
A leghatékonyabb 
klímabarát ötletek



Általánosságban

• Hőtérképet készítettünk otthonunkról.
• Feleslegesen nem fűtünk. Abban a helyiségben, ahol éppen nem 

tartózkodunk, lejjebb vesszük a fűtést.
- 2 C már 30% energia-megtakarítást is eredményezhet.

• Nyáron légkondicionáló használata helyett éjszakai szellőztetéssel 
és az ablakok árnyékolásával csökkentjük a szoba hőmérsékletét.
Ha 4 órára kikapcsoljuk a légkondicionálót naponta, évente kb. 300 kg CO2 
megtakarítás-t érünk el.

• Utólagos ablak-, ajtószigetelést alkalmazunk. Ez viszonylag olcsó, és 
saját kezűleg megoldhatjuk. 
Az így kiküszöbölhető jelentős hőveszteséggel akár évi 15-20 % körüli 
energiát is megtakaríthatunk. 



Hálószoba

• A szoba hőmérsékletét 1-3 fokkal alacsonyabban tartjuk, mint a 
lakás/ház többi lakóhelyiségéét (16-18 fok is elegendő az 
alváshoz!).
-1fok = 5-6%-kal kevesebb energia, évente 300 kg-val kevesebb CO2

• Biztosítjuk a megfelelő páratartalmat, így az alacsonyabb 
hőmérsékletet is melegebbnek érezzük.

• Ha a szobában vannak elektromos berendezések (TV, rádió, hi-fi
stb.), nem hagyjuk őket készenléti üzemmódban. Amikor épp 
nincsenek használatban, mindig áramtalanítjuk, azaz teljesen 
kikapcsoljuk őket.
Ha 4 berendezést áramtalanítunk, évente kb. 35 kg CO2-t takarítunk 
meg.



Nappali

• Elektronikus berendezéseinket kikapcsoljuk teljesen, amikor nem 
használjuk őket, vagy nem vagyunk otthon.
Ha 4 berendezést áramtalanítunk, évente kb. 35 kg CO2-t 
takarítunk meg.

• Ha új TV-t vásárolunk, nem plazmatévét választunk, inkább LCD-t.
• A szobába hőmérőt teszünk, és rendszeresen ellenőrizzük, 

szabályozzuk a hőmérsékletet.
• A nappaliban az égőket energiatakarékosra cseréljük.

5db hagyományos izzó energiatakarékosra cserélésével évente kb. 
250 kg CO2 megtakarítása



Konyha

• Ha géppel mosogatunk, csak akkor indítjuk el, ha teli van pakolva.
Ha hetente 1-gyel kevesebbszer indítjuk be a mosogatógépet, évente kb. 45 
kg CO2-t takarítunk meg.

• Ha új hűtőt/fagyasztót veszünk, A+ vagy A++ energiaosztályút 
veszünk.
Évente ez kb. 210 kg CO2 megtakarítása.

• A vízforralóban (elektromos) csak annyi vizet forralunk, amennyi 
szükséges. 
Ha minden európai csak a szükséges mennyiségű vizet forralná fel, ezzel 
naponta 1 liter feleslegesen felforralt vizet takarítana meg, a megtakarított 
energia elegendő lenne Európa utcai közvilágítása egyharmadának 
üzemeltetéséhez! Évente ez kb. 25 kg CO2 megtakarítása fejenként.

• Ha lehet, fedővel főzünk, és odafigyelünk, hogy a fedő mérete 
illeszkedjen az edényéhez. 



Fürdő, WC

• Elektromos bojler esetében 60-80°C-ról max 50°C-ra állítjuk a 
melegítés fokát. Így 10-50%-kal csökken a felhasznált energia 
mennyisége.
Ha 50 fok alatt maradunk, évente kb. 250 kg CO2 kibocsátást takarítunk meg.

• Víztakarékos csaptelepet és/vagy zuhanyrózsát szerelünk fel.
A víztakarékos zuhanyrózsa évente kb. 230 kg CO2 megtakarítást jelenthet.

• Amikor csak lehet, hideg vízzel mossunk (vagy a még elfogadható
eredményt biztosító legalacsonyabb mosási hőfokon, pl. 30 fokon), 
így nem mennek olyan hamar tönkre a ruhák és jóval kevesebb 
energiát használunk.
Ha hetente legalább 1 mosást 30 fokon indítunk be, évente kb. 45 kg CO2
kibocsátást takarítunk meg. 

• Szárítógép helyett levegőn, szárítókötélen szárítjuk a ruhákat.
Évente kb. 280 kg CO2 kibocsátást takarít meg. A mesterséges szárítás évente 
20-30ezer Ft többletkiadás!



Gyerekszoba

• A szoba hőmérsékletét – amennyiben tudjuk külön szabályozni –
nem fűtjük 21-22 foknál magasabbra.
-1fok = 5-6%-kal kevesebb energia

• Éjszakára lejjebb vesszük a fűtést. (Alvás közben gyermekeink 
szervezetének is jót tesz a viszonylag hűvös környezet.
Használjunk gyapjútakarót, adjunk meleg teát lefekvés előtt.

• Ha a szobában vannak elektromos berendezések (Play Station, 
számítógép, TV, rádió, hi-fi stb.), nem hagyjuk őket készenléti 
üzemmódban. Amikor épp nincsenek használatban, mindig 
áramtalanítjuk, azaz teljesen kikapcsoljuk őket.

• Minimalizáljuk az elektromos játékok számát.



Dolgozószoba

• A mobiltöltőket, elem-újratöltőket kihúzzuk a konnektorból, amint 
feltöltöttük a telefont, elemeket.
Ha töltés után a mobiltelefon töltőjét kihúzzuk a konnektorból, 
évente annyi energiát takaríthatunk meg, amennyiből 8 napig
nézhetnénk televíziót.

• A számítógép energiatakarékos üzemmódját  használjuk.
Így akár 90%-kal kevesebb áramot használunk, mint csupán 
képernyővédővel.

• Új nyomtató vásárlásakor lézernyomtató helyett energiahatékony
tintasugaras nyomtatót választunk. 

• Csak azokat a dokumentumokat nyomtatjuk ki vagy küldjük el 
emailben, amelyek fontosak.
Évente kb. 7 kg CO2 megtakarítása.



Kert

• Feleslegesen nem égetünk a kertben, a lehullott leveleket, 
fűnyesedéket, gyomokat, gallyakat komposztáljuk.

• A kerti/udvari világítás környezetbarát: napenergiát 
hasznosít, vagy környezetbarát égőket használunk.

• A kész komposztot hasznosítjuk: talajjavításra és a 
szobanövények gondozására (pl. műtrágya, tápszer helyett). 

• A kert művelését, gondozását amennyire lehet, „saját 
erőből” végezzük, azaz csak ha nagyon szükséges 
használunk elektromos vagy fosszilis tüzelőanyaggal hajtott 
berendezéseket (pl. fűnyíró, lombfúvó, sövényvágó).



Műhely, barkácsolás

• Elektromos szerszámok helyett, ahol lehet, kézi szerszámokat 
használunk. (ld. elektromos csiszoló, hornyológyalu, fúró, 
körfűrész, lombfűrész, láncfűrész helyett ezek kézi megfelelői 
vagy festékszóró pisztoly helyett ecset stb.) 

• Az elektromos szerszámokat, gépeket használat után 
kihúzzuk a konnektorból.

• A műhelyben csak akkor fűtünk, ha hosszabb időre van 
dolgunk a helyiségben.

• Az elvégzendő munkákat igyekszünk nappal, természetes 
fénynél végezni.


