségek megtakarítási verseny 1. feladataként beérkezett számos energia-felmérés javítása során sok 
olyan dologgal találkoztunk, amelyre érdemes lenne több háztartás figyelmét is felhívnunk. Ezeket a tanulságokat gyűjtöttük 
itt össze – segítségükkel akár extra vállalásokat is lehet az érintett háztartásoknak tenni! 

A fűtési hőmérséklet beállítása 

Nagy örömünkre sok háztartás tudja már szabályozni fűtését - azonban a felmérések alapján úgy látszik, ezzel sokan nem 
élnek, esetleg azért, mert a termosztát nem működik, vagy bonyolultnak tűnik beállítani. Győzzük le ezt az akadályt: 
javíttassuk meg a termosztátot, és tanuljuk meg használni, mert talán ezzel tudjuk a legtöbb energiát megtakarítani! 

Szigetelés 

A felmérésekből az derül ki, hogy sokan még otthonuk 
szigetelése előtt állnak, illetve sok a bizonytalanság azzal 
kapcsolatosan, hogy mivel szigeteljenek és milyen 
vastag szigetelés szükséges. Ezekre a kérdésekre 

természetesen nincsen minden házra érvényes válasz, 
hiszen nagyon sok tényezőtől függ, hogy pontosan 
hogyan érdemes szigetelnünk. Olvassunk utána, mielőtt 
belevágunk egy ilyen beruházásba!  

A helyes hűtési hőmérséklet beállítása és ellenőrzése 

Az, hogy hűtőnk és mélyhűtőnk jól legyen beállítva, nem csak energiatakarékossági, egészségügyi kérdés 
is. Az ajánlott hőmérséklet: a hűtőben:  +5°C, a mélyhűtőben pedig: -18°C.  

Ezt a kezdeti beállítás után érdemes rendszeresen ellenőriznünk, amit megtehetünk kültéri hőmérővel, de 
beszerezhetünk egy hűtőhőmérőt is, amit tudunk aztán folyamatosan a hűtőben tartani. 

Mosás: hőfok és gyakoriság - Az energia-felmérések alapján elmondhatjuk: nagyon 

szeretjük a tisztára mosott ruhákat  Azonban sokunknak érdemes lenne elgondolkodni azon, 
vajon nem mosunk-e túl gyakran? Tudnánk-e, és milyen módszerekkel csökkenteni a heti 
mosások számát, illetve a mosási hőfokot? A legtöbb mai mosószerrel tiszták lesznek a ruhák 

30-40°C mosási hőfokkal is.  

Ezen felül érdemes az áztatásra is gondolnunk: ha fürdő- vagy zuhanyvizünk újrahasznosításaként éjszakára beáztatjuk a 
koszosabb, foltosabb ruhákat, másnap alacsonyabb hőfokon is szépre mossa őket a mosógép!  

További zöld mosási tippek az EnergiaKözösségek oldal Tippek menüpontja alatt találhatók. 

Hasznosítsuk a fürdő- és zuhanyzóvizet! - A fürdő- és felfogott zuhanyzóvizet rengeteg mindenre lehet hasznosí-

tani: kézi mosásra, ruhák áztatására, felmosásra, WC öblítésre, autómosásra stb. Tartsuk fejben és éljünk ezekkel a 
lehetőségekkel! 

Melegvíz - Szabályozzuk a melegvíz hőmérsékletét! 60°C-os vízhőmérséklet bőven 

elegendő egy megfelelő méretű melegvíztartályban. Ezáltal a vízkőképződés veszélye is 
csökken. 

Készenléti üzemmód elektromos készülékeknél - A különböző készülékek 

készenléti üzemmódja igen kényelmes megoldás, azonban nagyon sok energiát fogyaszt. A 
legtöbb család nem is tudja, hogy évente több mint 25.000 Ft-ot csak a stand-by 
üzemmódért fizetnek ki. Kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a vezetéket a konnektorból, 
vagy pedig használjunk időzítő kapcsolót, illetve kapcsolóval ellátott hosszabbítót! 

Világítótestek  
Sok család használ még jelentős számú hagyományos izzót. Ha ezeket energiatakarékosra vagy LED égőre cseréljük, 
rengeteg energiát, és pénzt spórolhatunk meg. Számoljunk utána a lehetséges megtakarításnak ezzel a kalkulátorral! 

Íme néhány hasznos és megbízható oldal: 

 http://www.nalamszigetelnek.hu/ 

 Energiaklub kisfilmje  

 Huszti István építész-statikus cikke  

 Kazinczy Gyöngyvér építész cikke  

 Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.  

 Érdemes lehet tanulmányozni a  Hatékony Ház Napok oldalt is, 
hogy megtudjuk, mások mit alkalmaztak. 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_mosas.pdf
http://www.eon.hu/Energiafogyasztas_kalkulator
http://www.nalamszigetelnek.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=S5jR4bfMZG0
http://epiteszforum.hu/milyen-vastag-legyen-a-hoszigeteles
http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/az-optimalis-homlokzati-hoszigeteles-kivalasztasa
http://www.nkek.hu/energiahatekonysag/kulso-hatarolo-szerkezetek-hoszigetelese
http://www.hatekonyhaz.hu/
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  

 
 

 
 
 

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20-334-2889 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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