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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

~az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával megvalósuló Vándortábor Programban résztvevő pedagógusok 
és pedagógus képzésen részt venni kívánó személyek, illetve egyéb résztvevők jogai és kötelezettségei,  

valamint egyéb eljárási rend szabályozása tárgyában~ 
 

JELEN DOKUMENTUM MEGHATÁROZZA AZ ÉRDEKLŐDŐ PEDAGÓGUSOK 

RÉSZÉRE A REGISZTRÁCIÓ, A PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE VALÓ 

JELENTKEZÉS, VALAMINT A VÁNDORTÁBORRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS 

AZ AZON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIT AZ ALÁBBIAK SZERINT: 
 

I. Bevezető Rendelkezések 
 
I.1. A Magyar Kormány támogatásával létrehozott Vándortábor program régi hagyományokat 
elevenít fel, és nagy lehetőség arra, hogy a felső tagozatos és középiskolás diákok szervezett, 
biztonságos keretek között, de saját baráti társaságukban, iskolatársaikkal közösen, tanáraik 
vezetésével szerezhessenek életre szóló élményeket Magyarország természeti értékeinek 
megismerése során. 
 
I.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és annak elválaszthatatlan részét 
képező melléklet szerinti felhívás (a továbbiakban: Felhívás; és úgyis, mint: Melléklet) szabályozzák 
az Országos Erdészeti Egyesület (nyilvántartásba vételének száma: 01-02-0000385, adószáma: 
19815905-2-41, székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91., képviseletében eljár: Elmer Tamás 
főtitkár, a továbbiakban úgyis, mint: OEE),  koordinálásával megvalósuló Vándortábor programban 
résztvevő pedagógusok, valamint a pedagógus képzésen részt venni kívánó személyek jogait és 
kötelezettségeit, a pedagógus képzéssel kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a Vándortáborral 
kapcsolatos egyéb tudnivalókat és a táboroztatással kapcsolatos eljárási rend további általános 
feltételeit. Amennyiben a szövegkörnyezetből más egyértelműen nem következik, az ÁSZF alatt 
egyidejűleg a Mellékletet is érteni kell. 
 
I.3. A www.erdeivandor.hu weboldalon keresztül történő, a Vándortábor tekintetében 
táboroztatásra jelentkező pedagógus, pedagógus képzésen részt venni kívánó személy, valamint 
kísérőként részt venni kívánó egyéb személy, illetve egyéb a táboroztatással érintett személy (a 
továbbiakban többek között úgyis, mint: Jelentkező, Regisztráló,  Felhasználó,  Pedagógus; együttesen 
az OEE-vel a továbbiakban úgyis, mint: Felek és külön-külön úgyis, mint: Fél) a www.erdeivandor.hu 
weboldalon történő kötelező regisztrációval az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el, az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezően alkalmazni rendelik. 
 
I.4. A Feleket megillető jogok és kötelezettségek a jelen ÁSZF alapján és azzal összhangban 
értelmezendőek. Az ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül és a 
Felek között fennálló jogviszonyra ezen feltételek alkalmazása kötelező. A www.erdeivandor.hu 
weboldalon Regisztráló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerinti Vándortábor 
programban, képzésen stb. kizárólag regisztráció megtételével jogosult részt venni, amely 
regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF rendelkezései a 
regisztrációval egyidejűleg alkalmazhatóak a Felek jogviszonyára. 
 
Regisztráló kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseivel nem ért 
egyet, illetve jelen ÁSZF rendelkezéseit vitatja, úgy köteles regisztrációját haladéktalanul törölni 
azzal, hogy ezen törlés bármely általa korábbiakban megtett, jelen ÁSZF szerinti részvételre 
vonatkozó regisztráció törlését is jelenti egyidejűleg. Regisztráció törlését Regisztráló email 
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kérelemben jelzi Adminisztrátor felé, és Adminisztrátor válaszára küldött email megerősítés után a 
törlésről Adminisztrátor gondoskodik. 
 
I.5. A hatályos ÁSZF a Regisztrálók részére a belépést követően a 
https://regisztracio.erdeivandor.hu/ weboldalon megtekinthető. Az ÁSZF változásáról az OEE – 
legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően – a változásokat tartalmazó részeket a 
https://regisztracio.erdeivandor.hu/ weboldalán megismerhetővé teszi és egyidejűleg az érdekelt 
és érintett Fél részére elektronikus levél útján értesítést küld a változások bekövetkeztének tényéről, 
amely változások részletes tartalma a https://regisztracio.erdeivandor.hu/ weboldalon 
megtekinthető.  
 
