
  
 

 

 

GyűjtsVelem Olajat! PET palackos használt olajgyűjtő kampány 

2022.  

Részvételi szabályzat 

1. Gyűjtőverseny kiírás: 

A PontVelem Okos Program használt háztartási sütőolaj gyűjtést folytat (továbbiakban: 

GyűjtsVelem Olajat! Program) a Program regisztrált intézményeire és felhasználóira, 

rendszerére építve. 

Minden intézmény területén a FoReGo Kft. elhelyezett egy használt sütőolaj gyűjtésére 

szolgáló 240 literes zárt fedelű nagy tárolót, amelybe majd bele kell helyezni az 

azonosító címkével ellátott, használt sütőolajjal megtöltött PET palackokat.  

Ennyit kell tenned: 

1. Regisztrálj a www.pontvelem.hu oldalon, hogy a beazonosított felhasználó legyél 

és így a gyűjtött hulladékért értékes pontokat gyűjts a PontBoltban megszerezhető 

ajándékokra! 

2. Óvd a környezetet! A használt sütőolaj mosogatóba öntése súlyosan károsítja a 

környezetet, ezért kérjük gyűjtsd te is otthon egy bármilyen tiszta PET palackba! (0,5 

liter, 1 liter, 1,5 liter, 1,7 liter, 2 liter, 2,5 liter és 5 liter nagyságú vagy bármilyen otthon 

talált, tiszta és átlátszó műanyag palackban gyűjtsd a használt olajat!) 

3. Ha megtelt a PET palackod, látogass el a gyűjtsvelem.hu oldalra és rögzítsd, 

hogy le fogsz adni egy palackot. Itt kapsz egy palack AZONOSÍTÓ KÓDOT, amit látható 

módon egy papírra írva vagy nyomtatva biztonságosan ragassz fel a palackra, majd 

ha tudod, fotózd le magadnak és vidd az iskolád területén található nagy olajgyűjtő 

edényhez és tedd bele! Ezt követően, már megjelennek a rögzített gyűjtéseid. A 

pontjaid akkor érvényesülnek, amikor a nagy iskolai gyűjtőedényt kicserélik, elszállítják.  

4. Gyűjtsd tovább a használt sütőolajat egy másik tiszta és megfelelő méretű PET 

palackban! 

5. Aktuális információkért az olajgyűjtésről látogass el a www.pontvelem.hu oldalra! 

Köszönjük, hogy a segítségeddel a begyűjtött használt sütőolaj újrahasznosulhat a 

Biofilter Zrt. feldolgozásával! 

A diák 1 liter olajért 40 GyűjtőPontot kap, amelyet ajándékokra válthat be a 

PontBoltban. A FoReGo Kft. elszállítási igény bejelentést követő egy héten belül 

elszállítja az iskolából a hulladékot. A kiürített edényben tovább tud gyűjteni az iskola. 

http://www.pontvelem.hu/
http://www.pontvelem.hu/


  
 

Az iskolát is díjazzuk a gyűjtésért, minden ténylegesen begyűjtött liter olaj után 25 

pontot, vagy választhatóan 25.- Ft alapítványi támogatást kap az iskola. 

A gyűjtőverseny célja, hogy a használt olajgyűjtő kampányában minél több diák részt 

vegyen a gyűjtésben résztvevő iskolákból.  

1. A gyűjtőverseny operatív szervezője és lebonyolítója: 

Az akció szervezője a PontVelem Nonprofit Kft., 2092. Budakeszi, Fő utca 229. 

(továbbiakban Szervező), a program hivatalos weboldala: 

https://www.pontvelem.hu/gyujtsvelem-olajat-olajgyujtes  

 

 

2. Résztvevők: 

A gyűjtésben, a www.pontvelem.hu oldalon lévő diák, vagy pedagógus 

regisztrációval rendelkező valós, hazai óvodai vagy iskolai intézményben élő 

jogviszonnyal rendelkező, pedagógusok és tanulók vehetnek részt.  

A résztvevő óvodák és iskolák pedagógusai is részt vehetnek a gyűjtésben.  

A gyűjtőversenyben nem vehetnek részt, a lebonyolító PontVelem Nonprofit Kft. 

munkatársai.  

 

3. A kampány időtartama:  

2022. március 1-től határozatlan ideig tart a használt sütőolaj PET palackos gyűjtése az 

adott iskolákban, de a csatlakozási lehetőség folyamatos.  

A résztvevő iskolák és a diákok sorsolásos díjazásával kapcsolatos mérőszámok 2022. 

december 15-ig számítanak bele a kampányba. 

