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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Energiatakarékosság a fürdőszobában 
Fürdés, mosás, WC öblítés. Mindennapos tevékenységek, melyek végzése során egy kis odafigyeléssel jelentős 
mennyiségű vizet és elektromos áramot takaríthatunk meg. Íme néhány példa ehhez: 

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

 Ellenőrizzük, hogy hány fokra van állítva elektromos bojlerünk. Általában elegendő, ha 50-60C-ra állítjuk a 
melegítés hőfokát. 

 Zuhanyozzunk fürdés helyett, de mérjük az időt, és 5 percnél tovább ne folyassuk a vizet, illetve zárjuk el 

szappanozás közben. 

 A zuhanyzó- és fürdővizet hasznosítjuk kézi mosásra, felmosásra, WC öblítésre stb. 

 Mosógépünket csak akkor indítsuk el, ha tele tudjuk pakolni.  

 A tapasztalatok szerint egy 30 fokos mosás harmadannyi áramot fogyaszt, mint egy 60 fokos. Válogassuk szét 
tehát szennyezettség szerint a kimosandó ruhákat, s a csupán testszagú ruhákat elegendő 30 
fokon mosni, így élettartamukat is meghosszabbíthatjuk. 

 Ha van a mosógépünkön rövid program, használjuk a normál szennyezettségű ruhák 
mosásához. Csakis akkor használjunk előmosást, ha igazán szükséges. Ha csak néhány 
ruhadarab szennyezett, kezeljük a foltokat külön.  

 Ne használjunk szárítógépet, hanem teregessük ki ruháinkat! Ezzel nem csak a 
pénztárcánkat, hanem a környezetünket is kíméljük. Különösen a kombinált (mosó+szárító) gépek 
fogyasztanak jóval többet, mint a két készülék külön. Ha mégis szárítógépet veszünk, válasszunk 
olyat, amely rendelkezik automata nedvességérzékelővel, így a szárítási idő rövidebb lesz.  

 Tartsuk tisztán mosógépünket, így élettartama megnő, és a mosás is hatékonyabb. 

Tisztítsuk ki a szűrőt, valamint a fűtőszálon lévő vízkövet ecetes öblítéssel, vagy az olcsón 
beszerezhető mosószódával vagy citromsavval. 

Top tipp haladóknak  

 Fektessünk be egy homokórába a zuhanyzás idõtartamának ellenõrzésére. 

 Szereljünk fel víztakarékos betétet a csapokra, valamint használjunk jó minőségű víztakarékos 
csapokat és zuhanyrózsát. 

 A vízmelegítőket úgy szereljük fel, hogy a használat helyéhez a lehető legközelebb legyenek. Amennyiben a 
melegvizes helyiségek messze vannak egymástól, a központi melegítésnél hatékonyabb, ha több kisebb 
vízmelegítőt szereltetünk be. 

 Lehetőség szerint válasszunk alacsony energia-és vízfelhasználású mosógépet (energiacímkéje A, A+, A++ jelű) 

Amit még megtehetünk  

 Szerezzünk be hatékony és az igényeinknek megfelelő méretű (!) vízmelegítőket. 
Ezek többe kerülnek, de életútjuk során a befektetés megtérül. Ilyen lehet a szoláris vízmelegítő, 
a hőszivattyús vízmelegítő, vagy gáz esetében kondenzációs bojler. 

 Kertes házban fontoljuk meg komposzt WC felállítását. Rengeteg vizet megtakaríthatunk 
és friss, tápanyagban gazdag komposzttal is el leszünk látva. Magunk is építhetünk ilyet, melyhez 
útmutató a Kislábnyom Hírlevél 55. számának Termékek, szolgáltatások c. rovatában olvasható. 

Tudtad? 

 Hetente 1-gyel kevesebb mosási program indításával évente kb. 45 kg-mal kevesebb CO2-t bocsátunk ki, és 
rengeteg vizet megtakarítunk. 

 A modern WC öblítőkben a lehúzandó víz mennyisége állítható. Ellenőrizzük a beállítást! 

További ötletek, tippek itt találhatók: 

 a víztakarékosságról 
 a vegyszermentes mosásról 

Forrás:  
GreenDependent Klímabarát háztartások c. kiadványának 4.3. fejezete és a Kislábnyom Hírlevél 15. számának klímabarát tippek c. rovata 

http://www.zoldbolt.hu/energiatakarekos-termekek/viztakarekos/go-green-zuhanyhomokora.html
http://www.zoldpolc.hu/1016-viztakarekossag/16-viztakarekos-csapszuro
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/55.kislabnyom_hirlevel_2013okt31.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek3_viztakarekossag.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_mosas.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev15.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.: 06-20-334-2889 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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