
FENNTARTHATÓSÁGI KUPA 

Országos tudásverseny a fenntarthatóság témája kapcsán felső tagozatos 

általános iskolások, illetve középiskolások részére.  

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A tudásversenyen felső tagozatos általános iskolás, illetve középiskolás diákok indulhatnak 3 

fős csapatokban. A fenntarthatóság témája kapcsán bemelegítő kvízeken keresztül 

gyakorolhatnak a diákok a versenyre, amit egy izgalmas online verseny követ. A kupa 

fővédnöke Dr. Áder János, köztársasági elnök. A győztes csapatok, felkészítő tanáraik, 

valamint iskoláik is értékes díjazásban részesülnek! 

 A játékban résztvevő csapatok, játékosok nevezésükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.  

1. A verseny szervezője 

A versenyt a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) szervezi és bonyolítja 

le (továbbiakban: Szervező). A verseny hivatalos honlapja a 

www.fenntarthatosagi.temahet.hu, (továbbiakban: Honlap) 

2. A játék fő támogatói:  

Köztársasági Elnöki Hivatala, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

3. Résztvevők 

A Fenntarthatósági Kupa tudásversenyen felső tagozatos általános iskolás, illetve aktív 

középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok indulhatnak 3 fős csapatokban (OKJ-s 

képzésben résztvevők nem indulhatnak). A csapat egy felkészítő tanárt is regisztrálhat, aki a 

versenyre való felkészülést segíti. A versenyben való sikeres szereplés feltétele, hogy a 

regisztráló diákok csak valós általános iskolával, valódi (nevezett) csapat tagokkal, valamint 

felkészítő tanárral rendelkezzenek. 

  

3.1. A regisztráló csapatkapitány 

A 3 fős csapatot a csapatkapitány regisztrálja, a csapatot ő nevezi el. A csapathoz megjelöli 

a tagok nevét és e-mail címét, valamit megjelölhet felkészítő tanárt is. A csapatot regisztráló 

csapatkapitány tud belépni a Honlapra, az ő regisztrációja alatt tud majd versenyezni a 

csapat. Bármilyen iskolából lehetnek nevezve a csapattagok, hivatalosan a csapatkapitány 

iskolája a mérvadó a díjazás során, tehát a csapatkapitány által megjelölt iskola lesz a csapat 

iskolája hivatalosan is. 

 

3.2. Regisztrált csapattag 

A csapatot létrehozó csapatkapitány regisztrálja a három fős csapat tagjait is. A tagok nem 

rendelkeznek külön regisztrációval, külön nem tudnak belépni, nem kapnak hírlevelet sem. A 

csapat tagoknak a Honlapon lehetőségük van hírlevél feliratkozásra, hogy értesülhessenek a 

versennyel kapcsolatos eseményekről. A csapat regisztrációját követően nincs mód 

csapattagokat módosítani, változtatni. 

 

3.3. Regisztrált felkészítő tanár 

http://www.pontvelem.hu/


A csapatot létrehozó csapatkapitány a három fős csapata mellé tud regisztrálni egy felkészítő 

tanárt is. A felkészítő tanár nem rendelkezik külön regisztrációval, nem tud belépni, nem kap 

hírlevelet. A felkészítő tanárnak a Honlapon lehetősége van hírlevél feliratkozásra, hogy 

értesülhessen a versennyel kapcsolatos eseményekről.  

4. A verseny időzítése 

A verseny on-line fordulóján a kérdések megválaszolására egy 60 perces időablak áll 

rendelkezésre. A verseny lezárulta után legkésőbb 2 órával a honlapon elérhetővé válnak a 

helyes válaszok. A verseny hivatalos eredménylistája az eredmények értékelése és ellenőrzése 

után legkésőbb 2017. május 8-án délben lesz elérhető a honlapon.  

 A regisztrációs időszak 2017. április 12-től kezdődik. Regisztrálni a versenysorozat végéig 

lehet, akár az on-line forduló verseny kezdése előtt is.  

 A bemelegítő kvízek kitöltésére 2017. április 25-ig van lehetőség. 

 A verseny 2017. április 26-án (szerda) 12:00 órától 13:00 óráig tart.  

5. Regisztráció 

A versenyre a Honlapon, a csapatregisztráció felületen lehet regisztrálni. A csapatot a 

csapatkapitány regisztrálja, ő jogosult az iskola kiválasztására, a csapattagok 

meghatározására, a felkészítő tanár megnevezésére. Regisztráció után a regisztrált adatokon 

már nem lehet változtatni. Regisztrálni a regisztrációs időszak kezdetétől akár az on-line forduló 

előttig is lehet. 

6. Versenyszabályok 

Az on-line forduló kitöltéséhez internet kapcsolat szükséges, a kérdések számítógépről, 

tabletről, okostelefonról is kitölthetők. A feladatok csak a megadott időablakban oldhatók 

meg. 