Regisztráló ezen értesítési módokat kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Amennyiben 
Regisztráló a hatálybalépés napjáig a változások ellen írásban nem tiltakozik, azt úgy kell tekinteni, 
mintha ahhoz kifejezett hozzájáruló jóváhagyását adta volna, és részéről a változás elfogadottnak 
tekintendő. A Regisztráló nem érvényesíthet kártérítést a OEE-vel szemben abból adódóan, hogy 
OEE vonatkozó ÁSZF módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett 
tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a 
https://regisztracio.erdeivandor.hu/ weboldalon.  
 
A Regisztráló a Regisztrációt (név, emailcím, telefonos elérhetőség és jelszó megadása, ÁSZF és 
Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és elfogadása) követően automatikus email megerősítést kap a 
Regisztrációról, és számára automatikusan elérhetővé válik a belső profiloldal (a továbbiakban: 
Profiloldal, és úgyis, mint: Webfelület). 
 
A Regisztráció során a Regisztráló köteles valós adatokat megadni. 
 
A Regisztráció a jelen ÁSZF szerinti programokon való részvétel elengedhetetlen feltétele. 
 
Regisztráló köteles az OEE-vel folyamatosan együttműködni, e körben a www.erdeivandor.hu 
honlapon valamennyi információt és tájékoztatást elolvasni, a honlap tartalmát köteles 
rendszeresen ellenőrizni. Regisztráló profil lapját és elektronikus levelezését, e-mail címét 
folyamatosan ellenőrizni köteles, mivel részére OEE dokumentumokat tesz elérhetővé, amelyről 
OEE Regisztrálót e-mail útján értesíti.  
 
Regisztráló tudomásul veszi, hogy elsődleges kommunikációs eszköznek a honlapot, azon belül a 
Profiloldalt, illetőleg az elektronikus levelezést (e-mail) tekintik. Regisztráló a folyamatos 
kapcsolattartás érdekében köteles a Profiloldalát rendszeresen látogatni és az e-mail fiókját bejövő 
levelek érdekében rendszeresen ellenőrizni. Regisztráló köteles e-mail címének esetleges 
változásáról az OEE-t haladéktalanul tájékoztatni. 
 

II. Általános rendelkezések 
 
II.1. Magyarország Kormánya a természetjárás növekvő népszerűségére és nevelési, hazafias, 
turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a gyalogos 
természetjárás vándortáborozási formájának újraindítását, amely törekvés mellett az OEE 
elköteleződött. Az OEE ezen szerződés alapján a feladatok ellátásába – amely feladatok teljességgel 
összhangban állnak az Alapszabályában rögzített tevékenységekkel és célokkal –, azok céljainak hatékonyabb 
elérése és a tevékenységek magas színvonalú ellátása érdekében jogosult és köteles bevonni az arra 
megfelelő szakmai és infrastrukturális háttérrel rendelkező személyeket. 
 
A Vándortábor Program célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló 
egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok 
körében. Kiemelt cél továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok ösztönzése, segítése, 
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továbbképzés szervezése számukra, a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelő munka anyagi 
elismerése. 
 
Az erdei vándortáborok gyalog teljesíthető, egyhetes táborok. A csoportok 7 nap alatt 50-90 
kilométert tesznek meg, és jellemzően kétnaponta váltanak táborhelyet. Az erdei vándortáborok 
során a diákok testközelből ismerkedhetnek meg Magyarország erdeivel, miközben a természetben 
szereznek személyes élményeket. Az erdei iskolai programok segítséget nyújtanak természet- és 
honismereti tudásuk bővítéséhez, kulturális és történelmi emlékeket kereshetnek fel. Az erdei 
vándortáborok kifejezetten „zöld” táborok: nagy jelentőséget kap az erdőben hagyott ökológiai 
lábnyom, különös figyelmet élvez a környezettudatos szemlélet kialakítása. Az erdei vándortáborok 
közösségépítő szerepe érték: a közös túrázásnak, a közösségi élménynek a pedagógusok és kísérők 
is részesei. 
 
