
GreenDependent Intézet, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2019 •  GreenDependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

E.ON EnergiaKözösségek verseny végeredmény összesítése - 2019   

 

  
Kreatív 

feladatok 
Energiamegtakarítás * Végeredmény Ajándékok 

Helyezés KÖZÖSSÉG NEVE 
eredmény 

%-ban 
megtakarítás 

%-ban 
átváltás ** %-ban *** Közösség **** koordinátor ***** 

1 Kék páfrány 94,2% -11,8% 100,0% 97,7% 300.000 Ft értékű utalvány oklevél + utalvány 

2 TellVillamos 92,0% -9,9% * 94,6% 93,6% 250.000 Ft értékű utalvány oklevél + utalvány 

3 ergo19 
91,5% -9,0% * 92,3% 92,0% 

200.000 Ft értékű utalvány 
+ különdíj 

oklevél + utalvány 

4 EnergiaÉRDek 64,2% -7,7% 88,7% 78,9% GDI Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

5 Kikapcs! 58,0% -8,5% * 90,9% 77,8% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

6 Sződ/liget-Vác 47,0% -9,9% * 94,8% 75,6% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

7 A++-os hadosztály 71,3% -2,1% 72,7% 72,2% GDI Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

8 Noja Családi Csoport 31,1% -10,7% 97,0% 70,6% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

9 EnergikusCsoport 46,0% -6,1% 84,1% 68,8%  oklevél + utalvány 

10 Hulladékkommandó 53,4% -3,4% 76,3% 67,2%  oklevél + utalvány 

11 Legyünk Kocsér Jó Gazdái 51,3% -2,45% * 73,78% 64,8%  oklevél + utalvány 

12 BCSDH 24,7% -6,6% 85,5% 61,2%  oklevél 

13 Csigasodrók 16,9% -5,5% 82,4% 56,2%  oklevél 

14 MátraKlíma 11,1% 23,7% 0,0% 4,4%  oklevél 

15 Dányi Bagázs 10,9% 23,7% 0,0% 4,4%   
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* Jelen versenyben – a korábbi évadokhoz hasonlóan – a verseny tisztasága és minél pontosabb mérhetősége érdekében azon háztartások esetében, ahol többfajta fűtési 
módot is használnak (pl. fa és gáz, olaj és gáz, áram és fa) és legalább az egyik energiaforrás nem mérhető mérőórával, az energiamegtakarítási részeredményből kivontuk 
mindegyik energiaforrás megtakarítási eredményeit. (Erről bővebb információ itt olvasható.) 

** Az átváltás módszertana: a legnagyobb % arányú megtakarítást elért közösség eredménye 100% (-11,8% - Kék páfrány), míg a legkevesebbet megtakarítóé 0% 
(+23,7% - Mátraklíma). A közöttük végző közösségek a két végpont közötti elhelyezkedésük alapján kapták az arányosított százalékokat. 

*** A végeredménynél - ahogy a Versenyleírásban is szerepel (http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyszab%C3%A1lyzat) - az eredmény 60%-át az 
Energiamegtakarítás teszi ki, míg 40%-át a Kreatív feladatok. 

**** Azon közösségek kapnak ajándékcsomagot az első három helyezett kivételével, akinek a közössége minimum 9% megtakarítást elért. Azok a közösségek, akiknek 
sikerült 70% feletti eredményt elérni a GreenDependent Intézettől kapnak külön ajándékcsomagot. 

***** Azon koordinátorok kapnak ajándék utalványt, akinek a közössége megtakarítással, illetve legalább 3 tag érvényes eredményével zárta a versenyt. 

 

 

 

Köszönjük szépen mindenki részvételét a versenyben, várunk Benneteket a záró díjkiosztón 2019. május 25-én, és 
további hasznos megtakarítást kívánunk Nektek! 

A Szervezők 

 

2019. május 15. 

 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/az-eredm%C3%A9nyek-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1sa-fa-f%C5%B1t%C3%A9s-eset%C3%A9n
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