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3. versenyfeladat 2021/22
A verseny eleji vállalások tanulságai, valamint
egy klíma-kvíz közös kitöltése
Kedves Versenyzők!
Megérkezett az E.ON EnergiaKözösségek verseny 3. feladata.

A feladat beküldési határideje: 2022. május 1.
Miből áll a 3. versenyfeladat?
1. A háztartási energia-felmérés részeként megadott min. 3 energiatakarékossági vállalás
tanulságai
Az 2021/22-es versenyévad 1. feladataként a közösség minden tagja a saját háztartási felmérése végén
minimum 3 vállalást tett, amelyet a verseny alatt megpróbált megvalósítani az otthoni
energiafogyasztás csökkentése érdekében. Ezen vállalások tanulságairól kérünk most beszámolót
minden egyes versenyző háztartástól egy rövid online kérdőív kitöltésével:
https://www.surveymonkey.com/r/EK_feladat3
FONTOS!!! Ennek a feladatnak a pontozásánál csak azt nézzük, hogy kitöltötte-e valaki a kérdőívet,
illetve, hogy egy energiaközösségnek hány tagja töltötte ki, NEM azt, hogy sikerült-e a vállalásokat
teljesíteni. Nagyon fontos, hogy mindenki őszintén válaszoljon, mivel így is szeretnénk a program
hatását megismerni. 
2. Egy klímaváltozással kapcsolatos kvíz közös kitöltése
A második is egy online töltendő feladat, egy érdekes és elgondolkodtató kérdéseket tartalmazó klímakvíz, amelyet a közösség háztartásainak együtt kell kitöltenie, azaz egy kvízt közösségenként.
A kvízt ezen a linken tudjátok elérni, illetve, ha készülnétek kitöltésére előre, a feladat kiírásának
részeként is megnézhetitek.
A kvíz kérdéseire a válaszok a következő anyagokban találhatók:
1. A koordinátor képzések anyagaiban;
2. A kiküldött tippekben (amiket a honlapon is megtaláltok összegyűjtve);
3. Az online előadások anyagaiban (a videókat megtaláljátok a GreenDependent YouTube oldalán);
4. És a https://masfelfok.hu/ oldalon.

A feladat leírása az EnergiaKözösségek honlap / Verseny menüpont oldalról is letölthető.

Mit kell megcsinálni legkésőbb 2022. május 1-ig?
1. A közösség minden háztartása töltse ki az online kérdőívet a verseny elején tett vállalások
tanulságairól a fent megadott linken.
2. Minden közösség töltse ki az online klíma-kvízt közösen a megadott linken (közösségenként
tehát 1 kitöltést várunk, és
3. Készítsen a közös munkáról, a közös kitöltésről képet (akár a személyes, akár az online
kvízkitöltő találkozóról).
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Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat?
1. Megnézzük, hogy a közösség hány tagja tölti ki a kérdőívet – a tartalmat nem pontozzuk csak a
darabszámot!
Kérjük, őszintén töltsétek ki! Senkinek nem vonunk le pontot azért, mert nem sikerült valamit
teljesítenie!
2. Számít a klíma-kvíz eredménye (a helyes válaszok aránya), és
3. az is, hogy tényleg közösen töltöttétek-e ki, azaz van-e fényképes „bizonyíték”. 

Hová fordulhattok kérdéseitekkel?
Ha kérdésetek van, írjatok az info@energiakozossegek.hu címre vagy hívjátok a 20/386 09 22 számot.

