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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Legyünk víztakarékosak! 

A víz az egyik legértékesebb erőforrásunk. Az alábbi tippekkel nem csak vizet, hanem energiát is megtakaríthatunk: 

 Tartsunk egy üveg vizet a hűtőben, arra az esetre, ha megszomjaznánk ahelyett, hogy hosszan folyassuk a csapot 
a hideg vízért.  

 Csak annyi vizet forraljunk, amennyi kell! Egy európai átlag napi 1 liter vizet forral fel feleslegesen.  

 A zöldséget és a gyümölcsöt csöpögtető edény segítségével, álló vízben 
mossuk. Ha lehet, egy tálat használva, így a mosóvizet másra is 
felhasználhatjuk.  

 Ne folyóvízben mosogassunk! Az öblítővizet használjuk fel pl. öntözésre, 
felmosásra vagy a WC öblítésére. 

 Gyűjtsük össze a főzővizet a tészta és zöldségek után, a kihűlt víz a fent 
említett módokon felhasználható. 

 Mosogatógépünket és mosógépünket csak akkor indítsuk el, ha tele 
tudjuk pakolni.  

 Egy csöpögő csap évente akár 5.500 liter vizet is elpazarolhat, ezért jól zárjuk el a csapokat és javíttassuk meg az 
elromlottakat. 

 Ha vízmelegítőnk időzíthető, úgy állítsuk be, hogy csak olyankor kapcsoljon 
be, amikor valóban szükségünk van a meleg vízre.  

 Elektromos bojlernél elég, ha max. 50-60C-ra állítjuk a melegítés 
hőfokát, így 10-50%-kal csökken a felhasznált energia mennyisége. 

 Vegyük lejjebb a vízmelegítő hőmérsékletét, ha hosszabb időre nem 
vagyunk otthon. 

 Gondoskodjunk róla, hogy a melegvíz-tartály rendszeresen vízkövetlenítve 
legyen (1-2 évente egyszer a víz keménységétől függően). 

 Zuhanyozzunk fürdés helyett, de 5 percnél tovább ne folyassuk a vizet! 

Top tipp haladóknak  

Egy átlagos háztartás összes vízfogyasztásának mintegy 30%-át használja WC öblítésre naponta! Gyors és egyszerű 
megoldás, ha egy vízzel töltött műanyag palackot, esetleg tömör téglát helyezünk a víztartályba, vagy beszerzünk egy 
víztakarékos WC tartály nehezéket.  

Amit még megtehetünk  

Fontoljuk meg a fürdőszobai és konyhai csaptelepek víztakarékos csapokkal, 
betétekkel való felszerelését, amelyek használatával kényelmi szokásainkról való 
lemondás nélkül csökkenthetjük vízszámlánkat: 

 Hasznos eszközök a Kislábnyom weboldalon 
 Víztakarékos termékek webáruháza 
 A lassan pörgő vízóra titka 

Percenként akár 6 liter vizet is leengedhetünk feleslegesen a lefolyóba, ezért mialatt arcot vagy fogat mosunk, illetve 
borotválkozunk, zárjuk el a csapot. 

Tudtad? 

A kertünkben is számtalan módon takarékoskodhatunk a vízzel. Alkalmazzunk 
csepegtető öntözést, mulcsozzuk a talajt, ne öntözzünk szélben és forró napsütésben, 
hagyjuk hosszabbra a füvet, így kevesebbet kell locsolni. De mindenekelőtt gyűjtsük 
(hordókban, ciszternában) és hasznosítsuk az esővizet! 

Források:  
http://www.treehugger.com/green-home/11-clever-ways-conserve-at-home.html    
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/53.kislabnyom_hirlevel_2013aug7.pdf  

Kicsi víz, nagy boldogság  (GD/AO) 

Esővízben ázó kapa (GD/AO) 

http://www.zoldbolt.hu/energiatakarekos-termekek/viztakarekos/go-green-viztakarekos-betet-wc-hez.html
http://kislabnyom.hu/hasznos-eszkozok
http://www.viztakarekossag.hu/
http://www.vizszamla.hu/
http://tervezdanyugdijad.blog.hu/2015/06/05/10_tipp_hogyan_sporoljunk_a_kertben
http://www.treehugger.com/green-home/11-clever-ways-conserve-at-home.html
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/53.kislabnyom_hirlevel_2013aug7.pdf
https://brocku.ca/brock-news/2016/03/wepgn-announces-connecting-with-water-award-to-support-junior-researchers/
http://www.treehugger.com/culture/7-simple-unexpected-ways-to-save-water.html
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program támogató partnere:  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött: Antal Orsolya és Vadovics Kristóf 

 

Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20-386-0922 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

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

