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Gyakran ismételt kérdések: 
 

 

1. Megkaptuk az elemgyűjtő dobozokat, kuponfüzeteket, plakátot…mit 
kezdjek velük? Pontosan mi a menete az elemgyűjtésnek? 

 

 A kapcsolattartó tanárnak regisztrálnia kell a  www.pontvelem.hu 
oldalon. 



 Kérjük, ossza szét az elemgyűjtő dobozokat az iskola diákjai között! 

Minden diák csak egy gyűjtődobozt kaphat és átadáskor kérjük, hívja fel 

arra a figyelmét, hogy a dobozokat többszöri használatra 

terveztük…vigyázzon rá. 



 Ha a diák visszahozza a használt elemekkel megtelt dobozt kérjük, 
ellenőrizze a tartalmát! 



 Ürítse a dobozból a használt elemeket az iskola zöld-sárga színű, 
műanyag elemgyűjtő edényébe. 



 A diáknak adjon át 1 db tele gyűjtődobozért (1 kg) 1 db elemgyűjtésért járó 

kupont, valamint adja vissza a kiürített gyűjtődobozt is, hogy abban 

folytathassa a gyűjtést! 



 A kupon tőpéldányára írja rá a diák nevét és osztályát! Ez segíthet, ha 
esetleg probléma adódik a pontok jóváírásakor. 



 A kupon jobb oldalán található egy lekaparható felületen egy kód. A diák ezt 

óvatosan kaparja le a lekaparható sorsjegyekhez hasonlóan. A kódot a diák a 

pontvelem.hu oldalra történő bejelentkezését követően 


– amit természetesen egy előzetes regisztrációnak kell megelőznie – írja be 

a Kuponkódhoz. A kód 7 számból és 1 betűből vagy 6 számból és 2 betűből 

áll, valamint 5 számból és 3 betűből állhat, kérjük, hogy a gyerekek 

ügyeljenek a pontos beírásra (pl. 0 szám helyett ne O betű, vagy I betű 

helyett ne 1-es szerepeljen)! A kuponfüzeteket sorszámuktól függetlenül 

lehet használni! A rendszer csak a kuponokon szereplő kódokat írja jóvá a 

felhasználónak. Ha probléma adódik a beírással, kérjük keressen minket e-

mail-ben, és a diák mindaddig őrizze meg a kupont, míg nem rendeződik a 

kérdés! 



 1 db tele dobozért kapott kód beírásával 100 gyűjtésért járó pont íródik 

http://www.pontvelem.hu/
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azonnal jóvá a diák számláján. 


 A pontok azonnal beválthatók a pontvelem.hu oldalon a 


PontBoltban. A megrendeléshez bónuszpontokat is lehet felhasználni, de csak 

annyit, amennyit elemgyűjtésért kap a diák. 
A vásárlásokat folyamatosan nyilvántartjuk. 

 

 A plakátra – amennyiben Ön a kapcsolattartó tanár - kérjük, írja fel a 
nevét, és jól látható helyre tegye ki az iskolában. 





2. Megkaptuk a használt mobiltelefon, e-kütyü és tartozékgyűjtő dobozt 

és a kuponfüzetet,…mit kezdjek velük? Pontosan mi a menete a telefon 

és e-kütyü gyűjtésnek?  

 

 A kapcsolattartó tanárnak regisztrálnia kell a  www.pontvelem.hu 
oldalon. 



 Ha a diák visszahozza a használt telefont, vagy e-kütyüt, tegye bele a 

gyűjtődobozba. 



 A diáknak adjon át 1 db telefonért, e-kütyüért (PDA, tablet, digitális fényképező, 

digitális kamera, GPS navigációs készülék 1 db telefongyűjtésért, e-kütyüért járó 

kupont. A kupon teljesen egyezik a telefon és e-kütyü hulladékok esetében. 