 

A verseny hivatalos órája a Honlapot futtató szerver központi órája. Minden helyesen 

megoldott és időben beküldött feladatért jár pont a feladatban meghatározott mértékben. 

 

Az online fordulón elért pontok és a kitöltési idő összesítése alapján kerülnek a csapatok 

értékelésre. A legtöbb pontot gyűjtő csapatokat díjazzuk. Amennyiben több azonos pontot 

elérő csapat van, akkor a kitöltési idők alapján alakul ki a sorrend, a rövidebb összesített időt 

felhasználó csapat kerül előre. Az irreális kitöltési idő alatt teljesítő csapatok azonban kizárásra 

kerülnek a versenyből. 

 

A feladatokat a versenyre nevezett 3 fős csapat önállóan oldja meg. A feladatok megoldása 

során minden támogató eszköz használata megengedett (internetes keresések, könyvek, stb.). 

A feladatmegoldás során a csapatokat külső személy nem segítheti, még a felkészítő tanár 

sem! 

 

A verseny kérdéseit gyakorló, szakértő pedagógusok állítják össze az életkori tudásszint 

figyelembevételével. Amennyiben a feladatok megoldása során irreális eredmények születnek 

és fennáll a meg nem engedett segítség használatának gyanúja, a Szervező az érintett 

csapatot kizárhatja a versenyből. 

 

Az összesített eredmények a Honlapon kerülnek bemutatásra. 



 

7. Díjak 

Az általános iskolai felső tagozatos és a középiskolás diákok csapatai közül a 3-3 

legeredményesebben szereplő csapat minden tagja értékes nyereményekben részesül! 

 

Felsős és Középiskolás csapatok nyereményei: 

1. helyezett csapat Asus ZenPad Z380KL 16GB Wifi + 4G/LTE 

Refurbished tablet, Black (Android 

 

2. helyezett csapat Asus ZenFone GO (ZB452KG) (Dual Sim) 

kártyafüggetlen okostelefon, White (Android) 

 

3. helyezett csapat JBL T450BT Bluetooth-os fejhallgató, fekete 

 

 

Felkészítő tanárok nyereményei 

Jutalmazzuk az első három helyen végző csapat felkészítő tanárait mindkét kategóriában, 

összesen 6 tanárt. A pedagógusok nyereménye egy-egy 20 000 Ft értékű Libri könyvutalvány. 

Iskolák nyereményei, Felsős csapatoknál és Középiskoláknál egyaránt a nyertes csapatok 

iskolája pénznyereményben részesül. A nyereményt kizárólag az iskola Alapítványának utalja a 

Szervező 2017. június 15-ig, amennyiben megkapja az utaláshoz szükséges adatokat. 

      1. helyezett csapat 50 000.- Ft 

2. helyezett csapat 40 000.- Ft 

 

3. helyezett csapat 30 000.- Ft 

 

Az első három helyezett csapat kupát és a csapat minden tagja érmét nyer. A tárgyi 

nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyerteseket Szervező megjeleníti a verseny 

oldalán. A nyertes csapatok nevükkel és iskolájuk feltüntetésével jelennek meg a listán. 

 

8. A nyeremények átadása 

A nyertes csapatok, nyereményeiket a PontVelem évzáró gálán vehetik át. Amennyiben távol 

maradnak, a csapatkapitányok iskolájának címére küldjük ki postai úton legkésőbb 2017. 

június 15-ig. 

 

Amennyiben a nyertes csapat valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem valós 

általános iskolát jelöl meg, stb.), úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát. 

 

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes 

képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. 

 

Amennyiben a nyertes csapatot illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 

kérdésében, illetve a nyertes csapat meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem 

vitatható. 

 

 



9. Egyéb rendelkezések 

A versennyel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

A Fenntarthatósági Kupán regisztrált csapatok, valamint a regisztráció során megadott e-mail 

cím valódisága a versenyzők felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

A versennyel kapcsolatos kérdéseket a Szervező a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen 

fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ. 

 

Szervező kizárja a felelősségét a Honlap és a Fenntarthatósági Kupa szerverének rajta kívülálló 

okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán 

történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, 

kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből 

eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és 

működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik felelősséggel 

az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így 

különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az 

internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes 

felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a 

játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. 

A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a játékos teljes körű felelősséget 

vállal. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely versenyző csapat, 

vagy csapattag részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost és csapatát azonnali hatállyal kizárja a 

játékból. 

Szervező döntése a versenyből való kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

 

A Szervező nem ajánlja a játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált email cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a 

játékos, a játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban 

Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. 

 

A Fenntarthatósági Kupa versennyel kapcsolatosan a jogi út kizárt. A Szervező fenntartja 

magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. A módosításokról a 

játékosok a Honlapon értesülhetnek. 


