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2. versenyfeladat 2020/21: Karbon-böjt  

és szorgalmi feladat  
 

 
Kedves EnergiaKözösség tagok! 

Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek családi/háztartási energiatakarékossági verseny 2. kreatív 
közösségi feladata. Kérünk benneteket, először olvassátok el az alábbi leírást, és csak ezután 
kezdjetek neki a feladat elvégzésének! 

 

A feladat beküldési határideje: 2021. március 28. 

 

Miből áll a 2. versenyfeladat? 

A verseny második feladata egy öt héten át tartó karbon-böjt, amelynek keretében a versenyző 
közösségek az egyes hetek tematikus tippjeit, feladatait követve próbálnak meg szemléletváltással, 
tudatosságnöveléssel és viselkedésváltoztatással még több energiát és vizet megtakarítani. 
 
A feladat: 

 a karbon-böjt (ld. a kiírás utolsó oldala) megvalósítása a közösség lehetőleg mind, de minél 
több háztartásában,  

 valamint a megvalósításról közös beszámoló készítése (a beszámoló tartalmáról 
részletesebben ld. később). 

 

Az idei karbon-böjt programját a GreenDependent által összeállított böjti naptárban találjátok. 
 
Az öt héten át tartó böjt egy általános heti tematikát követ, amit a böjti terv legelső oldalán találtok. 
Sok mindent javaslunk benne - de nem várjuk el, hogy mindenki mindent megvalósítson! Mindenki 
annyit vállaljon be, ami a családja, háztartása mindennapjaiba belefér - úgy, hogy azért állítson maga 
elé egy kis kihívást. :) 
 
Mindenki számára elvégzendő alap feladatnak-kihívásnak javasoljuk: 

 a heti feladat/kihívás megvalósítását (ld. mindig hétfőn), 

 a heti ellenőrző lista kitöltését (ld. mindig kedden) - ez egy kb. 5-10 perces, pipálós kérdőív 
kitöltése. 

 
Ezek mellett minden hétre készültünk még néhány extra tippel, feladattal is a lelkesek, haladók, 
magukat nagyobb kihívás elé állítók számára: mentes napok, szoba- és lakásbejárások, filmek stb. 
várnak rátok.  
 
Végül, szokás szerint - és mert a legsikeresebb közösségek is ezt ajánlják - mindenkit biztatunk a heti 
rendszeres mérőóra leolvasásra a böjt alatt, amit az EnergiaKözösségek kalkulátorában vezethettek 
is, illetve a húsmentes péntekek megtartására! 

 
A feladat leírása a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz oldalról is letölthető. 
  

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/BojtiNaptar2021.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz
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Miből áll a szorgalmi feladat? Csatlakozhattok egy nemzetközi kihíváshoz is! 

A szorgalmi feladat részeként arra bíztatunk minden közösséget, hogy csatlakozzatok az Energy 
Portraits nemzetközi projektjéhez. A kihívás részeként készíteni kell egy fotót családotokról 
elektromos eszközeitek körében, és egy rövid bekezdésben összefoglalni, miért ezt a képet 
készítettétek. 

A projekt célja, hogy a képek segítségével bemutassa, milyen eltérő kihívásokkal kell szembenézni a 
világ különböző pontjain élőknek, és elősegítse, hogy mindenki számára elérhető, megfizethető és 
fenntartható erőforrásokból lássuk el háztartásainkat. 

Hogyan készítsétek el a képet? 

 

 
 
További ötleteket itt találtok (angolul): https://www.energyportraits.org/  

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2021. március 28-ig? 

1. Karbon-böjt beszámoló 
 
Szöveges, képes beszámolót a böjtről. Hogy sikerült a megvalósítás? Mi volt könnyű, nehéz, vicces? 
Mi az, ami olyan jól sikerült vagy működött, hogy a böjti időszak után is folytatjátok? Mit tanultatok, 
mit fedeztetek fel, mire jöttetek rá a böjt során? stb. 
 
Kérjük, a közösség egy közös beszámolót készítsen, 5-10 oldalban, képekkel! Ennek keretében 
írjatok a háztartásokról is külön-külön. Képeknek, rajzoknak, egyéb illusztrációknak nagyon örülünk! 
 
A beszámoló készítésénél javasoljuk, hogy az értékelési szempontokat tanulmányozzátok át! 
 
2. Szorgalmi feladat 
 
A szorgalmi feladatot KÜLÖN DOKUMENTUMBAN küldjétek el. Egy anyagba (pl. Word-fájl, pdf, ppt) 
összefűzve továbbítsátok nekünk a közösség tagjairól háztartásonként készült képeket a rövid 
jellemzéssel. Azaz a szorgalmi feladatban résztvevő minden közösségtől 1 extra közös fájlt várunk! 
 
A beküldött fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-os méretet. Ennek érdekében a beszámolóba 
illesztett képek méretét érdemes előtte lekicsinyíteni. Ha esetleg ennél nagyobb lenne, akkor kérjük 
nagyfájl-küldő szolgáltatás használatát (pl. mammutmail, toldacuccot vagy WeTransfer). 