 A kupon tőpéldányára írja rá a diák nevét és osztályát! Ez segíthet, ha esetleg 
probléma adódik a pontok jóváírásakor. 



 A kupon jobb oldalán található egy lekaparható felületen egy kód. A diák ezt 

óvatosan kaparja le a lekaparható sorsjegyekhez hasonlóan. A kódot a diák a 

pontvelem.hu oldalra történő bejelentkezését követően 


– amit természetesen egy előzetes regisztrációnak kell megelőznie – írja be 

a Kuponkódhoz. A kód 7 számból és 1 betűből vagy 6 számból és 2 betűből 

áll, valamint 5 számjegyből és 3 betűből állhat, kérjük, hogy a gyerekek 

ügyeljenek a pontos beírásra (pl. 0 szám helyett ne O betű, vagy I betű 

helyett ne 1-es szerepeljen)! A kuponfüzeteket sorszámuktól függetlenül 

lehet használni! A rendszer csak a kuponokon szereplő kódokat írja jóvá a 

felhasználónak. Ha probléma adódik a beírással, kérjük keressen minket e-

mail-ben, és a diák mindaddig őrizze meg a kupont, míg nem rendeződik a 

kérdés! 



http://www.pontvelem.hu/
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 1 db telefonért, e-kütyüért kapott kód beírásával 200 gyűjtésért járó 
pont íródik azonnal jóvá a diák számláján. 



 A pontok azonnal beválthatók a pontvelem.hu oldalon a 


PontBoltban. A megrendeléshez bónuszpontokat is lehet felhasználni, de 
csak annyit, amennyit a telefongyűjtésért kap a diák. 

A vásárlásokat folyamatosan nyilvántartjuk. 



3. Mikor és hogyan érkeznek meg a nyeremények?  


 A PontBolt nyeremények kiszállításának tervezett időpontjait minden 

esetben megjelenítjük a vásárlás során. Az nyeremények az iskolába 

érkeznek, egy tanévben 5 alkalommal. Az nyeremények kiszállítása 

díjmentes. A nyeremények átadásában a Kapcsolattartó tanárok 

segítségére is számítunk. 

 

4. Mit csináljak, ha megtelt az iskolai gyűjtőedény vagy használt mobiltelefon, e-
kütyü gyűjtő doboz? 

 

 Amennyiben megtelt az iskola gyűjtőedénye vagy doboza, kérjük e-

mail-ben a  logisztika@forego.hu címen vagy telefonon a 06-20/5633333 

számon jelezze elszállítási igényét! 

 A weboldalon, a Kapcsolattartó felület alatt is le tudja adni elszállítási 

igényét. 

 Ezt követően a Forego Kft. munkatársai vagy alvállalkozói maximum 2 

héten belül kiürítik az edényt vagy dobozt, lemérik az elszállítandó 

mennyiséget – amit szállítólevélen rögzítenek – és elszállítják a 

hulladékokat. Érdemes az elszállítási igényt már akkor jelezni, amikor még 

nincs teljesen tele az edény vagy doboz! Ha esetleg annyi hulladék gyűlik 

össze, hogy már nem fér bele a gyűjtőedénybe vagy dobozba, kérjük, 

gyűjtsék egy nagyobb karton dobozba, ezt is el fogjuk szállítani.
 

5. Elfogytak a gyűjtődobozok, kuponok…mit tegyek? 

 

 Amennyiben elfogytak a gyűjtődobozok és/vagy a kuponok, kérjük a 

Kapcsolattartó regisztráció alatt létrehozott online felületen rendeljen. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy a kuponok, gyűjtődobozok kiszállítási határideje 4 

hét is lehet, így időben jelezze, ha kezdenek elfogyni. 

 

6. A TOP10 iskola lista miért nem egyezik a számlákon lévő pontok 

mennyiségével?  

