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E.ON EnergiaKözösségek verseny végeredmény összesítése - 2021   

 

  
Kreatív 

feladatok 
Energiamegtakarítás * Végeredmény Ajándékok 

Helyezés KÖZÖSSÉG NEVE 
eredmény 

%-ban 
megtakarítás 

%-ban 
átváltás ** %-ban *** közösség **** koordinátor ***** 

1 Edu 97% -32,86%* 100% 99% 300.000 Ft értékű utalvány oklevél + utalvány 

2 Bolygóvédők 2.0K 101% -23,34% 70% 83% 250.000 Ft értékű utalvány oklevél + utalvány 

3 EnerGöd K 99% -17,01% 50% 70% 200.000 Ft értékű utalvány  oklevél + utalvány 

4 Csodabogarak K 96% -8,39%* 23% 52% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

5 Energiabombák 76% -10,95% 31% 49% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

6 Energia(ny)esők K 85% -6,29%* 16% 44% GDI ajándékcsomag oklevél + utalvány 

7 Zölden Könnyebb K 90% -4,50% 11% 42% GDI ajándékcsomag oklevél + utalvány 

8 EnergiaÉRDek 2020 K 93% -1,04% 0% 37% GDI ajándékcsomag oklevél + utalvány 

9 Energiával zöldülj okosan!  91% -1,18% 0% 37% GDI ajándékcsomag oklevél + utalvány 

10 Formabontó Energiaközösség 17% -12,90%* 37% 29% Ajándékcsomag oklevél + utalvány 

11 OneGroupForPlanet 56% - 0% 23%  oklevél 

12 Göd, Neveleki szomszédok 39% -2,61% 5% 19%  oklevél + utalvány 

13 Legyünk Kocsér Jó Gazdái 39% -1,79% 2% 17%  oklevél + utalvány 
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* Jelen versenyben – a korábbi évadokhoz hasonlóan – a verseny tisztasága és minél pontosabb mérhetősége érdekében azon háztartások esetében, ahol többfajta fűtési 
módot is használnak (pl. fa és gáz, olaj és gáz, áram és fa) és legalább az egyik energiaforrás nem mérhető mérőórával, az energiamegtakarítási részeredményből kivontuk 
mindegyik energiaforrás megtakarítási eredményeit. (Erről bővebb információ itt olvasható.) 

** Az átváltás módszertana: a legnagyobb % arányú megtakarítást elért közösség eredménye 100% (-32,86% - Edu), míg a legkevesebbet megtakarítóé 0% (--1,04% - 
EnergiaÉRDek). A közöttük végző közösségek a két végpont közötti elhelyezkedésük alapján kapták az arányosított százalékokat. 

*** A végeredménynél - ahogy a Versenyleírásban is szerepel (http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyszab%C3%A1lyzat) - az eredmény 60%-át az 
Energiamegtakarítás teszi ki, míg 40%-át a Kreatív feladatok. 

**** Azon közösségek kapnak ajándékcsomagot az első három helyezett kivételével, akinek a közössége minimum 8% megtakarítást elért. Ezen felül azok a közösségek, 
akik a kreatív feladatokban legalább 80%-ot értek el, a GreenDependent Intézettől kapnak külön ajándékcsomagot. 

***** Azon koordinátorok kapnak ajándék utalványt, akinek a közössége megtakarítással, illetve legalább 4 tag érvényes eredményével zárta a versenyt. 

K A 2. feladat részeként meghirdetett, szorgalmi feladat díjazottjai. 

 

Köszönjük szépen mindenki részvételét a versenyben, várunk Benneteket a záró díjkiosztón 2021. június 5-én, és további 
hasznos megtakarítást kívánunk Nektek! 

A Szervezők 

2021. május 12. 

 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/az-eredm%C3%A9nyek-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1sa-fa-f%C5%B1t%C3%A9s-eset%C3%A9n
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyszab%C3%A1lyzat

