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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Mennyi is az annyi?  
Elektromos berendezéseink fogyasztása 

Általában nem tudjuk, hogy a villanyszámlán szereplő kWh-ban feltüntetett 
fogyasztásunk miként is oszlik meg elektromos háztartási berendezéseink 
között. Pedig, ha belegondolunk, igazán hasznos lenne azonosítani, mely 
gépeink is az igazi energiafalók, amelyeket, ha gyakran használunk, lehet, 
érdemes lenne energiatakarékosra cserélni. Azonban a nagyfogyasztók 
beazonosítása mellett a sok kicsi sokra megy alapon gépeink stand-by 
fogyasztásáról is érdemes meggyőződnünk. 

Szerencsére van már lehetőség rá, hogy magunk derítsük ki a fenti kérdésekre a 
választ elektromos fogyasztásmérő készüléket használva.  

 Ha a fogyasztót ezen keresztül csatlakoztatjuk az áramforrásra, a mérő segítségével sok adatot 
megtudhatunk fogyasztásunkról, annak költségéről vagy a mért háztartási gép teljesítményéről. 

 Ha szeretnénk kideríteni, mely fogyasztók a meghatározóak a havi költségek tekintetében, akkor 
a gépeink heti/ havi fogyasztását érdemes összehasonlítani. Azért szükséges hosszabb időtávra 
mérni, mivel a különböző fogyasztók eltérően működnek, így rövidtávon kapott adatok nem 
feltétlenül tükrözik a valóságot.  

 Hűtő esetén, például, - ahol a fogyasztás nagyban függ attól, hogy mennyit nyitogatjuk a 
hűtőajtót - legalább egy napi, de inkább heti fogyasztást mérjünk, s ezt szorozzuk fel 
havi átlagra.  

 Mosógépnél érdemes számba venni, hány és milyen típusú mosást végzünk egy héten, 
hiszen ezek összege adja ki a fogyasztást. 

 A fogyasztásra kapott kWh értéket az elektromos áram kWh egységárával beszorozva 
megkapjuk mennyi is az annyi, ha forintosítani szeretnénk. Ezt mi magunk is kiszámolhatjuk, de 
arra is van lehetőség, hogy beprogramozzuk a fogyasztásmérőbe, ami automatikusan kijelzi 
majd az adott fogyasztáshoz tartozó költséget. 

 Emellett érdemes háztartási gépeink fogyasztását összehasonlítani átlagos fogyasztási adatokkal 
is, így megtudhatjuk, hogy alapvetően keveset, vagy sokat fogyaszt-e a gépünk. 

Azonban nem feltétlen csak a gépek fogyasztása okolható a magas a villanyszámláért, érdemes átgondolnunk használati 
szokásainkat is. Ugyanis itt is,- ahogy mondani szokás – az ördög a részletekben rejlik: 

 A központi fényforrás helyett használjunk kisebb teljesítményű, helyi világítást olvasáshoz, TV nézéshez.  

 Vegyük lejjebb elektromos eszközeink fényerejét (TV, számítógép, laptop, telefon stb.) 

 Ne nyitogassuk állandóan a hűtő ajtaját, mert megnő a fogyasztása. Vásárlás után egyszerre pakoljunk be mindent. 

 Ne tegyünk meleg ételt a hűtőbe, mert a készüléknek többet kell dolgoznia, hogy újra lehűljön. 

 Fordítsunk figyelmet a megfelelő hőfok beállítására:  

 hűtőnél: 5°C, fagyasztó: -18°C. Ha túl alacsony a hőmérséklet, fokonként kb. 5%-kal nő a fogyasztás 

 a villanybojleren tekerjük lejjebb a hőfokot az évszaknak megfelelően, vagy ha kevesebbet vagyunk otthon 

 A mosógépet, vagy mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele tudjuk pakolni. 

Tudtad?
 

 - Néhány érdekesség saját méréseink alapján: 

 Ha egy nap 3 csésze 2dl-es (0,03kWh) forró italt szeretnél meginni, de e helyett minden alkalommal ~1 liter (0,1kWh) 
vizet forralsz fel, akkor annyi energiát pazarolsz el (0,21kWh), amivel egy kis képernyős, energia-takarékos 35W-os 
televíziót 6 és fél órán keresztül tudnál működtetni. 

 Ha csak éjszakára (~8 óra) áramtalanítod az internet modemedet (0,05kWh), akkor annyi energiát takaríthatsz meg, 
amivel egy 10W-os asztali lámpát 5 órán át, míg egy energiatakarékos 12,1” laptopot 2 óra 20 percig használhatnál. 

 Ha nyomtatód „stand-by” üzemmódját a használati időt kivéve lekapcsolod (~23 óra/nap ~ 0,06 kWh), akkor a 
megtakarított energiával a nagyméretű fagyasztós hűtőszekrényedet egy órán 
keresztül működtetheted. 

Kíváncsi vagy mennyit fogyasztanak a gépeid vagy mennyit takaríthatnál meg 
tudatosabb használatukkal? Mérd le te is és változtass!  

További ötletek, tippek találhatók: 

Derítsük ki berendezéseink éves fogyasztását! 

Háztartási gépek átlagos fogyasztása 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_EnergiaKozossegek_tippek5_haztartasi%20gepek%20atlagfogyasztasa.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_berendez%C3%A9sek.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_EnergiaKozossegek_tippek5_haztartasi%20gepek%20atlagfogyasztasa.pdf
http://www.tisztajovo.hu/technika/2011/03/11/hogyan-vasaroljunk-haztartasi-gepet
http://www.jarmufelszereles.hu/jarmufelszereles/termekek.php?page=0&kedvencek=0&akt=0&t=&marka=0&termek=Digit%E1lis+h%F5m%E9r%F5+m%FBszer+,+-50+-++300+%B0C-ig++,+ST-9290&rend=3&listadb=100


   GreenDependent Intézet, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2016 •  GreenDependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

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. 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött: Vásárhelyi Csenge 

 

Design: Iconica Bt. 

 

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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