4. Díjak: 

Iskola: 

Az iskolában gyűjtött használt sütőolajért cserébe minden liter után 25 pontot, vagy 

választhatóan 25.- Ft alapítványi támogatást kap minden résztvevő iskola alapítványa. 

A gyűjtési mennyiséget a díjazáshoz 2022.  szeptember 1-től december 15-ig számoljuk. 

Diákok: 

Azon diákok, akik regisztráltak a www.pontvelem.hu oldalon és 2022. december 15-ig 

legalább egyszer használt étolajjal teli palackot tettek az iskolai gyűjtőbe, 2023. január 

végén sorsoláson vesznek részt. Iskolánként 3 diákot sorsol ki a szervező, akiknek 

https://www.pontvelem.hu/gyujtsvelem-olajat-olajgyujtes
http://www.pontvelem.hu/
http://www.pontvelem.hu/


  
 

fejenként 5000 PontBoltban levásárolható pontot ír jóvá a PontSzámláján legkésőbb 

2023. február 15-ig.  

A diákok a gyűjtésért cserébe PontBoltban levásárolható pontokat kapnak.  

5. Díjak juttatása: 

Az iskolai pontokat automatikusan jóváírjuk az erre létrehozott PontSzámlán. 

Amennyiben ezt nem veszi igénybe az iskola, az iskolai pénz díjazást az iskolai 

kapcsolattartón keresztül intézi a Szervező, alapítványi támogatási igazolás ellenében, 

a tanév végén. Amennyiben az alapítványi támogatást veszi igénybe az iskola, az 

10 000.- Ft összeg felett kerül kifizetésre.  

A diákok részére a PontSzámlán írja jóvá szervező a gyűjtés után járó PontBoltban 

levásárolható pontokat. 

Fontos! A rendszer nem azonnal írja jóvá a gyűjtés után járó pontokat, de legkésőbb 

az elszállítást követő egy héten belül érvényesülnek a diák PontSzámláján a 

levásárolható pontok. 

6. Adók és közterhek: 

A díjazással kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a 

Szervező vállalja. 

7. Egyéb rendelkezések: 

A gyűjtőversenyben résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják jelen szabályzatot és a Szervező adatvédelmi szabályzatát. 

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.  

A gyűjtőversenyben a résztvevő által használt e-mail cím valódisága a résztvevő 

felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

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

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

További elérhetőségek a tároló ürítésére: 

e-mail cím: logisztika@forego.hu  

Telefonszám: +36 20 56 33 333 

További elérhetőségek egyéb észrevételek esetére: 

e-mail cím: info@gyujtsvelem.hu  

Telefonszám: + 36 30 590 2085                 

mailto:pontvelem@pontvelem.hu
mailto:logisztika@forego.hu
mailto:info@gyujtsvelem.hu


  
 

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és az applikáció 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 weboldala szerverét ért vagy a facebook 

oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden 

kártalanítási, kártérítési igényt a kampány során, az esetleges hibákból, 

hiányosságokból, 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. A Szervező nem tartozik 

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra 

vezethető vissza, így különösképpen: az online 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 díjazás átvételét követően is – a 

gyűjtőversenyből és a Pontvelem Okos Programból való kizárás következményét és 

esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A szabályzat megszegésével a 

Szervezőnek okozott kárért a résztvevő teljes körű felelősséget vállal. A Szervező 

döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.   

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.  

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő 

részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a kampány szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a 

gyűjtőversenyből.  

A Szervező nem ajánlja a gyűjtőversenyben való részvételt harmadik személy által 

regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-

mail címet vesz igénybe a résztvevő, a részvétel kezdete előtt kérje a jogosult 

hozzájárulását. A gyűjtőversennyel kapcsolatos, e-mail postafiók használat 

jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban a Szervező 

mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. 

A GyűjtsVelem Olajat! gyűjtőversennyel kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

8. Adatvédelem 

Adatvédelmi szabályzatunk az alábbi linken érhető el: 

http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-

tajekoztatas.pdf  

http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-tajekoztatas.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-tajekoztatas.pdf


  
 

Ezt a versenyt a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal 

összefüggésbe nem hozható.  

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására ill. 

kiegészítésére. A módosításokról a résztvevők a weboldalon értesülhetnek. 

Ezt a gyűjtőversenyt a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem 

támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, 

endorsed or administered by or associated with, Facebook. 

Az Apple nem szponzora az alkalmazás gyűjtőversenynek. Az Apple semmilyen 

módon nem vesz részt az alkalmazás gyűjtőversenyében. Az alkalmazást 18 éven 

aluliaknak szülői felügyelet mellett ajánljuk.  

 


