
Részvételi feltételek: 

A jelen Részvételi Feltételek szabályozzák a Közép-európai Egyetem (cím: 1051 Budapest, 

Nádor u. 9., a továbbiakban „Egyetem”) által meghirdetett és szervezett „Önkéntes Segítői 

Program COVID Idején” (a továbbiakban: „Program”) során az 

 Ön, mint a Programban résztvevő Segítendő személy Programban történő 

regisztrációjának; valamint 

 a  Programban az Ön által megjelölt Támogatások igénybe vételének feltételeit. 

Kérjük, a Programra történő regisztráció, valamint a Programba tartozó Támogatások 

igénybevétele előtt olvassa el az alábbi Részvételi Feltételeket és az Adatvédelmi 

Tájékoztatót.  

1. A Részvételi Feltételek hatálya 

A jelen Részvételi Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató szabályozzák az Ön 

Egyetemmel fennálló szerződéses jogviszonyát az alábbiak tekintetében: 

 regisztráció a Programban, és 

 a Támogatások igénybevétele. 

Főszabályként a Támogatást nem közvetlenül az Egyetem nyújtja a Segítendő részére, hanem 

a Programba regisztrált és az Egyetem által kiválasztott Önkéntes Segítő, aki szintén elfogadja 

a program rá vonatkozó Részvételi feltételeit. 

2. Regisztráció a Programba 

(1) A Programban való részvételhez és a Támogatások igénybe vételéhez regisztrálnia kell a 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E1nE2VN24kuSC72wOGOBhPYmvt

112xhHq1anyLDZrpVUREUyOTlCWFhJMzJKUFk4QTNUVTRMNjRCVC4u online 

nyomtatvány kitöltése és az egyetem részére történő leadása útján 

(2) Regisztrációra a következő feltételek vonatkoznak: 

 Az online platformon történő regisztráció ingyenes, és nem jár az Ön számára 

részvételi kötelezettséggel a Programban. Az Egyetem nem köteles regisztrálni Önt, és 

szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e a regisztrációt vagy sem, illetve nyújt-e 

Önnek Támogatást vagy sem, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. 



 Csak 12. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A használat csak 

magánjellegű lehet, kereskedelmi célú nem. 

 A regisztráció során Ön köteles hiánytalan, pontos és valós információkat szolgáltatni. 

Az Ön kötelessége gondoskodni kell arról, hogy a regisztráció során szolgáltatott 

információk és a Programban való részvétele időtartama alatt hiánytalanok, pontosak 

és aktuálisak maradjanak.  

 Ön csak egy néven regisztrálhat, és azt csak a saját nevében használhatja (kivéve a 

törvényes képviselő, aki a képviselt gyermek  nevében történő regisztrációra is 

jogosult). 

 Az Egyetem kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy ha Ön a jelen Részvételi 

Feltételek szerinti kötelezettségek bármelyikét megszegi, az Ön regisztrációját törölje, 

és eltiltsa Önt a Programban történő részvételtől. 

(3) A regisztráció iránti kérelem benyújtásának feltétele ezen Részvételi Feltételek  és az 

Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása, amelyek elfogadásával szerződés jön létre Ön és az 

Egyetem között (a „Szerződés”). 

3. A Támogatások igénybevételének általános szabályai 

Ön köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, tiszteletben tartani harmadik felek jogait, 

valamint udvariasságot és tiszteletet tanúsítani a többi Segítendő Személlyel, az Önkéntes 

Segítőkkel, valamint az Egyetemmel szemben a Programmal kapcsolatos minden 

kommunikációja során. Így köteles tartózkodni mindennemű erőszakos, bántó, közerkölcsöt 

sértő magatartástól, kommunikációtól. 

A Programba tartozó valamennyi Támogatás csak korlátozott számú Segítendő személy 

számára áll nyitva. Ezért az adott Támogatást igénybe vevő Segítendők kiválasztásáról, 

illetőleg egyes Segítendő személyek Támogatás iránti igényének nemteljesítéséről az 

Egyetem szabad belátása szerint és jogkövetkezmények szerint dönt. Senkinek nincs előjoga 

arra, hogy egy adott Támogatást igénybe vegyen. A jogorvoslat lehetősége kizárt. 

Az Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a Programból vagy az adott Támogatásból 

azon kiválasztott Segítendőt, aki megszegi e Részvételi Feltételeket. 

Minden olyan tartalom, amelyet a Támogatások igénybevétele során a Segítendő személy 

vagy az Önkéntes segítő elérhetővé tesz a Program résztvevői számára, beleértve a 

szövegeket, képeket, audiofájlokat, letöltéseket, , valamint minden egyéb dokumentum és 



anyag (a továbbiakban együttesen az „Anyagok”) szerzői jogi és/vagy védjegyjogi oltalom és 

olyan egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, amelyeket Ön köteles tiszteletben 

tartani. 

