
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

GyűjtsVelem Olajat PET Palackban 

 

 

1. Miben gyűjthető az otthon összegyűlt használt olaj? 

 

Bármilyen méretű PET palackot használható! (0,5l, 1l, 1,5l, 1,7l, 2,0l, 2,5l, 5l) 

Fontos, hogy gondoskodj arról, hogy a PET palack kupakját tökéletesen 

lezártad! 

 

2. Mi kerülhet a palackba?  

A PET palackba kizárólag lehűlt használt sütőolajat önts! 

 

3. Hogyan kapok egyedi kódot? 

 

Lépj be a felhasználónévvel és jelszóval a 

https://www.pontvelem.hu/bejelentkezes oldalon, add meg a megtöltött 

palack méretét és igényelj egyedi kódot! 

 

4. Hogyan rögzítsem az egyedi kódot a palackon? 

 

Egy kis papírra írd fel kézzel vagy ha teheted kinyomtatva a kódod, majd 

ragaszd át cellux ragasztóval a flakonon vagy akár egy alkoholos filc 

segítségével is feltüntetheted. 

 

5. Hová vihetem az olajjal teli PET palackom?  

 

Keress egy nagyméretű sárga színű kukát az iskoládban, ami jól látható módon 

fel van matricázva!  

 

6. Mikor kapom meg az olajért a pontokat? 

 

A pontjaidat azonnal megkapod, amik „VÁRAKOZÓ” státuszúak. Miután az 

olajgyűjtő kukát kiürítjük, és a mennyiségeket ellenőrizzük, körülbelül 1 héten 

belül már láthatod a jól megérdemelt elkölthető pontjaid! 

 

7. Tanár és diák is gyűjtheti az olajat egyaránt? 

 

Természetesen IGEN! Amennyiben egyedi kód nélküli olajjal teli PET kerül a 

gyűjtőben, abban az esetben a tanár az intézményét támogatja a 25 Ft/l 

összeggel.  

 

 

https://www.pontvelem.hu/bejelentkezes


8. Az iskola hogyan és mikor kapja meg a támogatást az összegyűlt olaj után? 

 

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 2021/2022-es tanév végén. 

 

 

9. Szükséges elszállítást igényelni a megtelt használt olajgyűjtő? 

 

A gyűjtők telítettségét nyomon követjük, de amennyiben úgy látod, hogy 

nagyon megtelt, megköszönjük, ha a kukán látható számon lejelented nekünk! 

 

 

 

10. Mit tegyek, ha nem látom, vagy csak részben látom a pontjóváírásaimat? 

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein (info@gyujtsvelem.hu, +36 30 590 2085) 

jelezd az egyedi kódod és felhasználóneved megadásával a beöntött 

mennyiséget, hogy ellenőrizni tudjuk. 
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