Az erdő a legösszetettebb szárazföldi ökológiai rendszer és megújítható természeti erőforrás, így a 
program célja továbbá az erdőkkel kapcsolatos ismeretek eljuttatása a társadalom széles rétegei 
számára, az erdők rekreációs szerepének erősítése, aktív részvétel az ifjúság környezeti nevelésében, 
össztársadalmi szinten a fenntarthatóság alapelveinek képviselete. 
 
II.2. A jelentkező Pedagógus jelen ÁSZF szerint kijelenti, hogy a fentiekben részletezett célokat és 
törekvéseket ismeri, azok fontosságára tekintettel együttműködési és aktív tevékenység ellátási 
szándékát fejezi ki az OEE felé, továbbá rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel, amely a jelen 
ÁSZF szerinti feladatok ellátását számára lehetővé teszik. 
 
II.3. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az ÁSZF szerint szabályozott Pedagógus képzésen, 
Vándortábor programon való részvétel, bármely egyéb szabályozás alá eső tevékenység 
Regisztrációhoz kötött az alábbiak szerint: 
 
  Regisztráció 

 
1.  A Regisztráló megnyitja és kitölti az regisztráció felületet. 
 
2. A Regisztráló megadja az adatait: név, emailcím, telefonos elérhetőség, 
választott jelszó. 
 
3. A Regisztráló automatikus e-mail megerősítést kap a regisztrációról. 
 
4. A Regisztrálóhoz tartozó egyedi Profiloldal automatikusan elérhetővé 
válik. 
 
5. A regisztrációs felületet a Regisztráló maga tölti ki, és a Regisztráló 
köteles valós adatokat megadni. Minden hibásan megadott adatból 
származó jogkövetkezményt Regisztráló visel. 

 
III. A Pedagógus képzésre vonatkozó rendelkezések 

 
III.1. Az Országos Erdészeti Egyesület és a Testnevelési Egyetem támogatást nyújt a „Gyalogos 
vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzéssel (Pedagógus képzés). A 
pedagógusok a képzés segítségével az élmények átadásából és országunk kincseinek 
természetközeli, kézzel fogható megismertetéséből vehetik ki aktívan a részüket. A továbbképzésen 
a pedagógusok többek között megismerik a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, 
szabályokat és jogszabályokat, alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg 
szükséges egészségügyi feladatok ellátására, továbbá térképolvasói és tájékozódási gyakorlatra is 
szert tesznek.  
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A képzés elvégzésével a pedagógusok akkreditált gyalogos vándortábor-vezetői képesítést 
szereznek. 
 
III.2. Az akkreditált gyalogos vándortábor-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges képzést a 
Testnevelési Egyetem biztosítja a Pedagógus részére, így a képzésre vonatkozó megállapodás is a 
Testnevelési Egyetem és a Pedagógus között jön létre. Pedagógus a képzés díjának megfizetésére 
is a Testnevelési Egyetem és közötte létrejövő megállapodás alapján a Testnevelési Egyetem részére 
köteles. 
 
III.3. OEE a jelen fejezet szerinti bármely képzésekkel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, 
ideértve az adatkezelésre vonatkozó felelősséget is. A képzésekkel kapcsolatban felmerülő esetleges 
károk, követelések érvényesítésére, bármely igényérvényesítésre kizárólag a Testnevelési 
Egyetemmel szemben van lehetőség.  
 
OEE tájékoztatja az érintetteket, hogy a Pedagógus képzés vonatkozásában OEE a Testnevelési 
Egyetem adatfeldolgozójaként jár el arra tekintettel, hogy e körben az adatokat a Testnevelési 
Egyetem, mint adatkezelő nevében gyűjti és kezeli. 
 
III.4. Az OEE és a Testnevelési Egyetem között létrejött megállapodás alapján az OEE a 
képzésekre történő jelentkezési folyamatban vesz részt. E körben az OEE a képzésre jelentkezők 
listáját köteles továbbítani a képzést nyújtó Testnevelési Egyetem részére. 
 
III.5. A képzésre csak Regisztráló pedagógusok jelentkezhetnek. A képzésre történő jelentkezés 
folyamata az alábbi: 
 

Képzés jelentkezés  
 

1.  A Jelentkező kitölti az űrlapot. 
 
2. A Jelentkező automatikus e-mail visszaigazolást kap a jelentkezésről. 
 
3. Az adminisztrátor feldolgozza a jelentkezést és e-mailben tájékoztatja a 
Jelentkezőt. 
 
4. A Testnevelési Egyetem e-mailben tájékoztatja a Jelentkezőt a képzés 
díjának befizetési módjáról és a hallgatói szerződéskötéshez szükséges 
egyéb teendőkről. 
 
