
 

1 

 

Takarékossági verseny 

Értékelés szempontjai 

 

Általános információk 

A verseny során maximálisan elérhető pontszám: 75. Az egyes iskolákat a saját maguk 

által az első két hétben rögzített összfogyasztáshoz képest elért megtakarítás alapján 

értékeljük. Az egyes területeken pontszám adható a megtakarítás értékeinek százalékos 

arányával megegyezően. 

Minél nagyobb az értékelési területen elért megtakarítás mértéke, annál magasabb a 

maximálisan elérhető pontszám, azonban semmiképpen sem lehet több, mint 25 pont.  

Célállapot: legalább 10%-os vagy afeletti megtakarítás elérése a takarékoskodási időszak 

során (2014. március 31 – 2014. április 13.) 

 

Az egyes területeken adható maximális pontszámok: 

Áram megtakarítás: 25 p 

Vízmegtakarítás: 25 p 

Hulladék megtakarítás, egyéb, kreatív ötlet energia megtakarításra: 25 p 
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Az egyes értékelési területeken adható pontszámok részletes leírása 

Hulladék megtakarítás 

 

A hulladék megtakarítás esetében, a megtakarított hulladék mennyisége nem kerül 

lemérésre. A hulladék kreatív felhasználását (írásos beszámoló, fotódokumentáció) 

pontozzuk, a „Hulladék megtakarítás, egyéb, kreatív ötletek energia megtakarításra” c. 

értékelési ponton belül. 

Áram megtakarítás 

Mérés: mérőóraállás alapján, kWh-ban 

Alátámasztás: fotók, takarékossági pályázati sablon kitöltése  

Megtakarítás mértéke %-ban Pontszám 

10% vagy afeletti érték 25 

8-9% 20 

6-7% 15 

4-5% 10 

4% alatt 5 

 

Kiszámítás módja: 

Az első két hétben mért össz áramfogyasztás X kWh, a takarékoskodási időszakban mért 

összfogyasztás pedig X%-kal kevesebb az első két hétben mérthez képest a regisztrált és 

fotódokumentációval is rögzített mérőóra állások alapján.  

Megtakarításra javaslatok: elektromos készülékek stand by üzemmód helyett 

kikapcsolása, tudatos áramhasználat, szünetekben az osztályteremben villany 

lekapcsolása, irodákban energiatakarékos izzók használata stb. 
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Vízmegtakarítás 

 

Mérés: mérőóra állás alapján, m3-ben 

Alátámasztás: fotók, takarékossági pályázati sablon kitöltése 

Megtakarítás mértéke %-ban Pontszám 

10% vagy afeletti érték 25 

8-9% 20 

6-7% 15 

4-5% 10 

4% alatt 5 

 

Kiszámítás módja: 

Az első két hétben mért össz vízfogyasztás X m3, a takarékoskodási időszakban mért 

össz fogyasztás pedig X%-kal kevesebb az első két hétben mérthez képest a regisztrált 

és fotódokumentációval is rögzített mérőóra állások alapján.  

Megtakarításra javaslatok: tudatos vízhasználat, mosdókban perlátorok alkalmazása, 

esővízgyűjtés öntözéshez stb. 
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Egyéb kreatív megoldások a megtakarítás növeléséhez 

 

Hulladék kreatív megtakarítás, egyéb, kreatív ötlet energia megtakarításra 

Az áram, víz, valamint hulladék megtakarítás eléréséhez bevezetett kreatív, vagy nem 

szokványos megoldások összegzése. 

 

Mérés: szöveges beszámoló alapján 

Alátámasztás: fotók, takarékossági pályázati sablon kitöltése 

Megtakarítás mértéke  Pontszám 

Legalább 5 (vagy több) kreatív 

megtakarítási módszer 

alkalmazása 

25 

Legalább 4 kreatív megtakarítási 

módszer alkalmazása 

20 

Legalább 3 kreatív megtakarítási 

módszer alkalmazása 

15 

Legalább 2 kreatív megtakarítási 

módszer alkalmazása 

10 

Legalább 1 kreatív megtakarítási 

módszer alkalmazása 
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Módszerekre, megtakarításra példák, javaslatok: 

Kreatív hulladék újrahasznosítás, például: PET palack felhasználása helyben, kreatív 

módon, például kaspóként, felhasznált papír újrahasznosítása, például kollázs készítése 

technika órán, stb. 

 

Cél: egyszerű, de nagyszerű, használhatóság, maradandóság, minél több 

újrahasznosítás. 


