
 

Sajtóközlemény 

Azonnal közölhető! 

2020. október 30. 

Megújul az energiacímke! 

2021. március 1-től megújul az egyes nagyháztartási gépeken látható színes tájékoztató címke, az energiacímke. 

A változásra azért van szükség, mert a gyártói fejlesztéseknek és a jogszabályi előírásoknak köszönhetően a 

jelenleg érvényben levő energiaosztályokat a készülékek „kinőtték”: hiába van a címkén a pirostól (legkevésbé 

energiahatékony) a sötétzöldig (leghatákonyabb) több energiaosztály is, szinte az összes készülék a felső 2-3 

osztályba tartozik, vagyis a A+, A++ és az A+++ osztályokba. Így viszont egyre kevésbé tölti be azt a szerepet, 

melyre hivatott: ti. hogy segítsen a fogyasztóknak különbséget tenni a piacon kapható készülékek között.   

Az energiacímke a fogyasztói tájékoztatáson túl a gyártói fejlesztések és az energiatakarékosság motorja is: az 

Unió az új szabályozástól 2030-ig évi 38TWh energiamegtakarítást vár. Ez az évi megtakarítás épp Magyarország 

éves energiafogyasztásával egyenlő. 

Milyen készülékeken láthatjuk először az új címkéket? 

Az új szabályozás keretében első lépésként a következő készülékek és eszközök energiacímkéi újulnak meg: hűtők 

és fagyasztók (beleértve a borhűtőket is), mosógépek és a mosó-szárító gépek, mosogatógépek, televíziók, 

monitorok és egyéb elektronikus kijelzők, valamint az izzók.  

Mikor találkozhatunk az új címkékkel? 

A szabályozás 2021. március 1-től lép hatályba, de az új címkékkel már korábban, idén novembertől 

találkozhatunk, ha új készüléket vásárolunk. Az új készülék dobozában ugyanis már 2020. november 1-től 

megtalálhatjuk a jelenleg irányadó címke mellett az új címkét is. 

Felkészülési időszak: 2020. november 1. – 2021. február 28. 

Ebben a négyhónapos felkészülési időszakban tehát, ha új készüléket vásárolunk, lehet, hogy két címkét is 

találunk a dobozban. Ez a két címke pedig eltérő energiaosztályt mutat majd: például a jelenlegi címke A+++ 

osztálya mellett lehet, hogy az új címkén csak C, D vagy akár E osztály fog szerepelni. Az új címkén már nem 

lesznek „plusszok”, a leghatékonyabb osztály az A osztály lesz. 

Nagyon fontos tudnunk, hogy a készülékek nem lettek rosszabbak, kevésbé hatékonyak, csak a szabályozás 

szigorodott, ezért változik az energiaosztály! 

Egészen 2021. február 28-ig azonban a mostani, „plusszokat” tartalmazó címke az irányadó címke. Az új címke 

még nem hatályos, csak ismerkedési céllal kerül bele a készülékek dobozába.  

Vásárlásnál a boltokban mindig az érvényes címke látható a készülékeken: 2021. február 28-ig a jelenlegi, 

„plusszokat” tartalmazó címke, 2021. március 1-től pedig az új energiacímke.  

Hol olvashatunk részletesebben a szabályozásról? 

Az APPLiA Magyarország Egyesülés honlapja részletes tájékoztatást tartalmaz, melyből megismerhető az új 

energiacímke: https://www.applia.hu/energia-cimke/. 
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Részletes tájékoztatás, letölthető és felhasználható infografikák: 

https://www.applia.hu/2020/10/29/megujul-az-energiacimke/ 

 

 

 

 

1 Az APPLiA Magyarország Egyesülés tagjai a BSH Kft., a Candy Hoover Hungary Kft., a Daikin Hungary Kft., a Dimarkt 

Electronics Kft., a Dometic Zrt., az Electrolux Lehel Kft., a Gorenje Magyarország Kft., a Hauser Magyarország Kft., a Hungaro 

Flotta Kft., az LG Electronics Magyar Kft., a Miele Kft., a Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep, a 

Philips Magyarország Kft., a Samsung Electronics Magyar Zrt. és a Whirlpool Magyarország Kft. Honlapunk: www.applia.hu 
 