…miután magatok köré gyűjtöttétek 

elektromos berendezéseiteket. 
Álljatok össze a családdal 

https://www.energyportraits.org/
https://www.energyportraits.org/
https://www.energyportraits.org/
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Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Karbon-böjt beszámoló 

 Hányan töltötték ki a közösségből a heti pipálós listákat? 

 Mennyire tartották be a közösség tagjai a heti feladatokat? Mindenki részt vett benne? 

 Milyen eredményeket értetek el a mindennapi gyakorlat változása és a megtakarítás terén? 

 Mennyire ötletes, érdekes, szép a beszámoló? 

2. Szorgalmi feladat 

 Hány közösségi tag készített képet? 

 Mennyire ötletes a kép? 

Fontos, hogy nem azt pontozzuk, hogy hány eszközötök van, hanem azt, hogy mennyire tükrözi a 
valóságot, és mennyire jól elkészített, ötletes a megvalósítás. 

A legjobb „alkotásokat” - engedélyetekkel, és ha kéritek névtelenül - közzétesszük, és igény esetén 
segítünk benevezni a nemzetközi versenybe. 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák 

Az E.ON EnergiaKözösségek 2019-2020. évadában beérkezett legjobb kiloWatt-böjt beszámolókból 
nyerhettek motivációt, ötletet, inspirációt - de az olvasáskor figyeljetek arra, hogy kicsit más volt a 
feladat, mint idén: 

 Bolygóvédők 
 Ződ-Kék Elefántok (kiegészítő prezentáció) 
 EnergiaKözösségek_Budaörs_Zala / EnergiaÉRDek 
 Zölden Könyebb 

Hová kell beküldeni a feladatot? Hová fordulhattok kérdéseitekkel? 

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

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek címre vagy hívja a 20/515-0644 számot. 
 

http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/2020_2feladat_feladatleirasesutmutato.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/2020_2feladat_feladatleirasesutmutato.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/bojtibeszamolo_bv.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/bojtibeszamolo_zke.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/bojtibeszamolo_ebz.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/bojtibeszamolo_ee.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/2019/versenyfeladatok/bojtibeszamolo_zk.pdf
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu


Karbon-böjti naptár
2021. február 17. - április 4.

Extra feladat haladóknak :)

Hogy néz ki egy böjti hét?Hogy néz ki egy böjti hét?

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

HETI ÓRALEOLVASÁS

Heti bejárás

Tipp a következő hétre mindenkinek

Hétfő

Kedd

Heti kihívás

Heti ellenőrző lista

HÚSMENTES és/vagy
AUTÓMENTES PÉNTEK



A BÖJT KEZDETE

Február 17 - 21.Február 17 - 21.  

HÚSMENTES és/vagy
AUTÓMENTES PÉNTEK

Olvassátok el fűtési tippünket a
következő hétre felkészülésként!

Felkészülési hét

Olvassátok el alaposan a 2. feladatot, 
és írjatok, ha bármi kérdésetek van :)

3. Koordinátor képzés

HETI ÓRALEOLVASÁS
Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

https://mailchi.mp/fa98c45b1ae0/ek2020_nov6
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/2feladat_feladatleirasesutmutato_2020-21.pdf


Térképezzük fel hőmérővel a szobák különböző

pontjait. A hálószobáról se feledkezzünk meg. Ahol

nem töltünk napközben annyi időt, ha tudjuk, lejjebb

is állíthatjuk a fűtést. 

Február 22 - 28.Február 22 - 28.  

Hétfő

Kedd

Szerda

Közeledik a tavasz! Vegyük le a fűtést
1-2 fokkal a hétre, és még kettővel éjszakára! 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Igazán energiatakarékos a hálószobátok és

fűtésetek otthon? Ellenőrizzétek listánkkal!

Online műhelymunka
Karbon-lábnyom csökkentés lépésről lépésre 2. 

hol vannak a fűtőtest előtt bútorok? Ezeknek

érdemes új helyet keresni. 

hol húznak a nyílászárók? Ha beengedik a hideget,

pokróccal orvosoljuk!

Járjuk körbe otthonunkat, és nézzük meg:

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok el

fürdőszobai tippünket a következő hétre

felkészülésként!

Filmajánló: A fiú, aki befogta a szelet

1. hét: Hálószoba

HÚSMENTES és/vagy

AUTÓMENTES PÉNTEK

HETI ÓRALEOLVASÁS

https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_halo
https://www.facebook.com/events/475552676769359
https://www.facebook.com/events/475552676769359
https://www.netflix.com/hu-en/title/80200047


Március 1 - 7.Március 1 - 7.

Hétfő

Kedd

Szerda

Gondoljuk át, hányszor mosunk 
egy héten - meg tudjuk felezni? 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Már igazi öko-fürdőszobát tartotok fent és
zölden mostok mindent? Ellenőrizzétek
listánkkal!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Tartsunk nagy családi fürdést közösen a
gyerekekkel. A fürdővizet használjuk később
felmosásra, WC-öblítésre, cipőmosásra, áztatásra.