 

mailto:logisztika@forego.hu
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 A TOP10 iskola lista azt mutatja, hogy az egyes iskolák adott tanévben 

mennyire aktívak a hulladék gyűjtésében. A feltüntetett számok az iskola 

neve alatt a szeptembertől összegyűjtött összes mennyiséget fogja mutatni, 

de ez egy virtuális mutatószám, így iskola szinten nem váltható be 

nyereményekre! Pontokat csak egyének vagy az iskola neve alatt összeállt 

csoportok, osztályok tudnak beváltani. 



 A toplista a verseny lezárását követően, az eredmények összesítése 
után lesz végleges. 



7. Ha a gyerekek beváltják a pontokat, csökken az iskola összes pontszáma 
és így visszaesik a listán?  
 

 Az egyének, – diák vagy kapcsolattartó tanár - illetve a csoportok 

megrendelései nem fogják csökkenteni a TOP listán szereplő iskolák pontjait, 

 

8. Az iskolából a szállítólevelek adatai alapján elszállított mennyiségek után is 
pontok íródnak jóvá az iskolának? 

 

 Nem! Kizárólag a kuponokon szereplő kódok után (pontok) íródnak 
jóvá pontok. 

 

9. Miről szól az iskolák közötti gyűjtőverseny? 

 

 Az összegyűjtött elemekre vonatkozó iskolák közötti versenynél felhívjuk arra 

a figyelmét, hogy egyrészt azt a 3 iskolát jutalmazzuk, ahol a begyűjtött 

használt elemek súlya egy diákra vetítve a legmagasabb (összes kg/diákok 

száma). Az iskolák közötti versenyben jutalmazzuk azt az 3 iskolát is, ahol a 

legtöbb használt elemet gyűjtöttek a tanév során. 



 Az összegyűjtött telefonokra, e-kütyükre vonatkozó iskolák közötti 

versenynél felhívjuk arra a figyelmét, hogy egyrészt azt a 3 iskolát 

jutalmazzuk, ahol a begyűjtött használt telefonok, e-kütyük mennyisége egy 

diákra vetítve a legmagasabb (összes db/diákok száma). Az iskolák közötti 

versenyben jutalmazzuk azt az 3 iskolát is, ahol a legtöbb használt telefont, 

e-kütyüt gyűjtöttek a tanév során. 


10. Én, mint kapcsolattartó tanár felregisztrálhatok az oldalra?  

 

 A kapcsolattartó tanárnak kell regisztrálnia a Pontvelem programba. 
Kérjük, hogy ne regisztráljanak diákként a tanárok! 

 

 
11. A diákok regisztrációjának feltétele az iskola programhoz való 
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csatlakozása? 

 

 A diákok regisztrációjának nem feltétele az iskola programban való 

részvétele. A gyűjtés feltétele az iskola programban való részvétele. Amint 

az iskola regisztrál, erről a diák e-mailben értesítést kap és elkezdheti a 

tényleges gyűjtést. 



 A diákok regisztrációját segítheti egy közös, az informatika órán történő 
regisztráció. Ezen kívül lehetőség van osztály regisztrációra is. 
 

12. Mikor íródnak jóvá a meghívásért a bónusz pontok a meghívónak? 
 

 

 A meghívásért járó bónusz pontok a meghívó részére csak abban az esetben 

íródnak jóvá, ha a meghívott fél a meghívásról kapott értesítő e-mailben 

található linkre kattintva sikeresen regisztrál, valamint megerősíti a regisztráció 

során megadott e-mail címet. A linkre kattintás és e-mail cím megerősítés nélküli 

regisztrációért nem tudjuk jóváírni a bónusz pontokat. 

 

 

13. Nagyon sok pontja van az osztályomnak, csoportomnak, mégsem látom a 

Toplistán. Miért? 

 

 Azért nem jelenik meg a Toplistán az osztály vagy csoport, mert csak 

adott tanév pontjai jelennek meg a toplistán és csak a csoport részére 

rögzített kuponok. Kupont az osztály pontszámlájára kétféleképpen lehet 

jóváírni, de csak a csoporthoz rögzített kuponok számítanak a versenybe és 

jelennek meg a toplistán.  