5. Az űrlapot a Jelentkező maga tölti ki, és a Jelentkező köteles valós 
adatokat megadni. Minden hibásan megadott adatból származó 
jogkövetkezményt Jelentkező visel. 

 
IV. Vándortábor: az OEE és a Pedagógus között fennálló megbízási jogviszony 

 
IV.1. Pedagógus kötelezettséget vállal arra, hogy pedagógusként, személyes részvételével, a 
Regisztrációt követően a www.erdeivandor.hu felületen rögzített elérhető és meghatározott 
útvonalon és határozott időtartam alatt, diákok, mint résztvevők részére szervezett, a 
közfelfogásban elfogadott ún. nyári táboroztatási és táborszervezési tevékenységet végez. 
Pedagógus táborszervezőként köteles az adott tábor útvonalát, időtartamát, a táborozáson 
résztvevők létszámát rögzíteni, megjelölni, az OEE számára megismerhetővé tenni az ezen adatok 
megadására szolgáló Webfelületen, továbbá az előleg és részvételi díj megfizetéséről határidőben 
intézkedni. 
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OEE megbízza továbbá a Pedagógust, hogy a Webfelületen kiválasztott és megjelölt útvonalon és 
időpontban szervezett Vándortáboron, illetve az ahhoz kapcsolódó foglalkozásokon személyesen 
vegyen részt; a kísérő pedagógusok regisztrációjáról, jelentkezéséről és személyes részvételéről 
gondoskodjon; a fenti feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzését, így a résztvevők 
jelentkeztetését, helyszínre szállításának megszervezését lássa el; a tábor lebonyolítását lássa el a 
Vándortábor programjának megfelelően.  
 
A Vándortábor Programba kizárólag a jelen ÁSZF III. fejezetében hivatkozott akkreditált 
képesítéssel rendelkező, regisztrált Pedagógus, vagy a legalább középfokú (bronzjelvényes) MTSZ 
túravezető képesítéssel rendelkező személy adhat le jelentkezést. 
 
A Pedagógus feladatát képezi különösen a vándortábor programjai alapján annak tényleges 
kidolgozása, szervezése; kapcsolattartás az OEE-vel és az OEE szerződéses partnereivel, valamint 
a résztvevő személyekkel és törvényes képviselőikkel; a vándortábor követelményeinek és az OEE 
és OEE szerződéses partnereinek utasításainak betartása és betartatása; a kapcsolódó nyilatkozatok 
– egészségügyi és adatvédelmi nyilatkozat – begyűjtése és megőrzése; a vándortábor során a résztvevő 
személyek gondos felügyelete, bárminemű probléma esetén haladéktalan és megfelelő intézkedés 
megtétele az OEE kapcsolattartója  irányába történt jelzéssel egyidejűleg. 
 
Pedagógus kifejezetten tudomásul veszi, hogy az OEE jogosult egyoldalúan – kizárólag külső 
körülmény kiváltotta szükség esetén, megfelelő és időszerű tájékoztatás után – módosítani az adott 
vándortábor útvonalát, a táborozáson részt vevők létszámát, a tábor időpontját. Pedagógus köteles 
Profiloldalát és e-mail fiókját rendszeresen ellenőrizni, ezen esetleges változtatások nyomon 
követése érdekében. Amennyiben a módosítást a Pedagógus nem fogadja el, úgy az adott 
vándortábor lemondásra és törlésre kerül. Amennyiben a Pedagógus a módosítás közlését követő 
15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik a módosítás elfogadásáról, úgy OEE jogosult egyoldalúan 
az adott vándortábort lemondani és törölni. Ilyen esetben bekövetkezett lemondás avagy törlés 
esetén OEE az előlegként befizetett díjakat a Pedagógus részére visszautalja. Pedagógus 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy sem ő, sem harmadik személy nem jogosult sem kártérítési, sem 
más igényt érvényesíteni OEE-vel szemben a tábor lemondása avagy törlése esetén, illetőleg azzal 
bármely módon összefüggésben. 
 
IV. 2. A www.erdeivandor.hu weboldalon a jelen ÁSZF alapján részletezett Vándortábor 
Programban való részvétel minden esetben előzetes Regisztrációhoz kötött, ide értve különösen a 
Táborszervező Pedagógust és a Kísérő Pedagógusokat.  
 
