
 

 

Gazdálkodj Akkusan! – 2019 - GY.I.K. 

Használt elem- és akkumulátor-gyűjtő 

verseny - Debrecen 

 (Óvodai és iskolai intézményvezetők, pedagógusok részére) 

 

Miről szól a CCR REBAT Nonprofit Kft., az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. és a 

Földbarátok használt elem- és akkumulátor-gyűjtő versenye? 

A verseny elsődleges célja, hogy a gyermekeket játékos formában vezesse rá a szelektív 

hulladékgyűjtés jelentőségére. A verseny és a legjobbaknak járó jutalmazás hatékony 

figyelemfelkeltő eszköz, jó alkalom a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazó elem- és 

akkumulátor-hulladék káros hatásainak ismertetésére.  

A verseny másodlagos célja, hogy a résztvevő intézmények az általuk gyűjtött hulladékok 

arányában garantált támogatási díjhoz juthassanak, valamint hogy a verseny helyezettjei 

nagy összegű pénznyereményekben részesülhessenek. 

 

Kik vehetnek részt a versenyben? 

A versenyben minden debreceni- és Debrecen környéki általános- és középiskola, valamint 

minden debreceni- és Debrecen környéki óvoda részt vehet. Tulajdonképpen két, egymással 

párhuzamosan futó versenyről van szó, hiszen az általános és középiskolák között zajlik egy 

iskolai verseny, míg az óvodák az iskoláktól függetlenül, külön versengnek egymással. A 

verseny feltételei, célja, időtartama és díjazása mindkét intézménytípus esetében 

megegyezik.  

 

Mettől-meddig tart a verseny? 

A verseny 2019. szeptember 2-án kezdődik és 2020. január 31-ig tart. 

 

Mikor lehet nevezni a versenyre? 

A versenyre 2019. szeptember 2-tól a verseny időtartama alatt bármikor lehet jelentkezni – 

de természetesen érdemes minél előbb regisztrálni és elkezdeni a gyűjtést. 

 

Pontosan milyen hulladékokat lehet gyűjteni a versenyben? 

A verseny során gyűjthető mindenféle szárazelem (ceruzaelem, babyelem, góliátelem, 

fotóelem, laposelem, 9V-os elem, gombelem, nikkel-kadmium elem, rádiótelefon 

akkumulátor, egyéb berendezések akkumulátorai – pl. laptopok és barkácsgépek zárt 



 

 

akkumulátorai). Hordozható elemnek és akkumulátornak azokat nevezzük, melyek zártak, 

azaz az elektrolit közeg nem tud kifolyni belőlük, valamint akár a gyerekek is kézben 

könnyen szállíthatják őket. 

 

Milyen hulladékokat nem lehet gyűjteni a versenyben? 

Nem lehet gyűjteni gépjármű akkumulátorokat és speciális, nagyméretű ipari 

akkumulátorokat. 

 

Miért nem lehet gyűjteni gépjármű- és nagyméretű ipari-akkumulátorokat? 

A gépjármű akkumulátorok és a nagyméretű ipari akkumulátorok ugyan nagy tömegük miatt 

sok gyűjtött hulladékot eredményeznének, de pont nagy tömegükből eredően nagyon 

balesetveszélyesek is, nem beszélve arról, hogy a bennük lévő sav is könnyen kifolyhat, am i 

szintén nagyon balesetveszélyes és környezetkárosító lehet. 

 

Miért éri meg részt venni a versenyben? 

A környezettudatos gondolkodásra nevelés és a közösségi élmény mellett a résztvevőkre 

számos jutalom és nyeremény vár.  

A szervezők egyrészt minden résztvevő óvodai és iskolai intézmény részére az általuk gyűjtött 
hulladék súlyával arányos támogatási díjat fizetnek. A támogatási díjak az alábbiak:  
 
Elem- és akkumulátor hulladék esetében: 80 Ft/kg 
 
A támogatási díjon felül a szervezők az első három helyezést elérő óvodát, valamint az első 

három helyezést elérő iskolát külön pénznyereményben is részesítik: 

1. helyezést elérő iskola/óvoda jutalma 100.000 Ft 

2. helyezést elérő iskola/óvoda jutalma 80.000 Ft 

3. helyezést elérő iskola/óvoda jutalma 70.000 Ft 

 

Ki lesz a verseny győztese? 