 Csoport pontok gyarapításánál vagy a pontbeváltásnál egyből az osztály 

számlájára kerül rögzítésre a pont, vagy az egyénileg is regisztrált diák a saját 

számlájáról vezethet át az osztály számlájára pontokat. 

 

14. Miről szól a BankVelem Program? 

 

A BankVelem programban az alapvető pénzügyi, banki ismereteket játékos 

formában, de valós környezetben sajátítják el a diákok. A munkaalapú társadalmi 

modellnek megfelelően játékos környezetben arra tanítjuk a diákokat, hogy az 

elvégzett munkával megkeresett jövedelmet nem feltétlenül kell azonnal elkölteni, 

hanem érdemes vele gazdálkodni, takarékoskodni, sőt akár nemes célra is fel 

lehet ajánlani.  

15. Mi a PontBank? 

 
A felhasználó a pontjai alakulásáról a PontBankban a PontSzámláján tájékozódhat. Ez 

olyan, mint egy igazi bankszámla egy igazi bankban. Követhető rajta, hogy milyen 
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tevékenységért mennyi pontot kap a számlára, valamint hogy mikor, mire és mennyi 

pontot váltott be. A felhasználó igazi pontgazdaként gazdálkodhat, és megtakarítási 

lehetőségekkel élhet. 

 

16. Miért nem tudom beváltani az összes pontomat? 

 

Megkülönböztetünk pontokat és BónuszPontokat. 

 

A felhasználó a pontokat a begyűjtött használt elemekért, kisakkumulátorokért és 

mobiltelefon hulladékért kapja. A regisztrációért is 10 pontot írunk jóvá. 

 

A regisztrációért 100 bónuszpontot adunk. További bónuszpontokat lehet szerezni barátok, 

ismerősök meghívásával a PontVelem programba. Amennyiben a meghívóban szereplő 

linkkel regisztrálnak a programban úgy 10 bónuszponttal jutalmazzuk a meghívót. 

 

A helyesen megfejtett kvízekért is BónuszPontokat adunk!  

 

További meglepetéseket kínálunk a BónuszPontok szerzésére, ám ezekről mindig csak a 

weboldalon található információ. 

 

A PontBoltban a pontbeváltásnál mindig csak maximum annyi BónuszPont használható fel, 

amennyi gyűjtési pont beváltásra kerül. 

Pontokat lehet átutalni: 

- a PontBoltba pontbeváltásra, 

- saját PontSzámlák között, 

- saját adminisztrált csoportnak, 

- más által adminisztrált csoportnak, ahol tag a felhasználó. 

- BónuszPontot Nem lehet utalni. 

 

Tanévenként maximum 150.000 pont használható fel saját PontSzámláról és újabb 

összesen 150.000 pontot az adminisztrált csoportok PontSzámláiról. Felhasználásnak 

minősül: 

- pontbeváltásod a PontBoltban, 

- utalás más által adminisztrált csoportnak. 

 

Amennyiben egy pontbeváltást törlünk, akkor a beváltott pontokat jóváírjuk azon a 

PontSzámlán, amelyről a pontbeváltást kezdeményezték. 
 

 

17. Milyen új hulladékot lehet gyűjteni a PontVelem Okos Programban 2015. március 1-től? 

A PontVelem programban résztvevő iskolák 2015. március 1-től az iskolában szelektíven gyűjthető 

elemek és mobiltelefonok mellett az e-kütyüket is gyűjthetik az értékes ajándékokért cserébe.  

Az e-kütyü gyűjtés során kizárólag az alábbi hulladékokért adható kupon: 

PDA, tablet, digitális fényképező, digitális kamera, GPS navigációs készülék 

1 e-kütyü = 1 mobilos, e-kütyüs kupon = 200 pont 

 