Itt az idő, hogy feltérképezzük vízhasználatunkat.

Derítsük fel a csöpögő csapokat. Állítsuk be

megfelelően a WC-lehúzót. Szereljünk fel perlátort,

víztakarékos csapbetétet.

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok 
el konyhai tippünket a következő hétre
felkészülésként!

Filmajánló: Otthonunk

2. hét: Fürdőszoba

HÚSMENTES és/vagy

AUTÓMENTES PÉNTEK

https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_furdo
https://www.youtube.com/watch?v=teRMe7DA1Lk


Március 8 - 14.Március 8 - 14.

Hétfő

Kedd

Szerda

Tervezzünk energiatakarékos, akár
vegetáriánus vagy nyers fogásokat 
tartalmazó menüt a hétre! 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Mindent megtesztek a konyhátokban a zöldítés
jegyében? Ellenőrizzétek listánkkal!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Ne használjuk a mikrót, szendvicssütőt,
kávéfőzőt. Kávéfüggőknek: French-press
kipróbálása javasolt.

Aprítógép, dagasztógép, gofrisütő, elektromos kés…

Írjuk össze, milyen elektronikus eszközeink vannak a

konyhánkban… majd adjuk hozzá a többi helyiségben

találhatóakat! Van amit soha nem használtok? 

Olvassátok el stand-by tippünket a 
következő hétre felkészülésként!

Filmajánló: Mérgezett Föld

3. hét: Konyha

HÚSMENTES és/vagy

AUTÓMENTES PÉNTEK

https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_konyha
https://mailchi.mp/0cd5433ca3c8/ek2021_jan14
https://www.youtube.com/watch?v=i61OHaVRhiw


Energiafogyasztás-mérővel ellenőrizzük készülékeink,

például TV-nk, set-top-boxunk, routerünk fogyasztását

használat közben és készenléti üzemmódban is.

Tartsatok karbon-mentes estét! Filmezés
helyett jöhet a társas, telefonozás helyett a
meseolvasás és beszélgetés.

Március 15 - 21.Március 15 - 21.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

A kütyümentesség bajnokai vagytok? 
Ismeritek nagyfogyasztóitokat? 
Ellenőrizzétek listánkon!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Induljatok éjszakai túrára: sötétben bejárva mérjétek

fel, milyen berendezések maradnak éjszakára is

bekapcsolva készenléti állapotban - kapcsoljátok le,

amit lehet.

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok
el tavaszi szemezgető tippünket!

Filmajánló: A tervezett elavulás története

4. hét: Nappali

HÚSMENTES és/vagy

AUTÓMENTES PÉNTEK

https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_nappali
https://www.youtube.com/watch?v=C_2TFgAinAg


Mik azok a háztartási eszközök, amik kézi
erővel kiválthatóak lennének? Fedezzük
fel karizmainkat!

Feltérképeztétek elektromos eszközeiteket? Ha
nem, tegyétek meg most, és válasszatok 3-at,
amit Húsvétig nem használtok!

Itt az ideje elkészíteni fényképeiteket a szorgalmi
feladathoz. :) Csatlakozzatok ti is a nemzetközi
kihíváshoz!

Sikerült a böjt! Ünnepeljétek meg a
kitartásotokat együtt a családdal! :)

5. hét: Értékelés 
és fénykép :)

HÚSMENTES és/vagy

AUTÓMENTES PÉNTEK

A BÖJTRŐL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ
BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE!

Március 22 - 28.Március 22 - 28.  

Tárgyaink története

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

HETI ÓRALEOLVASÁS

Filmajánló:

https://www.energyportraits.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CwmYd4pDd18


Ajándékozzunk olyan tojást, ami a kertnek is ajándék!

Készítsünk tojásnak álcázott magbombát:

megtölthetünk kifújt tojásokat virágfölddel és

magokkal. 

Hangolódjunk zölden a közelgő húsvétra!
Olvassátok el zöld húsvéti készülődésről 
szóló tippünket!

Március 29. - április 4.Március 29. - április 4.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Az ünnepi menü összeállításakor válasszunk

idényzöldségeket, mint cékla, spenót, újhagyma,

medvehagyma, sárgarépa, alma... Ha ajándékot

veszünk, válasszunk fair trade és bio csokoládékat.

HETI ÓRALEOLVASÁS

Valósítsuk meg a gyakorlatban zöld húsvéti
terveinket, ha van rá lehetőség, osszuk meg
nagyobb családunkkal is, hogy miért ünneplünk
másként. Meséljünk nekik karbon-böjtünkről,
ehhez egy kis segítség ITT.

Filmajánló: Társadalmi dilemma

Extra hét: Zöld Húsvét

HÚSMENTES és/vagy
AUTÓMENTES PÉNTEK

http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
https://masfelfok.hu/2019/12/15/tippek-igy-beszelgess-klimavaltozas-csalad-rokon-barat-karacsony-unnepek-kommunikacio/
https://www.netflix.com/hu/title/81254224

