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2021/2022-ES TANÉV HASZNÁLT ELEM ÉS HASZNÁLT 

MOBILTELEFON TAVASZI IDŐSZAKI GYŰJTŐVERSENY 

A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT KERETÉBEN.



A PontVelem Okos Program egy országos, komplex fenntarthatósági program általános iskolás 

diákoknak és tanáraiknak, bevonva a diákok szüleit is. A program értékes ajándékokkal játékos 

formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható 

életmódra, miközben hangsúlyozza az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát. 

A PontVelem Okos Programban a diákok különböző tevékenységekkel pontokat gyűjtenek, a 

pontokkal gazdálkodhatnak, beválthatják őket különböző tárgyi vagy élmény ajándékokra, illetve 

jótékony célokra ajánlhatják fel (SegítsVelem). Pontot gyűjteni a szelektív hulladékgyűjtéssel 

(GyűjtsVelem), különböző tudásversenyeken való részvétellel-, a program által kínált on-line 

játékokkal (JátsszVelem)-, illetve a BankVelem pénzügyi oktató programban való aktív részvétellel 

lehet.

A GyűjtsVelem program fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés áll, kiemelten a használt elemek, kis 

akkumulátorok, a használt mobiltelefonok gyűjtése. A program a diákok környezettudatos 

magatartását fejleszti cselekvő, gyakorlatias, játékos formában.

A PontVelem Okos Program egy egyedülállóan komplex program, ami számos területen kínál 

játékos keretek között valós, égető problémákra választ. A fenntarthatóság, a pénzügyi tudatosság, 

a rászorulók támogatása mind olyan kérdés, amit nem lehet elég korán gyermekeinkkel 

megismertetni. 



Az akciós gyűjtési időszak 
alatt, a PontVelem Okos 
Program keretében minél 
több használt elem, használt 
mobiltelefon összegyűjtése.

✓ Gyűjtés

✓ Elhelyezés az iskolai     

gyűjtőbe, mobil leadás 

kapcsolattartó tanárnak

✓ Kupon rögzítés

✓ Érkezik a jóváírás

✓ Eredmény checking / 
TOPLISTA

A CÉL



https://www.pontvelem.h
u/assets/2022/gyujtsvelem
/idoszaki/idoszaki22-1.pdf

https://www.pontvelem.hu/assets/2022/gyujtsvelem/idoszaki/idoszaki22-1.pdf


HOGYAN?

Az akciós gyűjtési időszak alatt, 
a PontVelem Okos Program 
keretében gyűjts minél több 

használt elemet, használt 
mobiltelefont, majd add le az 

iskolai kapcsolattartódnak!

Rögzítsd a kapcsolattartódtól 
kapott kuponokon található 

kódokat a www.pontvelem.hu 
oldalon! Digitális kuponokat is 

használhatsz, illetve a 
Kapcsolattartód kérheti a 

tömeges kuponjóváírást is.

Az időszak alatt, a 
hulladékonként legtöbb kupont 
beváltó, illetve GyűjtőPontokat 

gyűjtő 10-10 általános 
iskoláskorú diák nyerhet 

ajándékot.

A pontvelem.hu oldalon 
található toplista segítségével 

folyamatosan figyelemmel 
kísérhető az adott időszakban a 
diákok által beváltott kuponok 
száma és az iskolák helyezése.

A toplistán pontosan megtekinthető, 
hogy az iskolák és a diákok az adott 

időszakban hány kg használt elemet, 
mobiltelefont gyűjtöttek. A gyűjtött 
hulladékok súlya nem jelenik meg 

azonnal a toplistákon, de a jóváírt kg-
ok maximum két óra elteltével 

frissülnek a listán, így csak az adatok 
frissülését követően látható az éppen 
aktuális gyűjtött mennyiség a diákok 

felületén.



https://www.pontvelem.hu/
olajgyujtes/iskolai-
regisztracio

https://www.pontvelem.hu/olajgyujtes/iskolai-regisztracio


ADJA le kapcsolattartói 
felületén akár többször is 

begyűjtési igényét a 
versenyidőszak alatt!

Túl sok a hulladék 
és kevés a hely?



NYEREMÉNYEK MINDKÉT 
HULLADÉK KATEGÓRIÁBAN 

A 10 legtöbb mobiltelefont, valamint a 10 
legtöbb használt elemet gyűjtő általános
iskolás diák

részesül külön díjazásban.

1.helyezett nyereménye:

Samsung Huawei Matepad T10 táblagép

2.helyezett nyereménye:

Samsung ZTE Blade V30 okostelefon

3.helyezett nyereménye:

Xiaomi Redmi 9C okostelefon

4.helyezett nyereménye:

Lenovo Tab M8 táblagép

5.helyezett nyereménye:

LENOVO XG01 bluetooth SZTEREO fülhallgató

6-10.helyezettek nyereménye: JBL GO3 
Hordozható hangszóró



AZ ISKOLÁK 
DÍJAZÁSA

Minden megye legtöbb használt
elemet gyűjtő iskolája, valamint
minden megye legtöbb használt
mobiltelefont gyűjtő iskolája 35 000 Ft
alapítványi támogatásban részesül.





https://www.pontvelem.hu/szelektiv-
hulladekgyujtes/gyujtoverseny

Elem, akku vagy mobil

✓ megyei keresés

✓ iskolai lista
✓ egyéni felhasználói lista

o Tömeges jóváírási kérelem 

határideje: 2022. május 25. 12:00

o Nyertesek kihirdetése: 2022.06.10.

o Nyeremények kiosztása: 2022. év 

tanév vége előtt

HATÁRIDŐK

TOPLISTÁK

https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes/gyujtoverseny


Köszönöm a figyelmet!


