
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ELEKTRONIKAI

A verseny szervezője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A verseny időpontja: 2018. március 10.
 
1. Az elektronikai hulladékgyűjtési akció tárgya: 

A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával 
kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
szombaton 7.00-16.00 óráig.  
A verseny lebonyolításában együttműködő partner a Gyom
tárgyát képező hulladékok átvételére, begyűjtésére és szállítására meglévő engedélyei alapján jogosult, 
verseny során összegyűjtött teljes hulladékmennyiség további ártalmatlanításáról gondoskodik.
2. A versenyben résztvevők 
Gyomaendrőd város óvodás, általános
3. A gyűjtés helyszíne 
Hulladékudvar – Gyomaközszolg Nonprofit
4. Az elektronikai hulladékgyűjtési akció célja
A város köznevelési intézményeinek közösségei 
ellenében kapott értékes nyereményekért folyó verseny
megismertetni, népszerűsíteni az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtését. A fentieken
Uniós elvárás a háztartásokban keletkező elhasználódott elektronikai berendezések összegyűjtése azért, hogy 
ezek a lakosság által szelektíven leadott eszközök szakszerű újrahasznosításra illetve ártalmatlanításra 
kerülhessenek, környezetünk védelme, é
5. A hulladékgyűjtési versenyben való részvétel szabályai
5.1. A versenyben való részvétel feltételeként jelen versenyszabályzatot a versenyre jelentkezni kívánó 
képviselőjének (pedagógus) aláírásával
5.2. A versenyben való részvétel feltételeként a 
törvényes képviselőjének hiánytalanul ki kell töltenie, alá
gycshkistersegiovoda@gmail.com elektronikus címre el kell küldenie legkésőbb 201
óráig. 
5.3 Az e-hulladékgyűjtési verseny begyűjtési napja:
Eredményhirdetés: 2018. március 24. szombat a „Szelektív szombat” projektzáró rendezvényen a Varga Lajos 
Városi Sportcsarnokban 
5.4 A versenyszabályzat lényeges megsértése esetén, a Szervező a versenyszabályzatot megsértő 
osztályközösséget a versenyből kizárhatja.
5.5 A versenyben résztvevők kötelesek a verseny tisztaságát megőrizni. 
5.6 A versenyben résztvevőknek a környezetvédelmi célok teljesülését szem előtt kell tartaniuk. 
5.7 A versenyben részvevőknek a Szervező által biztosított tájékoztat
látható helyeken ki kell függeszteniük.
6. Az elektronikai hulladékgyűjtési verseny lebonyolításának szabályai: 
6.1 Az elektronikai hulladékgyűjtési versenyben minden olyan hulladékká vált 
gyűjthető, amely valaha árammal működött. 
6.2 A Szervező biztosítja, hogy a gyűjtés helyszínén a hulladékot a szabályzatban rögzített feltételek szerint 
átvegyék és dokumentálják. 
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VERSENYSZABÁLYZAT  
 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSI VERSENY 
 
 

A verseny szervezője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
A verseny időpontja: 2018. március 10. 

Az elektronikai hulladékgyűjtési akció tárgya:  

támogatásával „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” című pályázat keretében
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szelektív elektronikai hulladék begyűjtési akciót szervez március 

A verseny lebonyolításában együttműködő partner a Gyomközszolg Nonprofit Kft, mely szervezet a verseny 
ladékok átvételére, begyűjtésére és szállítására meglévő engedélyei alapján jogosult, 

verseny során összegyűjtött teljes hulladékmennyiség további ártalmatlanításáról gondoskodik.
 

város óvodás, általános- és középiskolás közösségei, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Az elektronikai hulladékgyűjtési akció célja 

intézményeinek közösségei között az összegyűjtött elektronikai hulladékmennyiség 
ellenében kapott értékes nyereményekért folyó verseny keretein belül a gyermekekkel
megismertetni, népszerűsíteni az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtését. A fentieken

a háztartásokban keletkező elhasználódott elektronikai berendezések összegyűjtése azért, hogy 
ezek a lakosság által szelektíven leadott eszközök szakszerű újrahasznosításra illetve ártalmatlanításra 
kerülhessenek, környezetünk védelme, és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.  

