
 

 

E.ON EnergiaKözösségek 

1. versenyfeladat 2021/22:  
energia-felmérés, vállalások a versenyre, 

valamint a legproblémásabb energiafogyasztási területek azonosítása 
 

Kedves Résztvevő! 

Köszöntünk az E.ON EnergiaKözösségek családi/háztartási energiatakarékossági versenyében! 
Kérünk, olvasd el az alábbi leírást, illetve a kitöltési útmutatót és csak ezután kezdj neki a feladat 
elvégzésének! 

A feladat beküldési határideje: 2022. január 16. 

Miből áll az 1. versenyfeladat? 

1. El kell végezni a közösség minden tagjánál (klíma-koordinátornál is!) a háztartási energia-
felmérést. Ehhez azt az űrlapot kell használni, amit a GreenDependent biztosít.  
Az űrlap kitölthető ezen az online kérdőíven keresztül. Ha az online kitöltés problémát 
okoz, a felmérés az EnergiaKözösségek oldaláról is letölthető Word formátumban, de 
kérjük, ha csak lehetséges inkább az online lehetőséget válasszátok! 

2. Az energia-felmérés részeként min. 3 energiatakarékossági vállalást kell tennie a 
közösség minden háztartásának a kitöltött adatlap utolsó oldalán. 

3. Miután mindenki elvégezte az energia-felmérést, a közösségben csináljatok egy gyors 
statisztikát, hogy melyik 3 energiafogyasztási terület a legproblémásabb? Írjátok össze, 
hogy miért, mik ennek a jellemző okai, és gondolkodjatok el megoldási/javítási 
lehetőségeken is, azokon, amiket most így, a verseny elején is már láttok.  

Külön jutalmazzuk, ha ezekhez a problémás energiafogyasztási területekhez kapcsolódó 
jelenlegi szokásokat lefotózzátok*, és csináltok belőlük egy közösségi „tablót”. Ne 
aggódjatok, hogy rossz szokásokat mutatnak, így a program elején az is a cél, hogy 
szembesüljünk azzal, amin változtatni szeretnénk. 

* A beküldött képeket csak a GreenDependent munkatársai látják, azokat a 
GreenDependent harmadik féllel nem osztja meg, és nem használja fel semmilyen 
kommunikációs célra a képeken szereplő személyek előzetes írásos beleegyezése nélkül. 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2022. január 16-ig? 

1. A közösség minden háztartásának energia-felmérését, benne a min. 3 vállalással.  

 Ha online töltitek ki, nem szükséges semmit külön küldeni! 

 Ha a Word verziót töltitek ki, kérjük, a klíma-koordinátor egy emailben küldje el a 
közösség minden tagjának felmérését. 

2. Küldjétek el a problémás területekről készült közösségre vonatkozó statisztikát, az okokkal 
és megoldási/javítási javaslatokkal együtt e-mailben. Ebből természetesen minden 
közösségtől 1 közös anyagot várunk. 

3. Ha készítetek fotó-összeállítást, azt is csatoljátok az emailhez, ennek a mérete azonban ne 
haladja meg az 5 MB-ot, tehát a fényképeket beküldés előtt kicsinyítsétek le. 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Megnézzük, hogy mennyire alaposan vannak kitöltve az energia-felmérések. 

2. Megnézzük, hogy a közösség minden tagja elkészítette-e. 

3. Megnézzük, hogy a felmérés alapján mennyire jók a vállalások: 

https://www.surveymonkey.com/r/energiafelmeres10
https://energiakozossegek.hu/letoltheto-anyagok


 

 

 

 mennyire illeszkednek a felmért problémákhoz, a még nem energiatakarékos 
szokásokhoz?  

 mennyire lehet velük hatékonyan energiát megtakarítani? 

4. Végül értékeljük a problémás területekre készített statisztikát, okokat és megoldásokat 
tartalmazó anyagot is. 

 

Miért pont ez az 1. versenyfeladat? 

