
 

Általános Részvételi Feltételek 

I. Általános rendelkezések 

1.1 Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: szervező) szervezi és bonyolítja le a „TeSzedd! 2023 Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért!” elnevezésű országos hulladékgyűjtési akciót (a továbbiakban: akció). 
 
1.2 Jelen Általános Részvételi Feltételek (a továbbiakban: ÁRF) az akció lebonyolítása, illetőleg az 
akcióban való részvétel kereteinek és szabályainak rendezése érdekében az Szervező és a 
programokon önkéntesen résztvevő személyek közötti jogviszony szabályait rendezi. 
 
1.3 Jelen ÁRF személyi hatálya kiterjed az akció Szervezőjére, az általa kijelölt koordinátorokra, illetve 
az akcióban, ennek keretében szervezett munkavégzésben résztvevőkre (a továbbiakban: résztvevők). 
 
1.4 Jelen ÁRF tárgyát képező akción történő részvétel feltétele, hogy résztvevő koordinátorként az 
akcióhoz kapcsolódó honlapon online regisztráció keretében vagy önkéntes résztvevőként a helyszínen 
található papír alapú (helyszíni) jelenléti ív aláírásával jelentkezzen. A szervező az ÁRF-et, az 
Adatkezelési Tájékoztatót, valamint az akcióhoz tartozó egyéb szabályzatokat az akcióhoz kapcsolódó 
honlapján (www.szelektalok.hu) teszi közzé. A papír alapú jelenléti ív aláírásával történő jelentkezés 
esetén a mindenkor hatályos ÁRF és egyéb szabályzatok minden helyszínen teljeskörűen 
megismerhetőek. Mindezek értelmében a résztvevő a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív aláírásával 
vagy az online regisztráció során nyilatkozik, hogy jelen ÁRF rendelkezéseit teljeskörűen megismerte, 
elfogadta, és ennek megfelelően vesz részt az akcióban. Így a résztvevő nem hivatkozhat arra, hogy 
jelen ÁRF számára nem volt hozzáférhető, illetőleg a papír alapú (helyszíni) jelenléti ívet ennek 
ismerete nélkül írta alá, vagy az online regisztrációt ennek ismerete nélkül hajtotta végre.  

1.5 A szervező és a résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy minden közöttük esetlegesen felmerülő 
jogvitában online regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltése esetén, a kitöltés idején 
hatályos jogszabályokat, illetőleg jelen ÁRF-nek a jelentkezéskor hatályos szövegét kell alkalmazni. 

1.6 A szervező és a résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy az akció résztvevői anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt az akcióban, és végzik az esetleges szervezési és lebonyolítási 
feladatokat. 

II. Részvétel 

2.1 Az akcióban való részvétel feltétele a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése és 
aláírása vagy az online regisztráció, mellyel a programokon közreműködő résztvevő jelen ÁRF-et és 
Adatkezelési Tájékoztatóját elfogadja. 

2.2 A 10. életévét betöltött, de a 18 év alatti résztvevő esetén a jelentkezés feltétele az online 
regisztráció vagy a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése a törvényes képviselő által, 
mellyel az akcióban közreműködő résztvevő jelen ÁRF-et, munkavédelmi szabályzatot és egyéb, az 
akcióhoz tartozó szabályzatokat, Adatkezelési Tájékoztatóját is elfogadja.  

2.3 Amennyiben az akció a közölt feltételekkel vagy időpontban történő megtartását elháríthatatlan 
természeti tényezők (tartósan rossz idő, árvíz, stb.) akadályozzák, úgy a szervező az Energiaügyi 



 
Minisztérium jóváhagyásával az akciót más időpontra áthelyezheti. Az áthelyezéssel járó 
többletköltségek (utazási, szállítási díjak, stb.) a résztvevőket terhelik, azért a szervező felé semmilyen 
költség nem számolható el. 

2.4 Az akcióban a részvétel önkéntesen saját felelősségre történik. Az önkéntes résztvevőnek kötelező 
az akció vonatkozásában a helyszínen megtartott munkavédelmi oktatáson történő részvétel, a 
munka- és balesetvédelmi szabályok megismerése, valamint kötelező ezen szabályokat tevékenysége 
végzése során magára nézve kötelezőnek tekintenie és betartania, valamint az akcióban saját 
felelősségére vesz részt. 

2.5 Résztvevő önkéntes tevékenység végzése során önmagára és társaira és a környezetre veszélyes 
magatartást nem tanúsíthat, és a helyszínen átvett hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket (zsák, 
védőkesztyű, kötöző) annak rendeltetése szerint köteles használni.  

III. Felelősség 

3.1 Az akción mindenki a saját felelősségére, ellenszolgáltatás nélkül önkéntesen vesz részt. A 
résztvevők az online regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltésével elismerik, hogy 
minden tekintetben tisztában vannak az akció baleseti és egészségügyi kockázataival, az erről szóló 
tájékoztatást megkapták és tudomásul vették. 

3.2 A résztvevőnek kell bizonyítania, hogy a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő 
kára, vagy a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 
szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes 
jogviszonnyal összefüggésben következett be. A szervező mentesül a felelősség alól, amennyiben az 
akció során keletkezett kár, amelyet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy az önkéntes 
elháríthatatlan magatartása okozott. A szervező nem köteles megtéríteni azt a kárt, amely az önkéntes 
felróható magatartásából származik. 

3.3 A észtvevő által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a 
szervező felel. Azonban résztvevőnek felróható magatartás által harmadik személynek okozott kárért 
Résztvevő a szervező felé felel, és így a szervező a résztvevőtől követelheti kárának megtérítését. 

3.4 A résztvevők a szervező által rendelkezésre bocsátott eszközök (védőkesztyű, zsák, gyorskötöző) 
nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak. 

3.5 Résztvevő vállalja, hogy kizárólag az akció keretén belül gyűjthető hulladékot gyűjt be és helyez el 
az elszállítási ponton. Az akció keretén belül nem gyűjthető hulladéktípusok a következők: építési-
bontási törmelék, gyógyszer, autó akkumulátor, motorolaj, autóalkatrész, elektromos és elektronikai 
berendezés, gumiabroncs, ágymatrac és bútorok, valamint zöldhulladék sem. 

IV. Vegyes Rendelkezések 

4.1 A szervező és a Résztvevő között létrejövő jogviszony bármely elemével kapcsolatban a feleknek 
bármilyen jogvitájuk merül fel, úgy azt elsősorban tárgyalásos békés úton kötelesek rendezni. 
Amennyiben a tárgyalásos, békés út nem jár sikerrel, úgy a felek a vitás kérdések eldöntésére a Budai 
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki. 



 
4.2 A jelen ÁRF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, illetve a vonatkozó egyéb hatályos magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

4.3 Jelen RF 2023. március 20. napjától hatályos. 

 