nyben való részvétel szabályai 
5.1. A versenyben való részvétel feltételeként jelen versenyszabályzatot a versenyre jelentkezni kívánó 

aláírásával el kell fogadnia.  
5.2. A versenyben való részvétel feltételeként a regisztrációs lapot a versenyre jelentkezni kívánó 
törvényes képviselőjének hiánytalanul ki kell töltenie, alá kell írnia, majd azt a Szervezéssel megbízott

elektronikus címre el kell küldenie legkésőbb 2018. március 

begyűjtési napja: 2018. március 10. szombat 07.00-16.00 óráig.
március 24. szombat a „Szelektív szombat” projektzáró rendezvényen a Varga Lajos 

5.4 A versenyszabályzat lényeges megsértése esetén, a Szervező a versenyszabályzatot megsértő 
nyből kizárhatja. 

.5 A versenyben résztvevők kötelesek a verseny tisztaságát megőrizni.  
5.6 A versenyben résztvevőknek a környezetvédelmi célok teljesülését szem előtt kell tartaniuk. 
5.7 A versenyben részvevőknek a Szervező által biztosított tájékoztató anyagokat az iskolában
látható helyeken ki kell függeszteniük. 

Az elektronikai hulladékgyűjtési verseny lebonyolításának szabályai:  
6.1 Az elektronikai hulladékgyűjtési versenyben minden olyan hulladékká vált ép elektronikai berendezés 

jthető, amely valaha árammal működött.  
biztosítja, hogy a gyűjtés helyszínén a hulladékot a szabályzatban rögzített feltételek szerint 
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„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

című pályázat keretében 
szelektív elektronikai hulladék begyűjtési akciót szervez március 10-én, 

Kft, mely szervezet a verseny 
ladékok átvételére, begyűjtésére és szállítására meglévő engedélyei alapján jogosult, és a 

verseny során összegyűjtött teljes hulladékmennyiség további ártalmatlanításáról gondoskodik. 

kolás közösségei, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek. 

között az összegyűjtött elektronikai hulladékmennyiség 
keretein belül a gyermekekkel és szüleikkel 

megismertetni, népszerűsíteni az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtését. A fentieken túlmenően Európai 
a háztartásokban keletkező elhasználódott elektronikai berendezések összegyűjtése azért, hogy 

ezek a lakosság által szelektíven leadott eszközök szakszerű újrahasznosításra illetve ártalmatlanításra 
 

5.1. A versenyben való részvétel feltételeként jelen versenyszabályzatot a versenyre jelentkezni kívánó közösség 

lapot a versenyre jelentkezni kívánó közösség 
kell írnia, majd azt a Szervezéssel megbízott részére, a 

. március 05. hétfő 12.00 

16.00 óráig. 
március 24. szombat a „Szelektív szombat” projektzáró rendezvényen a Varga Lajos 

5.4 A versenyszabályzat lényeges megsértése esetén, a Szervező a versenyszabályzatot megsértő csoport- 

5.6 A versenyben résztvevőknek a környezetvédelmi célok teljesülését szem előtt kell tartaniuk.  
ó anyagokat az iskolában, óvodában jól 

elektronikai berendezés 

biztosítja, hogy a gyűjtés helyszínén a hulladékot a szabályzatban rögzített feltételek szerint 
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6.3 Az e-hulladékgyűjtés verseny keretében 
adható le.  
6.4 A hulladék után járó pontozási rendszer: 

nagy háztartási gépek  

(pl. mosógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, villanyboiler, stb.)

barkácsgépek (pl. varrógép, elektromos fűnyíró, fúrógép, stb.)

számítástechnikai berendezések  

(pl. számítógép, telefon, mobiltelefon, stb.)

szórakoztató elektronikai berendezések 

(pl. televízió készülék, rádió, MP lejátszó, stb.)

kis háztartási gépek  

(pl. vasaló, hajszárító, konyhai robotgép,

házi használatú orvosi eszközök  (pl. vérnyomásmérő, stb

 
Az akció az alábbi készülék és berendezésfajtákra nem vonatkozik:

• elemek, akkumulátorok 
• fényforrások (izzók, fénycsövek, kompakt fénycsövek, halogén és led
• világítótestek (lámpák, beleértve a zseblámpákat is)