A Webfelületen megismerhető táborozási időpontok tekintetében a jelentkező időpontot választhat 
a Melléklet szerinti jelentkezési határidőben, a még elérhető időpontok közül. Az időpont foglalást 
követően a Táborszervező Pedagógus 7 napon belül visszajelzést kap az OEE-től a jelen ÁSZF 
szerinti elérhetőségeken. A visszajelzésben az OEE egyéb adatok megtételére hívja fel a Pedagógust 
– (i) részt vevők száma, (ii) a 12/1991 (V. 18.) NM rendelet szerinti egészségügyi nyilatkozatok 
benyújtására való felhívás, (iii) részt vevő Pedagógusok száma, Kísérő Pedagógusok száma, névsor.  
 
A foglalás megtörténtéről az OEE 7 napon belül visszaigazolást küld a Pedagógus részére. 
 
Az OEE visszaigazolását követően Táborszervező Pedagógus a vándortáborra vonatkozó 
időpontfoglalásokat megküldi az érintett társpedagógusok/Kísérő Pedagógusok e-mail címére, és 
egyidejűleg felhívja a társpedagógusokat, hogy csatlakozási szándékukat erősítsék meg/küldjék meg 
a Pedagógus részére. A társpedagógusok jelen ÁSZF szerinti regisztrációja hiányában a 
társpedagógusok az adott programban részt venni nem tudnak. A társpedagógusok részére 
kiküldendő email csak olyan email címre küldhető ki, amely a honlapon Regisztráló pedagógushoz 
tartozik.  

http://www.erdeivandor.hu/
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A Regisztráció a jelen ÁSZF szerinti programokon való részvétel elengedhetetlen feltétele. 
 
A társpedagógus 7 napon belül küldi meg adataival együttesen a csatlakozási felhívásra vonatkozó 
választ a Pedagógus részére. 
 
Bejelentkezés után minden Pedagógus (Táborszervező Pedagógus és Kísérő Pedagógus) számára 
elérhető lesz a Profiloldalon a Pedagógus által kötelezően kitöltendő és aláírandó, Pedagógus 
megbízási jogviszonyra vonatkozó egyes kötelezettségvállalásait tartalmazó egyoldalú nyilatkozat (a 
továbbiakban: Nyilatkozat), és az ehhez kapcsolódó dokumentumok. A Nyilatkozatot az 
útmutató szerint a Pedagógusok a kitöltést és aláírást követően postai úton eljuttatják OEE részére. 

  
Pedagógus tudomásul veszi, hogy az OEE, mint megbízó és közötte, mint megbízott táborszervező 
között megbízási jogviszony jön létre. Megbízási jogviszony jön létre továbbá az OEE és a Kísérő 
Pedagógus között is. 
 
A megbízási jogviszony a Pedagógus által kitöltött és aláírt Nyilatkozat OEE általi kézhezvételével 
jön létre a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, és a Pedagógus által a Regisztráció és 
útvonalfoglalás körében a Webfelületen, valamint a Nyilatkozatban megadott határozott időtartam 
lejártáig, így a Pedagógus részvételével zajló Erdei Vándortábor útvonal végdátuma szerinti 
időpontig tart. Az ÁSZF, a Nyilatkozat, valamint azok valamennyi melléklete együttesen 
értelmezendők és a megbízási jogviszonyra együttesen alkalmazandók, így együttesen határozzák 
meg a megbízási jogviszony keretében a Feleket megillető jogokat és őket terhelő kötelezettségeket. 
 
A megbízási jogviszony létrejöttéhez a Nyilatkozaton túl további jognyilatkozatra sem az OEE, 
sem a Pedagógus részéről nincs szükség, a megbízási jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek 
a Nyilatkozat OEE általi kézhezvételétől illetik meg, illetőleg terhelik a Feleket. OEE ekként a 
Nyilatkozat kézhezvételével a megbízási jogviszonyt létrejöttnek, hatályosnak és magára nézve 
kötelezőnek tekinti, a megbízási jogviszonyból fakadó, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja. 
 
A megbízási jogviszony alapján a Pedagógus és a Kísérő Pedagógus a jelen ÁSZF szerint jogosult 
díjazásra, amennyiben a díjazás feltételeit teljesíti.  
 
