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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Nagyobb beruházások, új beruházások  

Életünk energia- és klímatudatosabbá tétele hosszú és komoly elszántságot igénylő folyamat, amelyben 
energiahasználati szokásaink megváltoztatása az egyik első lépés! Az energiaárak emelkedhetnek és a 
klímaváltozás egyre kézzelfoghatóbb problémává válik – van miért elgondolkodnunk tehát további, 
komolyabb, esetenként beruházást is igénylő változtatásokon. 

A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programok elsősorban az energiahasználati szokások átgondolására 
koncentrálnak, azaz olyan ötleteket igyekszünk bemutatni, amelyek megvalósításához nem kell komoly 
kiadásokat felvállalnia a családi költségvetésnek.  

Előbb-utóbb azonban eljön a pillanat, amikor már csak kisebb-nagyobb beruházással lehet továbblépni, 
vagyis a további megtakarítások eléréséhez szükségessé válhat.. 

 …az elavult fűtésrendszer korszerűbbre cserélése; 

 …az otthon szigetelése, nyílászárók cseréje; 

 …megújuló energia használat kialakítására; 

 …az asztali számítógép CRT monitorjának lecserélése egy körülbelül harmadannyit fogyasztó LCD képernyőre stb. 

Jó tudni 

Egy átlagos házban a hő 25%-a a rosszul szigetelt tetőn át, 33%-a a falakon át szökik el. Szigeteléssel rengeteg energia és fűtésköltség 
megspórolható! Gyakorlati jó példa: http://www.nalamszigetelnek.hu/ 

Ajánlott tennivaló 

Gondoljuk át, milyen beszerzéseket és beruházásokat tervezünk a közeljövőben, és a gépek, anyagok, technológia kiválasztásánál 
törekedjünk a maximális energiahatékonyságra! Berendezéseink kiválasztásakor figyeljünk oda arra, hogy környezetbarát és 
energiatakarékos termékeket válasszunk. Kérjük ki szakember véleményét! A különböző beruházásokkal elérhető megtakarításokról 
többet megtudhatunk a Klímabarát háztartások – útmutató családoknak című kiadvány 4. fejezetében. 

A beszerzésekhez további segítség lehet a környezetbarát termékjelek megismerése, ezeket itt ismerhetjük meg jobban. 

No Impact Man nyomdokain - egy amerikai házaspár zöld életmódváltása 

Erin és Bill középosztálybeli amerikai házaspárként döntött úgy, hogy a klíma- és környezettudatosság jegyében teljesen átalakítja 
életmódját és amennyire lehet, csökkenti környezeti hatásait. Az életükben jelentős változást hozó lépésekről a No Impact Projekt 
honlapján számoltak be: 

„Új életünket azzal kezdtük, hogy négy hálószobás házunkból egy 50m
2
–es társasházi lakásba költöztünk, közelebb a munkahelyünkhöz, 

így gyalog be tudunk járni. Továbbá: 

 16 éves dízel autónkat eladtuk és vettünk egy hibrid Honda Civic-et. 

 Vegetáriánusok lettünk amióta megnéztük a nagyüzemi állattenyésztés környezeti hatásairól 
szóló “Meat the Truth” (Igazság a húsról) című filmet. Lefogytunk és remekül érezzük 

magunkat. 

 Kivontuk a forgalomból a lakóautónkat, a várostól 15 mérföldre leparkoltuk és hétvégi háznak 
használjuk. Nem kell többé fizetnünk a biztosítást és az üzemanyagot. 

 Amennyire lehet, kerüljük a műanyag csomagolóanyagokat vásárláskor. Nem könnyű. 

 Ha elérhető, helyben termelt bio terményeket veszünk. 

 A termelői piacon vásárolunk.  

 Csak akkor veszünk új ruhát, ha a használtruha boltban nem találjuk, amire szükségünk van. 
Természetesen ez a fehérneműre nem vonatkozik. 

 Csak olyan textileket tervezünk venni, amelyek komposztálhatók. A biopamut előállítása elég 
sok vizet igényel, így inkább a kenderből készült holmikra szavazunk. 

 Nagyon megnézzük, milyen sampont, mosószert és tisztítószert veszünk – igyekszünk olyan 
termékeket keresni, amelyek foszfátmentesek és nem tartalmaznak kőolajszármazékokat. 

 Többet vonatozunk és kevesebbet repülünk. A vonat sokkal jobban tetszik mindkettőnknek, 
mint a repterek és a repülők, de sajnos nem tudunk mindenhova eljutni vele. 

 Amióta nekiálltunk csökkenteni életünk környezeti hatásait, sokat javult a házasságunk és életünk minősége is! 

Élvezzük, hogy csapatmunkában dolgozunk a jövő és a világ jobbá tételén. Természetesen anyagilag is előnyösek a 
változtatások és a zöld utat járva hasonlóan gondolkodó jóbarátokra is leltünk.” 

Forrás és további életmódváltó ötletek: http://noimpactproject.org/change/ 

A „No Impact” azaz a lehető legkevesebb környezeti hatású életmód 10 legfontosabb szempontjáról a  
14. Kislábnyom hírlevélben lehet olvasni. 

Kép forrása: 
www.hometips.com 

Kép forrása: 
http://meetoiliviam.com 

http://www.nalamszigetelnek.hu/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/kornyezetbarat%20termekek_jelek_beszerzes.pdf
http://noimpactman.typepad.com/
http://noimpactproject.org/change/
http://noimpactproject.org/change/
http://www.youtube.com/watch?v=2uTJsZrX2wI
http://noimpactproject.org/change/
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev14.pdf
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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.: 06-28-412-855 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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http://www.greendependent.org/
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220

