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Klímabarát tippek 
 

  

Szellőzés kontra huzat 

Fontos, hogy egy háznak, lakásnak megfelelő legyen a szellőzése, de ne tévesszük össze a szellőzést a 
huzattal: a huzatos otthon energiapazarló! Ellenőrizzük tehát, hogy nem húz-e a levegő például a 
nyílászáróink körül, és szigeteljük őket, ha igen. 

Otthonunk huzatproblémái nem állnak meg az ablakoknál, ajtóknál: ha nem érezzük egyértelműen a 
huzatot a lakásban, akkor is lehetséges rejtett – és nemkívánatos – levegőszivárgás, amire fény derül, ha 
légzárásmérést végeztetünk! Részleteket a mérés elvégzéséről itt találunk.  

Ajánlott tennivaló  

Győződjünk meg róla, hogy nem huzatosak-e a nyílászárók! Szigetelhetjük őket házilag is olcsó, könnyen 
beszerezhető anyagokkal (ld. öntapadós szigetelőcsík), illetve szilikoncsővel is, amit szintén 
felhelyezhetünk mi magunk az ablakkeretre (ld. a videót itt a gyakorlati tudnivalókról).  

Jó tudni 

“Egy hatvan négyzetméteres lakás szigeteletlen ablakain, összeadva a rések keresztmetszetét egy 
kosárlabda átmérőjénél nagyobb keresztmetszetű nyílást kapunk. Ha ezt a rést ablakszigeteléssel egy 
ping-pong labda méretére csökkentjük a természetes és szükséges szellőzés megmarad, de költségeink 
drasztikusan csökkennek.” (http://www.ablakszigeteles.org/) 

A nyílászárók utólagos szigetelése jelentős hőveszteségtől kíméli meg a háztartást, az éves energiafo-
gyasztás akár 15-20%-át is megtakaríthatjuk! 

Mit tehetünk még? 

Átmeneti megoldásnak jó szolgálatot tesz a huzatos ajtó, ablak elé helyezett huzatfogó kígyó, amelyet mi 
magunk is elkészíthetünk pl. régi harisnyanadrágból! 

1. Vágjuk félbe a harisnyát, így két kígyót tudunk készíteni. 
2. Töltsük meg a harisnyaszárakat: anyagdarabok, csíkokra vágott régi takaró, sőt az újságpapír is 

megfelel a célnak. Tömjük meg alaposan a kígyókat, ld. a képen! 
3. Zárjuk le a kígyó száját. 

4. A fantáziánktól függően dekorálhatjuk a huzatfogókat, a kígyónk lehet pl. kutya vagy akár elefánt is 
nagy fülekkel és ormánnyal stb.! 

Zuhany kontra fürdés 
Bár általánosan elfogadott gondolat, hogy a zuhanyozás víztakarékosabb, így kevésbé környezetterhelő tevékenység, mint a 
fürdés, egy innovatív brit felmérés szerint a helyi tisztálkodási szokások fényében ez nem biztos, hogy így van. 

A zuhany alatt töltött idő és így az elhasznált melegvíz megbecslése nem egyszerű 
feladat. A fogyasztók önbevallása, egy mindennapos rutintevékenységről lévén szó, 
nem megbízható. Ezen felül bizonyára senki sem szeretné, ha zuhanyzás közben 
stopperrel a kezében állna mellette a kérdezőbiztos. Az Unilever kutatói ezért egy 
innovatív megoldással álltak elő. A kutatásban résztvevő száz család zuhanyrózsájára 
egy speciális szenzort szereltek fel, amely érzékelte, ha a résztvevők megnyitották a 
csapot, továbbá azt is, milyen hőmérsékletű vizet engedtek meg.  

A vizsgálat során a családoknál tíz napon keresztül összesen 2600 zuhanyzás adatait 
rögzítették. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a résztvevők a korábbi 
felméréseknél becsült öt percnél jóval több időt, átlagosan nyolc percet töltöttek a 
zuhany alatt. Ez az jelenti, hogy egy-egy tusolással nagyságrendileg hasonló 
mennyiségű melegvizet és energiát használtak fel, mintha fürödtek volna.  

Az eredmények szerint az átlag nyolc perces zuhany 62 liternyi melegvíz felhasználásával egyenértékű, míg a fürdéshez 80 liter vizet 
fogyasztanak. A kutatás arra is rámutatott, hogy ha a zuhanyrózsa nagynyomásra van állítva, akkor az átlagos nyolc perc alatt kétszer 
annyi energia és melegvíz fogy, mint ha teleengednék a kádat. 

A fogyasztói szokások tekintetében is mutat néhány érdekességet a kutatás. E szerint ugyanis a 12 év körüli fiúk töltik a leg több időt a 
zuhany alatt, átlagosan 9 percet és 41 másodpercet. Az azonos korú lányok ezzel szemben csak átlagosan 6 perc 34 másodpercig 
tisztálkodnak. Az életkor előrehaladtával ez megváltozik, tinédzser éveikben a lányok már 9 perc fölé emelik a tusolással töltött időt. 

Az adatok szerint a felnőtt nők 7 perc 39 percig zuhanyoznak, kivéve szombatonként, amikor is 8 perc 55 másodpercet töltenek ezzel az 
elfoglaltsággal. A férfiak átlagideje 8 perc 5 másodperc egy hétre nézve. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2011/11/28/zuhany-kontra-furdes 

Kép forrása: www.sikhfoundation.org 

Légzárásmérés 
BlowerDoor rendszerrel 

http://www.legzaras.hu/meroe.html
http://index.hu/video/2009/12/21/bejott_a_hideg_szigeteljen_sajatkezuleg/
http://www.ablakszigeteles.org/
http://greenfo.hu/hirek/2011/11/28/zuhany-kontra-furdes
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EnergiaKözösségek program fővédnöke dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési 

biztosa. 

 

Védnök Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 

 

Programunkat a Klímabarát Települések Szövetségének, valamint 

az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlásával valósítjuk meg. 

 

 

Támogató önkormányzataink: Budapest XIII. kerülete, Pécs és Siklós. 
 

 

 

Az EnergiaKözösségek program támogatója: 

 

 
 

 
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 EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.energiakozossegek.eu  

www.greendependent.org 
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