A díjazás feltételeinek nem teljesítése nem érinti a megbízási jogviszony létrejöttét, érvényességét 
és hatályosságát – amennyiben a Pedagógus és Kísérő Pedagógus a díjazásra való jogosultság 
feltételeit nem teljesíti, úgy annak egyetlen jogkövetkezménye, hogy a Pedagógus vagy Kísérő 
Pedagógus a díjazásra nem lesz jogosult, az egyéb jogokat ugyanakkor megszerzi és az egyéb 
kötelezettségeknek köteles eleget tenni. 
 
A Vándortábor vonatkozásában a tábor lebonyolítása során, így különösen de nem kizárólagosan 
a jogok és kötelezettségek megállapítása körében – a megbízási díjat leszámítva – Pedagógus, 
Táborszervező Pedagógus, Kísérő Pedagógus és Társpedagógus között nincsen különbség, és 
Pedagógus alatt a fentiek mindegyike értendő. 
 
IV. 3. Pedagógus kijelenti, hogy a tevékenysége ellátása során a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a 
tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről rendelkezéseinek megfelelően 
jár el, a résztvevők törvényes képviselőjétől a szükséges nyilatkozatot beszerzi, azt megőrzi, azt az 
ellenőrzésre jogosult hatóságok vagy az OEE kérése esetén bemutatja. Amennyiben OEE 
nyilatkozatmintát ad át a Pedagógusnak, úgy Pedagógus köteles a mintát használni. 
 
IV.4. Pedagógus kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben megjelölt tárgyból fakadóan, amely a köztudatban 
rögzült szabadidős tevékenység, táborozás, a jelen ÁSZF hatálya alatt és a teljesítés során az OEE 
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és szerződéses partnerei területén az OEE és szerződéses partnerei szakmai útmutatása szerint 
köteles eljárni. OEE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6: 152. §-a szerint kárfelelősségét kizárja azon esetek vonatkozásában, amely esetekben a kár azért 
következik be, mert az OEE és szerződéses partnerei útmutatásait a Pedagógus, a tényleges 
résztvevők vagy azok törvényes képviselői nem tartják be.  
 
Ennek megfelelően Pedagógus kötelezettséget vállal arra, hogy a tényleges tevékenység 
megkezdésekor a résztvevőket a táborozással kapcsolatos balesetvédelmi oktatásban részesíti és a 
kapcsolódó tevékenységeket ellátja.  
 
IV. 5. Pedagógus felelős továbbá a Vándortáborra történő jelentkezések tekintetében a jelentkezési 
előleg rendelkezésre állásáért, ezen előleg begyűjtéséért és megfizetéséért.  
 
A jelentkezési előleg megfizetésére a Mellékletben meghatározottak szerint van lehetőség, de 
legkésőbb a Mellékletben feltüntetett határidőig. A teljes jelentkezési díj megfizetésére a 
Mellékletben feltüntetett határidőig van lehetőség az előzetesen megadott ideiglenes névsor 
véglegesítésével egyidejűleg. 
 
A részvételi díj csoportos befizetéséről a Táborszervező Pedagógusnak kell gondoskodnia. A 
befizetés minden esetben átutalással történik az OEE bejelentkezést követően elérhető 
honlapfelületén jelzett bankszámlaszámára. 
 
A részvételi díjat két részletben kell befizetni, amelynek pontos részleteit és feltételeit – így a 
részvételi díj megfizetésére vonatkozó határidőket, valamint az előleg és a második részlet pontos 
összegét – a Melléklet tartalmazza.   
 
A részvételi díj a Mellékletben felsorolt elemeket tartalmazza.  
 
A részvételi díj nem tartalmazza a vándortábor kiinduló pontjára történő odautazás és a záró 
pontról való hazautazás költségét! 
 
A jelentkezés szerinti időpont foglalásának véglegesítésére kizárólag az előleg igazolt megfizetését 
követően van mód. Az előleg nem minősül sem foglalónak, sem pedig bánatpénznek. Amennyiben 
a teljes résztvevői díj befizetését követően a jelentkező a Vándortábor programban részt venni nem 
tud, úgy Pedagógus köteles intézkedni a jelentkező által megfizetett teljes összeg jelentkező részére 
történő visszatérítéséről.  
 
Amennyiben az előleg megfizetését követően a jelentkezés meghiúsul, úgy az előleg összege 
visszajár. Pedagógus tudomásul veszi, hogy OEE a jelentkezés meghiúsulása, illetőleg a jelentkező 
általi lemondása esetén adminisztrációs díjat felszámíthat. 
 
