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Lehet viselkedésváltozással

(is) megtakarítani?

Eredmények a 2021/22 évadban

 Az előadás tartalma a 

Kreatív Közjavak (Creative Commons) 

Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 

(CC-BY-NCND-4.0) licence figyelembe 

vételével használható fel. 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode)

 A képek, fényképek, ábrák – ha nincs máshogy jelölve –

a GreenDependent tulajdonát képezik.

A program bemutatása – célunk

 Energiatakarékosság tudatosítása a lakosság körében

 Energiatakarékossági verseny közösségek számára, 

melyben

 Energiatakarékosság (5 hónapon keresztül)

 Kreatív feladatok (3 db)

 9%-os energia-megtakarítási cél a háztartásokban

 Közösségépítés

Ünnepelünk

 Idén már a 10. évad volt!

 2011-2013 – 2 évad EU-s támogatással

 2013-2021 – 8 évad az E.ON támogatásával

 14 csapat végzett

 15 csapat nevezett be a verseny indulásig

Területi megoszlás 8. E.ON évadban Versenyfeladatok

 Energia-megtakarítás – 60%

 Kreatív feladatok – 40%

 1. feladat: Energia-felmérés, vállalások a versenyre, a 

legproblémásabb energiafogyasztási területek azonosítása

 2. feladat: Másfélfokos Karbon-böjt

 3. feladat: A verseny eleji vállalások tanulságai, valamint

egy klíma-kvíz

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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EUSEW - Európai Fenntartható Energia Díj

EnergiaKözösségek programunk a Bevonás-

Szerepvállalás (Engagement) kategória díját nyerte el
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Viselkedésváltozás és 

megtakarítás

A 3. feladat tanulságai

 1. vállalás teljesülése saját bevallás szerint:

A 3. feladat tanulságai

 2. vállalás teljesülése saját bevallás szerint:

A 3. feladat tanulságai

 3. vállalás teljesülése saját bevallás szerint:

Extra életmód zöldítő dolgok

 A vállalásokon kívül sikerült olyan energiatakarékos vagy 

életmód-zöldítő dolgot megvalósítani a VERSENY 

SORÁN, amit nem terveztetek/vállaltatok előre?

Extra életmód zöldítő dolgok

Kivonat a válaszokból:

 Komposztálás

 gyalog vagy biciklivel vigyük a gyerekeket óvodába, iskolába

 húsmentes napok meglepő módon "zöldítették" az 

életmódunkat

 csoportos utazás munkába egy gépjárművel

 esővíz gyűjtése

 nem használtuk az elektromos kaput

 nem vásároltunk új ruhadarabokat, a gyerekeknek sem

 olyan alapanyagokból főzünk, amiket a helyi termelőtől vagy 

szezonális jellegűek…
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A 3. feladat tanulságai

 Folytatás… Tervezitek a verseny után is folytatni a 

megtakarítást és életmód-zöldítést?

Versenyeredmények

Sorrend Csapat neve
Megtakarítás

%-ban
Végeredmény 

%-ban

1 Csiribiri -27,83% 94%

2 EnergiaKörTér -13,23% 72%

3
Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár
-8,78% 68%

4 Energia(ny)esők -7,36% 57%

5 Neveleki szomszédok -1,94% 55%

6
Nyíregyházi Klíma 

Közösségi Csoport
0,12% 53%

7 Zölden Könnyebb 0,08% 51%

Sorrend Csapat neve
Megtakarítás

%-ban
Végeredmény 

%-ban

8 Anna csoportja 7,18% 30%

9 Abonyi kislábúak ---- 27%

10 Megtakarítás csoport ---- 10%

11 Zsék és Ak ---- 10%

12 Klímatudatos ---- 9%

13 Bari Tanya ---- 6%

14 Utat Mutatók Közössége ---- 6%

Versenyeredmények Nyeremények

 Tárgyi nyeremények az összesített nyerteseknek

 1. helyezett – 300 000 Ft értékű zöld utalvány

 2. helyezett – 250 000 Ft értékű zöld utalvány

 3. helyezett – 200 000 Ft értékű zöld utalvány

 4. helyezett – ajándék csomag

 5. helyezett – GDI ajándék csomag

 6. helyezett – GDI ajándék csomag

 7. helyezett – GDI ajándék csomag

 Koordinátorok jutalmai 

Tanulságok

 Ezekről a csapatok számolnak be 

 Csiribiri

 EnergiaKörTér

 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

Fogadjátok majd őket szeretettel hamarosan!
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