
Részvételi Szabályzat 

az Európai Hulladékcsökkentési Hét Akciószervezői számára 

 
Az Akciószervező a regisztráció beküldésével egyetért a következő feltételekkel: 

 

Az Akciószervező típusa 
 

Az akciószervező javaslatot terjeszt elő az Európai Hulladékcsökkentési Hétre (nemzetközi neve: EWWR). 

A szervezőnek a következő kategóriák egyikébe kell tartoznia: 

- Közigazgatás 

- Egyesület/Civil szervezet/Közérdekű szervezet 

- Vállalkozás/Ipar 

- Oktatási intézmény 

- Magánszemély(ek) 

 

 

Az Akciók időpontjai 

 
Az akcióknak a 2020. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét során 2020. november 21. és 29. között kell 

megvalósulniuk. 

 

Az Akciószervező szándéknyilatkozata 

 
- Az Akciószervezőnek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie; 

- Az Akciószervező lehet jogi személy, vagy magánszemély; 

- Valamennyi regisztrált Akció automatikusan elfogadásra kerül, azonban az Akciószervező 

elfogadja, hogy regisztrált tevékenységét a koordinátor felülvizsgálhatja. A koordinátor 

változtatást kérhet, ha az Akció nem felel meg a Szabályzatnak; 

- A magyarországi akciók regisztrációra a regisztrációs felületen keresztül kerül a 

hulladekcsokkentesihet2020.hu webhelyen; 

- Az akciót a hatályos törvényekkel és rendeletekkel összhangban hajtja végre Akciószervező, 

valamennyi szükséges engedély birtokában. 

- Az akció célja a szemléletformálás előmozdítása és ösztönzése; 

- Az akciót a nyitottság és az együttműködés szellemében hajtják végre, nem fegyveres, harci 

jelleggel; 

- Az akciót nem használják fel politikai vagy vallási célokra, és nem sérti azokat, vagy a jó 

erkölcsöt; 

- Az akció nonprofit jellegű, a belépés ingyenes. Semmilyen körülmények között nem 

összpontosíthat az akció egy termékre vagy márkára; 

- Az Akciószervező vállalja, hogy az Európai Hulladékcsökkentési Hét logót használja a regisztrált 

akció keretében. A logóknak a felhasználási joga korlátozott az akciók és az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét előmozdítására; 

- Ha a regisztrációs űrlapon nem jelzik, az Akció nem kerül nevezésre a nemzetközi EWWR díjra és 

a kiválasztási folyamatba. 

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során megvalósításra kerülő akciók jellege 

 
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét akcióinak a következő témák közül egyre vagy többre kell 

összpontosítania: 

 

1. A hulladékforrások és kibocsátások csökkentése/megszüntetése:  

 
- tevékenységek, amelyek célja az előállított hulladék mennyiségének csökkentése, tudásmegosztás 

annak elkerülésére vagy megelőzésére, a hulladék mennyiségének csökkentésére (pl. otthoni 

komposztálás vagy reklámmentes matrica kiragasztása a postaládára),  



- valamint azok a tevékenységek, amelyek arra késztetik a fogyasztót, hogy fontolja meg minden 

alkalommal a vásárlás során a termékválasztást (pl. amelyeknek alig vagy egyáltalán nincs 

csomagolása, ökocímkével ellátott termékek, stb.) 

 

2. Újrahasznosítás és felkészülés az újrahasznosításra:  

 

- tevékenységek, amelyek célja a figyelemfelhívás a termékek lehetséges második életciklusára 

- tevékenységek, amelyek elősegítik az új termék vásárlásának késleltetését javítás vagy 

újrafelhasználás révén, valamint ösztönzik a már nem használt termékek eladományozását,  

- azon tudatosságnövelő tevékenységek, amelyek célja az újrahasznosítható termék kiválasztás, 

illetve a vásárlás helyett a tárgyak kölcsönzésére ösztönzés. 

 

3. Hulladék válogatás és újrahasznosítás:  

 

- tevékenységek, amelyek célja a lakossági szemléletformálás a hulladékok válogatása területén, 

bemutatva és elmagyarázva, miként javíthatják az alapanyagok körforgását 

- tevékenységek, amelyek például válogató/újrahasznosító üzemekbe szervezett látogatásokkal 

ösztönzik a lakosságot, hogy a megfelelő gyűjtőhelyre vigyék a hulladékokat 

 

4. Takarítási/tisztítási/szemétszedési akciók:  
 

- tevékenységek, amelyek célja a lakosság és a média figyelmének felkeltése a természetben 

eldobott hulladékmennyiségre és az illegálisan lerakott hulladékokra az erdőkben, strandokon, 

folyópartokon. Ezeknek a tevékenységeknek a lehető legnagyobb mértékben tartalmazniuk kell az 

üzenetet a fenntartható hulladékgazdálkodásról és a lakosság hulladékkal szembeni felelősségéről a 

fogyasztás, különösen a hulladékkeletkezés megelőzésének előmozdítása révén. 

 

5. 2020. évi tematikus fókusz: Láthatatlan hulladék 
 

- a fentieken túlmenően minden évben lehetőség van egy aktuális tematikus fókuszként 

meghatározott témaválasztásra. A 2020. évben a „láthatatlan hulladék” került megjelölésre, 

melynek részleteiről a honlapon tájékozódhat. 

 

 

Azon akciójavaslatok, amelyek nem a fent felsorolt témákra összpontosítanak, elutasításra 

kerülnek. Például az égetésen alapuló vagy más, „hulladékból energiát” típusú kezelési módok elutasításra 

kerülnek. A hulladékgazdálkodással és a hulladékok hatásaival kapcsolatos általános kérdések 

szerepelhetnek az akció részeként, de kellő figyelmet kell fordítani a hulladékkeletkezés megelőzésének 

prioritására. 

 

Adatvédelem 

 
A webhelyen történő regisztrációval az Akciószervező vállalja, hogy közzétételre kerülnek az akcióval 

kapcsolatos nyilvános információk a regisztrációs űrlapon rögzítettek szerint. Ez tartalmazza a képviselt 

szervezet nevét, weboldalát, elérhetőségét, továbbá az akció leírását, dátuma, címét és a megjelölt 

témákat. Fontos a nyilvános elérhetőségek megadása, hogy a résztvevők kapcsolatba léphessenek az 

akciószervezővel. Az adatvédelemről bővebben a honlapon tájékozódhat. 

 

Fényképek és videók 
 

Minden olyan fénykép és videó, amely megosztásra kerül a koordinátorral és/vagy az EWWR Titkársággal, 

közzétehető az Európai Hulladékcsökkentési Hét galériájában, Facebook és Instagram oldalain, továbbá 

egyéb nyilvános felületeken az Európai Hulladékcsökkentési Hét népszerűsítése érdekében. Kereskedelmi 

célú felhasználás nem engedélyezett. Amennyiben nem kívánja megosztani a fényképeit vagy videóit, 

kérjük azok továbbításakor jelezze. 

 


