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2. versenyfeladat 2015/16: 

Áram-megtakarítási kihívás vagy Tudáspróba készítés 
 

Kedves EnergiaKözösség tagok! 

Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek családi/háztartási energiatakarékossági verseny 2. kreatív 
közösségi feladata. Kérünk, előbb olvasd el az alábbi leírást és kitöltési útmutatót, csak ezután kezdj 
neki a feladat elvégzésének! 

A feladat beküldési határideje: 2016. március 31. 

Miből áll az 2. versenyfeladat? 

1. Tudjátok egy hét alatt 30%-al csökkenteni az áramfogyasztásotokat? Próbáljátok ki!  
 
Írjátok fel a villanyóra állásokat 2 egymást követő héten. 
Az első hét az ellenőrző és felkészülő hét:  

 megnézitek, hogy 1 hét alatt általában mennyit fogyasztotok - ehhez képest kell majd a 
megtakarítást nézni a következő héten; és 

 felkészültök tippekkel, ötletekkel a megtakarítós hétre. 
 
A második hét a megtakarító hét: 

 újra leolvassátok a mérőórát/mérőórákat; és 

 megvalósítjátok a tippeket. 
 
Mindennek a nyomon követésére készítettünk egy táblázatot: 

 javasoljuk, hogy ezt online töltsétek ki: így a közösség többi tagjának ötletei, sőt, a 
versenyző többi közösség ötletei is segíthetnek a megtakarításban! 
online adatlap itt - Ebben minden közösségnek készítettünk külön Munkalapot! Itt 
lehet nyugodtan akár párhuzamosan is dolgozni. 
(Ugyanez az adatlap le is tölthető a honlapról, a Verseny menüpont alatt.) 

 Ha valaki nem szeretne online dolgozni, vagy szeretné pl. az űrlapot otthonra 
kinyomtatni és a falra, hűtőre kitenni, az űrlapot az EnergiaKözösségek honlapról is 
letöltheti. 

 
És mit kell majd beadni az értékeléshez? 

 Közösségenként 1 kitöltött táblázatot (az online táblázat vagy a közös Excel file) 

 Fénykép a mérőóra állásokról - 3 db fénykép/háztartás: 1. hét eleje, 1. hét vége, 2. 
vége)  

 Plusz pont szerezhető, ha további fényképpel, rajzzal, ötletekkel esetleg recepttel stb. 
színesítitek a beszámolót! 

VVAAGGYY  

2. Tudáspróba készítés (kvíz, feladatlap...) 

Ha valamelyik csapat tagjai úgy döntenek, hogy nem akarnak/tudnak (pl. nincs rá idejük, 
nincsenek otthon, tavaly már megcsinálták stb.) kihívást végezni, úgy ők készíthetnek egy 
energiatakarékos életmóddal, megtakarításokkal kapcsolatos tudáspróbát. 

Ezt a megoldásával együtt kérjük majd beküldeni. A legjobb, legérdekesebb tudáspróbákat a 
záró rendezvényen hasznosítani fogjuk! 
 

A feladatok leírása a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-
energi%C3%A1t-te oldalról is letölthetőek. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KU3MrSJEP4_ND5vEuVWboY18tw9HXOxNsELynZ8Bn8k/edit?usp=sharing
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/2feladat_villany%C3%B3ra_adatlap_H%C3%81ZTART%C3%81S_EGY%C3%89NI.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/2feladat_villany%C3%B3ra_adatlap_H%C3%81ZTART%C3%81S_EGY%C3%89NI.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
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Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2016. március 31-ig? 

1. A közösség háztartásainak adatait tartalmazó megtakarítási beszámolóját (benne az adatokkal, 
intézkedésekkel, tanulságokkal). 
A mérőórákról készített képeket. 
Kérjük, ezeket lehetőség szerint együtt, egyszerre, egy email csatolmányaként küldjétek el! 
Ha az online táblázatban készítitek az összefoglalót, természetesen elég a mérőórákról készült 
fényképeket elküldeni! 

VAGY 

2. Tudáspróba elektronikus formában, a megoldással együtt – 1 példány / közösség 

 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Megtakarítási kihívás  
a. Megnézzük, hogy mennyire alaposan van kitöltve a kihíváshoz tartozó táblázat, és 

megvannak-e a mérőórákról a fényképek. 
b. Megnézzük, hogy mennyit sikerült megtakarítani 
c. Értékeljük, hogy mennyi mindent vállaltak be a közösségek tagjai, mennyire ötletesek a 

megtakarítási intézkedések, és illusztrálták-e a feladatot fényképekkel stb. 

2. Tudáspróba 
a. mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 

alapelveinek? 
b. mennyire ötletes és érdekes? 
c. mennyire van szépen kivitelezve? 
d. Külön pontokat szerezhetnek azok a közösségek, akik a tudáspróbát le is tesztelik, azaz 

valakikkel (osztálytársak, barátok stb.) megoldatják, és ezt fényképekkel dokumentálják. 

FONTOS!!! 

I. Mivel a megtakarítási kihívás nehezebb és összetettebb feladat, mint a Tudáspróba, ezért több 
pontot adunk rá közösségenként, mint az Tudáspróbára. Figyelembe vesszük azt is, hogy a 
közösség hány tagja vett részt a kihívásban. 

II. Olyan megoldás is lehetséges, hogy a közösség néhány tagja elvégzi a kihívást, akik pedig nem 
tudják, a Tudáspróba készítésében vesznek részt. 

 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák 

Energia-fogyasztás csökkentési kihívás 

 Tim Dowling, a The Guardian újságírója története magyarul a Kislábnyom Hírlevél 69. 
számában: 
(http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/69.Kislabnyom_hirlevel_VIevf_1szam_2015j
an.pdf)  

 angolul (http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/mar/30/the-energy-challenge-can-
our-writer-cut-his-energy-use-at-home-by-half)  

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

Az elkészült feladatokat az info@energiakozossegek.hu címre kell elküldeni. 

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/386 0922 számot. 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/69.Kislabnyom_hirlevel_VIevf_1szam_2015jan.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/69.Kislabnyom_hirlevel_VIevf_1szam_2015jan.pdf
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