Az Egyetem ingyenesen és belátása szerint biztosítja a Támogatásokat. Az Egyetem bármikor, 

belátása szerint és jogkövekezmények nélkül jogosult a Támogatások és /vagy a Program 

(részleges vagy teljes) módosítására és/vagy beszüntetésére. 

Előfordulhat, hogy a Támogatások valamelyike szervezési, technikai vagy egyéb okok miatt 

nem elérhető. Önnek nincs joga a Támogatás(ok) folyamatos elérhetőségét követelni. Az 

Egyetem nem köteles a Program és a Támogatások megszakításmentes és hibamentes 

biztosítására, és nem is tartozik ezért felelősséggel. 

Önnek saját költségérre kell gondoskodnia arról, hogy rendelkezzen a Programba való 

regisztráció és a támogatások igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételekkel, 

beleértve többek között a szükséges hardvert és szoftvert (pl. internetböngészőt), hozzáférési 

sebességet és adatátviteli sebességet. Az Egyetem illetve az Önkéntes Segítő nem vállal 

felelősséget azért, ha Ön nem tudja igénybe venni az Önkéntes Segítő által meghatározott 

vagy elfogadott módon az Ön által igényelt Támogatást. Ugyanígy sem az Egyetemet sem 

pedig az Önkéntes Segítőt nem terheli semmilyen felelősség azért, ha az Ön által igénybe 

venni kívánt Támogatás nm az Ön elvárásai vagy igényei szerint kerülnek az Ön részére 

nyújtásra. 

4. A felelősség korlátozása 

Az Egyetem a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértékben kizárja a saját 

és az Önkéntes Segítők felelősségét az Önnél a Programmal, a Támogatásokkal kapcsolatban 

felmerülő összes költség és kár vonatkozásában. 

Mivel az Egyetemnek semmilyen ellenőrzési joga és lehetősége nincs a tekintetben, hogy az 

adott kiválasztott Önkéntes Segítő milyen módon, és különösen a rá vonatkozó Részvételi 

Feltételek betartásával vesz-e részt a Támogatás nyújtásában, ezért az Egyetem nem vállal 

felelősséget az Önkéntes Segítő által a Program során tanúsított magatartással kapcsolatban. 

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Ön részére  a Támogatást nyújtó Önkéntes Segítő 

jogellenes, közerkölcsöt sértő magatartást tanúsít, akkor kérjük jelezze az Egyetem részére 

annak érdekében, hogy az Egyetem a rendelkezésére álló eszközök útján kivizsgálhassa az 

esetet. 



5. A Programban való részvétel megszüntetése  

Bármikor megszüntetheti a Programban való részvételét az alábbi e-mail címre történő 

eljutatott kérelem által: communityengagement@ceu.edu. 

Az Egyetem az Önnel fennálló Szerződést rendes felmondás útján, 14 napos felmondási 

idővel bármikor és jogkövetkezmények nélkül felmondhatja. Ez nem érinti az alapos okból 

történő rendkívüli felmondás jogát. 

Az Egyetem különösen akkor jogosult az alapos okból történő rendkívüli felmondásra, ha Ön 

megszegi a Részvételi Feltételeket. Az Egyetem általi felmondást írásban kell megtenni (a 

regisztráció során Ön által megadott e-mail útján küldött felmondás elegendő, azzal, hogy a 

jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik). 

6. A Részvételi Feltételek módosítása 

Az Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy e Részvételi Feltételeket jövőbeli hatállyal bármikor 

módosítsa, bármilyen jogkövetkezmény nélkül. Az Egyetem a honlapján közzéteszi a 

módosított feltételeket. A módosítások az Egyetem által meghatározott időponttól lépnek 

hatályba. 

Ha Ön nem ért egyet a változtatással, Ön e Részvételi Feltételekben írtak szerint bármikor 

megszüntetheti a Programban való részvételét. 

7. Alkalmazandó jog 

E Részvételi Feltételek egy vagy több rendelkezésének részbeni vagy teljes érvénytelensége 

vagy azzá válása, nem érinti a Részvételi Feltételek többi részének érvényességét, kivéve, ha 

e  Részvételi Feltételek fenntartása valamelyik fél számára indokolatlan nehézséggel járna. 

E Részvételi Feltételekre Magyarország joga irányadó. 

8. Elérhetőségünk 

Ha kérdése vagy észrevétele van a Programmal, vagy e Részvételi Feltételekkel kapcsolatban, 

a következő címe(ke)n veheti fel velünk a kapcsolatot: communityengagement@ceu.edu 


