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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Energiatakarékosság a nappaliban  
A konyha - és talán a dolgozó szoba - mellett lakásunk egyik legnagyobb energia-felhasználója 
a nappali. Az alábbi jó gyakorlatokkal azonban itt is tudunk energiát megtakarítani: 

 A hideg hónapokban sötétedéskor húzzuk be a függönyöket, engedjük le a 
rolót, csukjuk be a spalettát, ezzel is akadályozva a meleg levegő kiszökését. 

 Biztosítsunk megfelelő páratartalmat (pl. növényekkel, teregetéssel, 
párologtatással), így az alacsonyabb hőmérsékletet is melegebbnek érezzük majd. 

 Fontos, hogy elég meleg legyen a szobában, de azért tartsunk kéz-közelben 
egy meleg takarót, s a hűvös estéken inkább azt terítsük magunkra, mint hogy feljebb tekerjük 
a fűtést. 

 Ne csupán egy központi fényforrás legyen a szobában, hanem gondoskodjunk 
olvasáshoz, TV nézéshez helyi, kisebb teljesítményű világításról is – és persze az 
energiatakarékos égőkről se feledkezzünk meg, igazán nagy a választék ezen a területen! 

 Használat után ne felejtsük elektromos berendezéseinket készenléti üzemmódban. 

 Külön konnektorba csatlakoztassuk azokat az eszközöket, amelyeknek folyamatosan szükséges 
üzemelniük, és külön azokat, amelyek kihúzhatók (pl. töltők). 

 Zöldítsük a nappalit: a szobanövényeknek több pozitív hatása van: párologtatnak, hangulatot javítanak és 
számos káros anyagot is megkötnek.  

Top tipp haladóknak  

Fedezzük fel újra a fosszilisenergia-mentes kikapcsolódási formákat: hetente legalább 
egy estét (ha tehetjük egy teljes napot) töltsünk el tévézés, internetezés nélkül, és  

o kártyázzunk vagy társasozzunk; 

o szervezzünk gyertyafényes vacsorát vagy beszélgetést; 

o sétáljunk egy nagyot vagy kertészkedjünk a friss levegőn.  

Amit még megtehetünk  

 Fontoljuk meg egy intelligens elosztó beszerzését, hogy a TV-t és a hozzá kapcsolódó 
eszközöket (videomagnó, DVD-lejátszó, játékkonzolok, hangfalak, stb.) automatikusan áramtalanítani 
tudjuk a televízió kikapcsolásakor.  

 Ha épp nincs lehetőségünk egy ilyen elosztó vásárlására, rendezzük úgy a kábeleket és az 
elosztókat a fali csatlakozókhoz, hogy egyszerűbben áramtalaníthassunk. Esetleg ruházzunk be 
egy (olcsóbb) kapcsolóval ellátott aljzatra/elosztóra. 

 Javítsuk a nyílászárók szigetelésének állapotát, amennyiben a szoba nem kellően védett 
huzat ellen.  

Az utólagos nyílászáró szigetelésre a Kislábnyom Hírlevél 17. számának „Havi klímabarát tippek” rovatában 
találhatók.  És: Ablakszigetelés fillérekből: információk itt vagy rövid GreenDependent előadás itt.  

 Ha felújítunk, fessük meleg színűre a szobát: pozitívan befolyásolja a hőérzetünket, így csökken a fűtésigény. 

Tudtad? 

 Sok televíziót a gyári beállításokkal helyeznek üzembe, ami azt jelenti, hogy gyakran a szükségesnél nagyobb 
fényerőre vannak állítva, ami pedig több energiát használ. Ellenőrizzük tehát a beállításokat otthon! 

 A készülék mérete sem mindegy, hiszen minél nagyobb, annál többet fogyaszt.  

 Egy új TV karbon-lábnyoma nem feltétlenül lesz kisebb a réginél – számoljunk! Egy óra TV nézés karbon-lábnyoma
1
: 

 38 cm (15”) LCD TV: 34 g 

 70 cm (28”) CRT TV: 76 g 

 81 cm (32”) LCD TV: 88 g 

 107 cm (42”) plazma TV: 220 g 

                                                           
1
 Forrás: Berners-Lee, M. (2010) How bad are bananas? Profile Books  

Kép forrása: www.fotopalyazat.info 

http://www.zoldpolc.hu/1015-aramtakarekossag/3-energiatakarekos-eloszto-standby-killer
http://karbonkalkulator.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev17.pdf
http://www.greenfo.hu/programok/2014/11/02/ablakszigeteles-fillerekbol
http://bit.ly/1PdjygJ
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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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https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220

