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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

 

Mivel takarítottak meg energiát a versenyzők a program korábbi 

fordulóiban? 
Megkérdeztük a korábbi versenyző háztartásokat, hogy miket változtattak mindennapi gyakorlatukban az energiamegtakarítás érdekében. 

80 különböző megtakarítási tippet írtak a válaszolók, ebből azok találhatók az alábbi táblázatban, amelyeket leggyakrabban említettek a 
versenyzők, azok legelől, amelyeket a legtöbben említette. 
 

Mit változtattunk? 

alacsonyabbra állítottuk a fűtést általában, éjszakára, vagy ha elutaztunk 

kicseréltük a fényforrásokat 

rövidebben zuhanyoztunk 

kevesebbet autóztunk, többet gyalogoltunk, több tömegközlekedést használtunk 

megszüntettük a készenléti állapotot gépeinken 

figyeltünk a lámpák lekapcsolására 

kapcsolható elosztókat használtunk 

felfogtuk a fürdővizet és újrahasznosítottuk 

szigetelést tettünk fel (ajtó, ablak, felesleges szellőző nyílás, garázs és hálószoba között) 

alacsonyabb hőfokon mostunk 

átálltunk fafűtésre részben vagy egészben 

fürdés helyett zuhanyoztunk 

függönyt használtunk ablakon, bejárati ajtón 

kevesebbet néztünk TV-t 

karbantartottuk a hűtőt 

alacsonyabbra állítottuk a bojleren a melegvíz hőfokát 

elzártuk a vizet, amíg szappanoztuk magunkat a zuhany alatt 

felhívtuk a gyerekek figyelmét az energiatudatosságra 

kevesebb vizet használtunk 

állóvízben mosogattunk 

TV mentes napot tartottunk 

kevesebbet használtuk a számítógépet 

kevesebbet használtuk a sütőt 

a hideg téli napokon kikapcsoltuk a hűtőt és a kamrát használtuk 

húsmentesen étkeztünk 

éjszakára lezártuk a keringető szivattyút 

jó időben kikapcsoltuk a kazánt 

lezártunk szobát/szobákat 

szelektíven gyűjtöttük a hulladékot 

eltávolítottuk a bojlerből a vízkövet 

csökkentettük a mosások számát 

víztakarékos csapbetéteket szereltünk be 

vízforralóban annyi vizet tettünk, amennyi kell 
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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

 

Takarékossági tippek a 2012-2013. évad nyertes EnergiaKözösségeitől 
A 2013 áprilisában zárult versenyben a győztes Győr és környéke közösség tagjai 23% energiát takarítottak meg előző 
évi fogyasztásukhoz képest, a 2. helyezet Kopaszhegy csapat Pécelről 17,4%-ot, a 3. helyezet Váci EnergiaKözösség 
pedig 12%-ot! 

A legfőbb tanulság, melyeket levontak a csapatok a megmérettetés alatt az volt, hogy ha 
energiát akarunk megtakarítani, sok emberi energiát kell befektetni – figyelmet, időt, kitartást. 
Ezekkel felszerelkezve azonban nincs olyan háztartás, amelyben ne lehetne még egy 
kicsit spórolni, különösen, ha közben napi szinten személyes kapcsolatban állnak hasonló 

gondolkodású emberekkel, családokkal!  

Íme néhány bevált példa, melyek kipróbálását mindenkinek ajánljuk: 

 Télen nincs szükség 26°C-ra és nem kell minden helyiséget fűteni, ezért állítsuk a 
termosztátot alacsonyabb hőfokra. 

 Napközben, ha senki nem tartózkodik otthon, csak a hőmérséklet szinten tartása 
szükséges. 

 Terítsünk dupla réteg szőnyeget a szobákba, a bejárati ajtóhoz tegyünk vastag 
függönyt, és az ablakokhoz is szerezzünk párnát.  

 A cserépkályha más hőérzetet biztosít, mezőgazdasági hulladékkal is fűthető 
(venyige, kóró), ám mindenképp száraz fát, venyigét használjunk. 

 A padlásfeljárót, belső lépcsőházat is érdemes 
szigetelni. 

 A radiátorok mögé helyezzünk hőtükröt.  

 Használjunk energiatakarékos izzókat, és több égős csillárban néhányat 
nyugodtan csavarjunk ki. 

 A villany lekapcsolására fordítsunk nagyobb figyelmet, ha kimegyünk a 
helyiségből. 

 Használat után áramtalanítsuk az elektromos készülékeket, javasolt eszköz 
ehhez a lekapcsolható elosztó használata. 

 A szürkevizet is használjuk: felmosásra, WC öblítésre.  

 Fürdés helyett próbáljuk ki a pár perces zuhanyzást (szappanozáskor a víz 
legyen elzárva). 

 A fali vízmelegítő hőfokának beállításakor vegyük figyelembe a külső 
hőmérsékletet. 

 Tartsuk karban a kazánt, s a víz hőmérsékletét állításuk alacsonyabb 
hőfokra. 

 Konyhai praktikák: csökkentsük a főzési időt és tegyünk fedőt az 
edényre, továbbá alkalmazzunk helyi világítást a főzéshez.  

 Figyeljünk a hűtőajtó nyitogatására és a hűtőrácsot is tartsuk tisztán. 

 Mosogassunk álló vízben. 

 Mosás, mosogatás teli géppel történjen, alacsonyabb hőfokon, rövid 
program alkalmazásával. 

 Mellőzzük a vasalást és a TV nézést. 
 

További tapasztalataik, tippjeik előadásaikban olvashatók:  

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/sikeresen-lez%C3%A1rtuk-2-%C3%A9vadot 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/sikeresen-lez%C3%A1rtuk-2-%C3%A9vadot
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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@greendependent.org 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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