Ha komolyan vesszük az energiatakarékos, környezet- és klímabarát életmódot és szeretnénk 
könnyíteni a család, és a természet terhein, átfogó cselekvésre van szükség. Meg kell ismernünk, 
hogy mennyit fogyasztunk és azt is, hogy miért fogyasztunk annyit, amennyit - azaz el kell 
végeznünk egy energia-felmérést. Ennek során „energiás szemmel” járjuk körbe otthonunkat, 
összeírjuk a problémákat, és ötleteket gyűjtünk a helyzet javítására. A közösségen belüli 
összehasonlítás célja pedig hogy egymástól tanuljunk, illetve felmérjük, kinek mi okoz nehézséget, 
kinek mi megy már jobban.  

Miért jó egy ilyen felmérés? 

 Mert tudatosul bennünk, hogy hol és hogyan használjuk/pazaroljuk az energiát, így 
javíthatunk is a helyzeten. 

 A kijavított problémák vagy éppen új energiatakarékos beruházások (anyagi) 
megtakarításokat hoznak, és kényelmesebb is lesz otthonunk. 

 Ha a családdal együtt csináljuk a felmérést, mindannyian tudatosabb energiahasználók 
leszünk. 

 A család energiafogyasztásának csökkenésével az üvegházhatású gázok kibocsátása is 
mérséklődik - így "zöldebb" lesz a család mindennapi élete és gondoskodunk arról, hogy a 
jövő családjai, fiataljai számára is élhető legyen a Föld. 

Hogyan csináljuk? 

Bár az energia-felmérést minden család/háztartás külön-külön is elvégezheti, az 
E.ON EnergiaKözösségek jó lehetőség arra, hogy a felmérés elvégzésében a közösség egy vagy 
több tagjai is részt vegyen. Idén a járványhelyzetre való tekintettel természetesen nem javasoljuk, 
hogy feltétlenül meglátogassátok egymást, de egy „online audit” keretében akár összegyűlhet a 
közösség, például, hogy kitöltsétek együtt a feladat 3., közösségi részét. Hasznos a közös munka, 
mert mások problémáit mindig könnyebben észrevesszük  - használjuk ki ezt egymás segítésére 
ebben a versenyben, hiszen a közösség megtakarítása lesz így több! 

Használjátok az energiafogyasztás mérőket is bátran, hogy az egyes fogyasztókat felmérjétek, vagy 
megnézzétek, hogy egy-egy eszköz, pl. a hűtő vagy a mosógép, ugyanannyit fogyaszt-e 
mindenhol! 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák 

Energia-felmérés: 

Kitöltött energia-felmérést és hozzájuk tartozó vállalásokat (korábbi nyertes versenyzőktől!) a 
következő kiadványokban találtok: 

 Klímabarát háztartások - útmutató családoknak 
(http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf) 

 Kislábnyom - projektbemutató kiadvány esettanulmányokkal 
(http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf


 

 

 

 Kislábnyom hírlevél 60. száma, példaértékű energia-felmérés a 2013/14. évadból 

Hasznos tanácsok: 

 Győztes tippek: mivel lehet a legtöbbet megtakarítani? 

 Karbon-lábnyom csökkentéssel a klímaválság ellen 

 Energiatakarékosság otthon, amikor tényleg otthon vagyunk! 
 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

1. Abban az esetben, ha a közösség minden tagja online töltötte ki az energia-felmérést, a 
GreenDependentnek emailen csak a szokások összehasonlítását tartalmazó táblázatot kell 
elküldeni az info@energiakozossegek.hu címre. 

2. Ha a közösség néhány (vagy minden) tagja az elektronikus - de nem online - kitöltést 
választja, a felméréseket a szokások összehasonlítását tartalmazó táblázattal együtt a 
klíma-koordinátor küldje el az info@energiakozossegek.hu címre.  

Akinek kérdése van, szintén írjon az info@energiakozossegek.hu címre vagy hívja a  
20/3860-922 számot. 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/60.kislabnyom_hirlevel_2014marc31.pdf
https://mailchi.mp/df545c297d62/ek2020_okt9
https://mailchi.mp/711f16847e7d/ek2020_okt22
https://mailchi.mp/47bc34ec9e21/ek2020_marc20
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu
mailto:info@energiakozossegek.hu

