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FENNTARTHATÓ FENNTARTÓ 
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI VERSENY 

 

2. KIHÍVÁS – MUNKAHELYI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI KVÍZ 
 
 

 

ÉRTÉKELÉS 
 
A kihívás keretei 
 
A Fenntartható Fenntartó energiamegtakarítási versenyt két időközi kihívás egészítette ki, amelyek célja az 
épületekben az év során megvalósított egyéni energiatakarékossági kampányokat támogatása volt. A 
tavasszal meghirdetett elsőhöz hasonlóan a második kihívás is kiegészítő feladatot jelentett, amelyek révén 
játékos formában voltak tovább fejleszthetőek az energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek, s amelyek 
– szándékunk szerint – további motivációt nyújtottak a versenyben való részvételre. A kihívás az év során 
végrehajtott kampány sikerességéhez kívánt hozzájárulni.  
 
A második időközi kihívás tárgya a verseny hírlevelének részeként megküldött (és a projekt honlapján is 
közzétett) energiamegtakarítási tippek alapján összeállított online kvíz volt. A kihívást két kategóriában 
hirdettük meg, külön-külön díjazva a kvíz kitöltését a kitöltők száma és a helyes válaszok szerint, valamint a 
munkatársak bevonását célzó minikampányok ötletességét és kivitelezését is. 
 
Az online kvíz kitöltésének határideje eredetileg 2019. október 15. volt, amit a résztvevő épületek 
visszajelzései alapján októberben meghosszabbítottunk október 31-ig. A minikampányok beszámolóinak 
megküldési határideje eredetileg 2019. november 10. volt, amit november 15-ig hosszabbítottunk meg. 
 
A kihívás értékelése és eredménye 
 
A kihívás teljesítését két kategóriában értékeltük a következő szempontok alapján: 
 
A) kategória: Legtöbb helyes válasz. Az értékelés a helyes válaszok és a kitöltők épületenkénti aránya 
alapján történt; e két érték szorzataként kaptuk meg az eredményességet mutató százalékos értéket. 
 
Nagy fájdalmunkra a 11 versenyben lévő épület közel feléből egyetlen kitöltés sem érkezett, és amint a 
következő két táblázatból kitűnik, a részvételi hajlandóság sajnos meglehetősen alacsony volt (az 
értékelésben csak az első három helyezett épület nevét publikáljuk, a többiekét anonimizáljuk):  
 

Épület Kitöltők száma Épületben dolgozók száma Kitöltési arány 

Budaörs, Városháza 58 178 33% 

Budaörs, BTG Irodaház 7 20 35% 

Újpest, GI irodaház 10 83 12% 

„X” Épület 1 28 4% 

„Y” Épület 2 58 3% 

„Z” Épület 1 134 1% 

Végösszeg 79 501 16% 
1. sz. táblázat: A kvíz kitöltési aránya a résztvevő épületek szerint 
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Épület Elért pontszám Elérhető pontszám Eredmény 

„Z” Épület 15 20 75% 

Budaörs, Városháza 817 1160 70% 

Újpest, GI irodaház 105 200 53% 

„Y” Épület 20 40 50% 

Budaörs, BTG Irodaház 69 140 49% 

„X” Épület 7 20 35% 

Végösszeg 1033 1580 65% 
2. sz. táblázat: Helyes válaszok aránya a résztvevő épületek szerint 

 
Az A) kategória eredménye a fenti részeredmények alapján: 
 

Épület Eredmény 

1. helyezett: Budaörs, Városháza 22,95% 

2. helyezett: Budaörs, BTG Irodaház 17,25% 

3. helyezett: Újpest, GI irodaház 6,33% 

„Y” Épület 1,72% 

„X” Épület 1,25% 

„Z” Épület 0,56% 

 
Az A) kategória nyereményei őshonos gyümölcsfák: 

 az 1. helyezett épület közössége 15,  

 a 2. helyezett épület közössége helyezett 10, 

 a 3. helyezett épület közössége pedig 5 facsemetét kap. 
 
 
B) kategória: Legjobb kampány. A kihívás felhívásának megfelelően az értékelés ebben a kategóriában a 
kihíváshoz kapcsolódó kampányról készített beszámoló alapján történt. Értékelési szempontjaink a 
beszámoló minősége, a kampány hossza, a kampány ötletessége, a kampányban alkalmazott technikák, 
eszközök és kommunikációs csatornák voltak.  
 
A beszámolási hajlandóság sajnos még a részvételi hajlandóságot is alulmúlta, így mindössze az első két 
helyezettet tudjuk kihirdetni: 
 

1. helyezett: Budaörs, Városháza 
2. helyezett: Újpest, GI irodaház 

 
A B) kategória nyereményei kis értékű, energiatakarékos és/vagy környezetbarát termékekre beváltható 
utalványok: 

 az 1. helyezett épület közössége 50 ezer, 

 a 2. helyezett épület közössége 40 ezer forint értékű utalványt kap. 
 
Az eredményekhez gratulálunk! 
 
A díjak átadására a Fenntartható Fenntartó projekt 2020 áprilisára tervezett záró konferenciáján kerül sor. 