Hiányos berendezés, amit már nem lehet átvenni:
• hűtőgép: hiányzik róla az alábbi három alkatrész közül valami: ajtó, kompresszor (hátul, alul található 

alkatrész), hűtőrács (hátulján lévő rács)
• televízió/monitor: csak maga a képcső, vagy a káva van meg
• mosógép: hiányzik az ajtó, dob
• minden egyéb, más háztartási gép, ha hiányzik valamilyen jól látható alkatrésze, pl. ajtó, oldalfal, laptop 

képernyője. 
 A Szervező a regisztrált közösségeknek pontgy
kötelesek aláírásukkal ellátni.  
7. Az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési verseny végső értékelése: 
Az összegyűjtött hulladékok után járó pontok összege alapján történik az értékelés
három legtöbb pontot gyűjtő csoport részesül díjazásban. 
A végeredmény kihirdetésére és a díjazás
Kategóriák.: 
1. óvodai csoportok 
2. ált. iskola alsó tagozatos osztályok
3. ált. iskola felső tagozatos osztályok
4. középiskolai osztályok 
Minden kategóriában: 
1. helyezés: 50 000 Ft értékű program utalvány
2. helyezés: 40 000 Ft értékű program utalvány
3. helyezés: 30 000 Ft értékű program utalvány
8. Kapcsolattartás:  
Regisztráció beküldése: gycshkistersegiovoda@gmail.com
A Szervező az elektronikai hulladékgyűjtési verseny során felmerülő kérdésekben kapcsolattartónak az alábbi 
személyt jelöli: Kovács Péterné intézményvezető
gycshkistersegiovoda@gmail.com 
 
 
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. február 19.
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verseny keretében csak és kizárólag az e-hulladékgyűjtés tárgyát képező hulladék 

hulladék után járó pontozási rendszer:  

(pl. mosógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, villanyboiler, stb.)   6 pont 

(pl. varrógép, elektromos fűnyíró, fúrógép, stb.)   5 pont

 

(pl. számítógép, telefon, mobiltelefon, stb.)      4 pont

szórakoztató elektronikai berendezések  

(pl. televízió készülék, rádió, MP lejátszó, stb.)     4 pont

(pl. vasaló, hajszárító, konyhai robotgép, stb.)     3 pont

(pl. vérnyomásmérő, stb.)   2 pont  

Az akció az alábbi készülék és berendezésfajtákra nem vonatkozik: 

fényforrások (izzók, fénycsövek, kompakt fénycsövek, halogén és led-es „izzók”) 
világítótestek (lámpák, beleértve a zseblámpákat is) 
Hiányos berendezés, amit már nem lehet átvenni: 
hűtőgép: hiányzik róla az alábbi három alkatrész közül valami: ajtó, kompresszor (hátul, alul található 
alkatrész), hűtőrács (hátulján lévő rács) 
televízió/monitor: csak maga a képcső, vagy a káva van meg 
mosógép: hiányzik az ajtó, dob 
minden egyéb, más háztartási gép, ha hiányzik valamilyen jól látható alkatrésze, pl. ajtó, oldalfal, laptop 

regisztrált közösségeknek pontgyűjtő füzetet állít ki, melyet a versenyző és a s

Az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési verseny végső értékelése:  
Az összegyűjtött hulladékok után járó pontok összege alapján történik az értékelés. Kategóriánként az első 
három legtöbb pontot gyűjtő csoport részesül díjazásban.  

és a díjazása 2018. március 24-i projektzáró rendezvényen kerül 

2. ált. iskola alsó tagozatos osztályok 
ált. iskola felső tagozatos osztályok 

1. helyezés: 50 000 Ft értékű program utalvány 
2. helyezés: 40 000 Ft értékű program utalvány 
3. helyezés: 30 000 Ft értékű program utalvány 

gycshkistersegiovoda@gmail.com  
A Szervező az elektronikai hulladékgyűjtési verseny során felmerülő kérdésekben kapcsolattartónak az alábbi 

Kovács Péterné intézményvezető, tel.: 66/386-610, 06/20/405 2596 e

2018. február 19. 
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űjtés tárgyát képező hulladék 

5 pont 

4 pont 

4 pont 

3 pont  

hűtőgép: hiányzik róla az alábbi három alkatrész közül valami: ajtó, kompresszor (hátul, alul található 

minden egyéb, más háztartási gép, ha hiányzik valamilyen jól látható alkatrésze, pl. ajtó, oldalfal, laptop 

versenyző és a szervező képviselői 

Kategóriánként az első 

kerül sor. 

A Szervező az elektronikai hulladékgyűjtési verseny során felmerülő kérdésekben kapcsolattartónak az alábbi 
06/20/405 2596 e-mail: 


