
Részvételi Szabályzat 

a 2022. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét Akciószervezői számára 

 

Az Akciószervező a regisztráció beküldésével vállalja a következő feltételek szerinti részvételt: 

 

Az Akciószervező típusa 

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

Az Akciószervezőnek a következő kategóriák egyikébe kell tartoznia: 

 Államigazgatási szerv/hatóság, 

 Egyesület/civil szervezet, 

 Gazdálkodó/ipari szervezet,  

 Oktatási intézmény, 

 Magánszemély. 

 

Az Akciók időpontja 

A 2022. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében tervezett akcióknak november 19. és 27. 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 Akciószervező tudomásul 

veszi, hogy a regisztrált akcióját a koordinátornak jogában áll felülvizsgálni. Az ÉMI Nonprofit Kft 

(továbbiakban: ÉMI), mint a koordinátor változtatást kérhet, ha az akció nem felel meg ajelen 

Szabályzatnak, vagy hiányos. 

 A magyarországi akciók regisztrációja a hivatalos regisztrációs felületen, a 

https://www.emi.hu/hulladekcsokkentesihet oldalon keresztül történik. 

 Az akciót az Akciószervező a hatályos jogszabályokkal összhangban köteles végrehajtani, és a 

tevékenységéhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkeznie kell. 

 Az akció célja a szemléletformálás előmozdítása és ösztönzése. 

 Az akciót a nyitottság és az együttműködés szellemisége jellemzi, a tevékenységek minden tekintetben 

erőszakmentesen valósulnak meg. 

 Az akció nem használható politikai vagy vallási célokra, valamint nem lehet ellentétes politika, vallási 

célokkal, sem a jó erkölccsel. 

https://www.emi.hu/hulladekcsokkentesihet


 Az akció nonprofit jellegű, a részvétel ingyenes. Az akció semmilyen körülmények között nem 

összpontosíthat egy bizonyos termékre vagy márkára. 

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

keretében. A logók felhasználási joga ugyanakkor az akciók és az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

előmozdítására korlátozódik. 

 Az akció csak abban az esetben kerül továbbításra a nemzetközi EWWR díj nevezési rendszerébe, 

amennyiben az Akciószervező azt a regisztrációs űrlapon bejelölte! 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét során megvalósításra kerülő akciók jellege 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét akcióinak a következő témák egyikére, vagy többre kell 

összpontosítania: 

1. A hulladékforrások és kibocsátások csökkentése/megszüntetése: 

 tevékenységek, amelyek célja az előállított hulladék mennyiségének csökkentése, hulladéktermelés 

előállítására vagy megelőzésére vonatkozó tájékoztatás, ismeret bővítés (pl. otthoni komposztálás 

vagy reklámmentes matrica kiragasztása a postaládára); 

 valamint olyan tevékenységek, amelyek arra késztetik a fogyasztót, hogy minden vásárlás alkalmával 

tudatosan döntsön a termékválasztás során (pl. minimálisan csomagolt, vagy csomagolásmentes 

termékek, 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; 

 olyan tudatosságnövelő tevékenységek, amelyek célja az újrahasznosítható termékválasztás, illetve a 

vásárlás helyett a tárgyak kölcsönzésére ösztönzés. 

3. Hulladék szétválogatás és újrahasznosítás: 

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

alapanyagok körforgására irányuló információ bővítése és tájékoztatása.   

 szervezett programokkal egybekötött tevékenységek, szétválogató/újrahasznosító, vagy hasonló 

üzemekbe, ahol arra ösztönzik a lakosságot, hogy a megfelelő gyűjtőhelyre vigye a hulladékot. 

4. Takarítási/tisztítási/szemétszedési akciók: 

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

hulladékmennyiségre és az erdőkben, strandokon, folyópartokon lerakott illegális hulladékra. Ezeknek 

a tevékenységeknek a minden esetben utalniuk kell a fenntartható hulladékgazdálkodás fő üzenetére,  



a lakosság hulladékkal kapcsolatos felelősségére a fogyasztásban és különösen a hulladékkeletkezés 

megelőzésében. 

5. 2022. évi tematikus fókusz: A textil 

 A Hulladékcsökkentési Hét minden évben egy előre kiválasztott témára koncentrál. 2022-ben ez a 

fókusztéma a "textil". Az idei évben elsősorban olyan akciókat várunk, ahol a ruhaipar ökológiai 

lábnyomának csökkentése, a textilek, ruhák újrahasznosítása, élettartamának növelése kerül előtérbe. 

Azon akciójavaslatok, amelyek nem a fenti fókusztémára összpontosítanak, elutasításra kerülnek. 

(Például az égetésen alapuló vagy más, „hulladékból energiát” típusú kezdeményezések) A 

hulladékgazdálkodással és a hulladékok hatásaival kapcsolatos általános kérdések szerepelhetnek az akció 

részeként, de kellő figyelmet kell fordítani a hulladékkeletkezés megelőzésére. 

 

Adatvédelem 

A webhelyen történő regisztrációjával az Akciószervező tudomásul veszi, hogy az akciójával kapcsolatos 

nyilvános információ a regisztrációs űrlapon rögzítettek szerint közzétételre kerül. Ebbe beletartozik a 

képviselt szervezet neve, weboldala, elérhetősége, továbbá az akció leírása, megvalósítás dátuma, 

helyszíne. A nyilvános elérhetőségek megadása által tudnak a résztvevők kapcsolatba lépni az 

Akciószervezővel. A részletes Adatvédelmi tájékoztató ide kattintva tekinthető meg: 

https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/adatvedelem.html 

 

Fényképek és videók 

Akciószervező tudomásul veszi, hogy 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 

ezt minden esetben jelezze. A részletes Adatvédelmi tájékoztató ide kattintva tekinthető meg: 

https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/adatvedelem.html 

https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/adatvedelem.html
https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/adatvedelem.html

