
 

 

E.ON EnergiaKözösségek 

3. versenyfeladat:  
Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit kell csinálni a 3. versenyfeladatban? 

Ebben a feladatban a jelenlegi közlekedési szokásokat, módokat kell felmérni, azaz azt, hogy  

1. a közösség tagjai hová, mivel, miért és milyen gyakran közlekednek;  

2. milyen környezetbarátabb, energiatakarékosabb megoldások lennének lehetségesek (pl. van 
közösségi közlekedési eszköz? lehet kerékpározni? van tároló az iskolánál, munkahelyen? 
lehetne együtt autózni? lehetne jobban tervezni az utakat?); 

3. a meglévő szokásokat, utakat energiatakarékosabbá, környezetbarátabbá tenni - úgy, hogy 
közben (energia)közösségi megoldásokra is gondoltok, például:  

 Ha eddig autóval vittétek a gyerekeket iskolába, külön-külön: szervezzétek meg, hogy egy 
szülő gyűjtse be a gyerekeket, és vigye el őket együtt az óvodába, iskolába! 

 Ha már együtt autóztok, próbáljátok ki közösen a  közösségi közlekedést, vagy 
kerékpározzatok együtt! 

 Ha nincs autótok, és már most tömegközlekedtek, kerékpároztok és gyalogoltok, akkor 
győzzetek meg másokat, hogy csatlakozzanak hozzátok és tegyék le az autót min. heti 1 
napra! 

 + feladat extra pontokért: A www.karbonkalkulator.hu oldalon található kalkulátor 

segítségével számoljátok ki min. 1 hónapra, hogy a közösségben a tagok karbon-

lábnyomának mekkora részét teszi ki az utazás és közlekedés! Becsüljétek meg 

ennek alapján, hogy a változtatással ezt mennyivel tudjátok csökkenteni! 

A feladat a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te 

oldalról is letölthető. 

 

A feladat beküldési határideje: 2014. április 13. 
 

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová fordulhattok kérdésekkel? 

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

Akinek a feladattal kapcsolatos kérdése van, írjon az edina@greendependent.org címre vagy hívja a 
20 512 1887 telefonszámot és keresse Vadovics Edinát. 

Mivel, hogyan 
és miért utazol 

naponta? 

Hogyan tudnál 
ezen változtatni? 

Nehéz lenne? 

Fogj össze 
valakivel, és 

változtassatok 
együtt! 

Az új tudást és 
tapasztalatot 

használva 
együtt 

lehetséges a 
változás! 

http://www.karbonkalkulator.hu/
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org


 

 

 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2014. ápr. 13-ig? 

1. A közösség jelenlegi közlekedési gyakorlatának tömör bemutatását; 

2. Az energiatakarékos, megváltoztatott gyakorlat bemutatását; valamint 

3. Szabadon választott vállalásként, extra pontokért a karbon-kalkulátorral végzett számítások 
eredményét. 

Figyelem! A versenyben további plusz pontok szerezhetők, ha a tervet, változtatásokat a közösség 
tagjai képpel dokumentálva megvalósítják és a GreenDependent-nek a képeket elküldik! 

 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

Értékeljük a feladatot a következő szempontok alapján: 

 mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 
alapelveinek? mennyire lehet a javasolt megoldásokkal a környezeti terhelést csökkenteni? 

 mennyire ötletes és érdekes? 

 mennyire van szépen kivitelezve? 

 

Csinált már valaki ilyesmit?  
A feladat megoldását segítő jó példák és olvasnivaló 

Vannak sokan, akik már kiszámították a fent megadott kalkulátor 
segítségével lábnyomukat, és hogy ennek mekkora részét teszi ki a 
közlekedéshez és utazáshoz kapcsolódó fogyasztás. Sőt, közlekedési 
szokásaikat, ötleteiket is megosztották velünk. Esettanulmányaik a 
következő linken elérhető kiadványban elolvashatók (44-48. old.):  

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf 

Számos további ötlet található az 1. évad hasonló kihívásában, itt. 

Itt pedig elolvasható az 1. évad 3 legjobb megoldása: 1., 2., 3. 

 

Kerékpározó hírességek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brad Pitt és Angelina Jolie gyerekeikkel 

(forrás: www.thechainlink.org) 
Liv Schreiber egyik kisfiával 

(forrás: www.pinterest.com) 

http://www.karbonkalkulator.hu/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/3_CO2kihivas_klimabarat_kozlekedes.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Farkas_2_szorgalmi_feladat.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Trombitas_szorgalmi2.pdf
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/buth-begala-vizy_klimabarat_kozlekedes_0.pdf