A versenyben az az óvoda, illetve iskola lesz az első, aki az 1 főre vetített legtöbb hulladékot 

gyűjti és adja át a Szervezőknek. 

 

Ki számít bele az intézmény létszámába? 

Az intézmény létszámába minden intézménybe járó gyereket/tanulót, minden pedagógust és 

egyéb munkavállalót is bele kell számolni. 

 



 

 

Mit kell tennem azért, hogy benevezzem az iskolámat/óvodámat? 

A versenyben való részvételhez az óvodai/iskolai intézményvezetőknek a JELENTKEZÉSI 

LAPOT kitöltve és aláírva vissza kell küldeniük az A.K.S.D. Kft-nek a 

posch.julianna@aksd.hu email-címre. 

A jelentkezési lap aláírása egyben a VERSENYSZABÁLYZATBAN leírtak elfogadását is 

jelenti. A versenyben az az iskola/óvoda indulhat, akit a szervezők írásban visszaigazolnak. 

 

Honnan és mikor fogom megtudni, hogy nyert-e az óvodám/iskolám? 

A verseny végeredménye várhatóan 2020. március 6. napjától válik véglegessé. A szervezők 

a verseny lezárását követően minden óvodát/iskolát külön írásban értesítenek. Az induló 

intézmények számától függően a hulladék elszállítása – tekintettel a téli szünetre is – 

elhúzódhat, így lehet hogy a végeredmény a tervezettnél csak később alakul majd ki. 

 

Hogyan kapja meg az óvodám/iskolám a pénznyereményt, illetve a támogatási díjat? 

A pénznyereményt és a támogatási díjat a CCR REBAT Nonprofit Kft. a verseny lezárultát 

követően támogatói szerződés megkötése után utalja át az intézmények részére. 

A támogatási szerződés a végeredményről szóló írásos értesítéssel együtt kerül majd 

megküldésre. 

 

Mi lesz az összegyűjtött használt elem és akkumulátorok további sorsa? 

Az A.K.S.D. Kft. munkatársai az összegyűjtött hulladékot a verseny végétől kezdődően 

szállítják el az intézményekből. Az elszállított hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe 

kerülnek, ahol gondoskodnak hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról. 

 

A verseny végén egyszercsak váratlanul jönnek majd a szállítók? 

Nem. A verseny végén az intézményeknek kell jelezniük azt, hogy gyűjtöttek hulladékot, 

melynek elszállítását kérik. Az értesítést a posch.julianna@aksd.hu email-címre kell 

elküldeni. 

 

Mit tudok tenni, ha még nincs vége a versenynek, de már nagyon sok hulladékot 

gyűjtöttünk? 

Abban az esetben, ha a gyűjtött menyiség a 200 kg-t meghaladja, úgy a verseny vége előtt a 

posch.julianna@aksd.hu email-címre küldött levélben is kérhető a hulladék idő előtti 

elszállítása. 
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Mit tegyek, ha a jelentkezési lapon megadott kapcsolattartó már nem dolgozik az 

intézményünknél? 

Nagyon fontos, hogy új kapcsolattartó esetén az intézmények értesítést küld jenek a 

posch.julianna@aksd.hu email-címre, hiszen a megadott kapcsolattartóval kerül 

egyeztetésre a hulladékok elszállításának időpontja, valamint az értesítéseket, 

tájékoztatásokat is az ő részére küldik ki a szervezők. 

 

Hová forduljak, ha további kérdésem van a versennyel kapcsolatban? 

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 

részéről Pósch Julianna és a +36(30)223-8955 telefonszámon, vagy a 

posch.julianna@aksd.hu e-mail-címen fordulhatnak hozzá. 
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