Az erdei vándortáborok részvételi díja a Mellékletben feltüntetett összeg (Ft/fő). A 
vándortáborban kísérőként résztvevő Pedagógusok (a felhívás és a jelen ÁSZF alapján 
meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól. 
 
A Mellékletben rögzítettek kötelezően alkalmazandóak – a Melléklet és az ÁSZF rendelkezései 
közötti ténybeli eltérés esetén a Melléklet, jogbéli eltérés esetén az ÁSZF élvez elsőbbséget. 
 
IV.6. A Pedagógus a fenti pontokban körülírt tevékenység során a tőle általában elvárható 
gondossággal és az OEE utasításainak és a közfelfogásban rögzült pedagógustól elvárható szakmai 
és etikai felkészültséggel és annak megfelelően, együttműködési kötelezettségét fokozottan betartva 
köteles eljárni. 
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IV.7. A Pedagógus más személy közreműködését a jogszabályi keretek szerint veheti igénybe, az 
igénybe vett közreműködő magatartásáért, mint sajátjáért felel. Pedagógus tudomásul veszi, hogy a 
megbízás teljesítése során az általa ellátott tevékenységre vonatkozó előírásokat, útmutatásokat 
köteles betartani és betartásáról gondoskodni. Pedagógus kijelenti, hogy rendelkezik az ezen ÁSZF 
szerinti tevékenység elvégzéséhez szükséges gyakorlattal, szakismerettel. A Pedagógus felelősséggel 
tartozik a vándortábor szervezéséért, időpont foglalásért, az előleg és jelentkezési díj befizetéséért 
és az adminisztráció tekintetében. A résztvevők esetleges panaszaiért, sérüléseiért, káraiért 
felelősséget vállal, a résztvevőkkel szemben közvetlen helytállási és kártérítési felelősséggel tartozik, 
és OEE-t mentesíteni köteles minden ilyen esetben. Ezen felelősségvállalás a Pedagógusokkal, 
Táborszervező Pedagógussal, Kísérő Pedagógusokkal és Társpedagógusokkal egyetemleges.  
 
IV. 8. Pedagógus a jelen ÁSZF szerinti megbízás teljesítésének megszervezéséről maga köteles 
gondoskodni.  
 
IV.9. A Pedagógus az OEE nevében szerződés megkötésére nem jogosult, Pedagógus köteles 
tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről. Pedagógus a harmadik félnek a 
szerződés megkötésére irányuló, illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatairól pedig 
haladéktalanul köteles az OEE-t tájékoztatni. Köteles továbbá tájékoztatni az OEE-t minden olyan 
körülményről, amely az OEE-nek jelen jogviszonnyal kapcsolatos érdekei szempontjából jelentős. 
 
V. A Vándortábor programmal kapcsolatos tudnivalók és a Vándortábor programban való 

részvételre való jelentkezés folyamata 
 
V.1.Vándortábor programra felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi 
feltételek szerint: Minden csoportban legyen legalább egy „gyalogos vándortábor-vezető” 
tanúsítvánnyal rendelkező kísérő. A csoport minimális, valamint maximális létszáma a Mellékletben 
meghatározottak szerint alakítható. A vándortáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a 
szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal (Az aláírt 
nyilatkozatokat a Táborszervező Pedagógus köteles összegyűjteni, és a táborozás elején az 
Országos Erdészeti Egyesület képviselőjének átadni. (A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a 
táborozás megkezdését megelőző négy napnál!) Egy személy legfeljebb 2 csoportot regisztrálhat. A 
nyilatkozatok aláíratásának elmulasztásából eredő vagy azzal összefüggő károkért kizárólag 
Pedagógus vállal felelősséget. 
 
Egy csoport összetételére (diák-kísérő) vonatkozó minimális, valamint maximális létszám a 
Mellékletben meghatározottak szerint oszlik meg. Egy csoportba különböző életkorú diákok is 
jelentkezhetnek. A kísérők 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, a Mellékletben kötelezően 
meghatározott létszámban. Az így meghatározott létszámban (minden 10 gyermek után 1 fő, azzal, 
hogy amennyiben a résztvevő diákok száma meghaladja a 30 főt, 4 felnőtt kísérő szükséges) a 
kísérőknek nem kell részvételi díjat fizetniük. 
 
A kísérők közül legalább egy főnek olyan gyalogos vándortábor-vezető Pedagógusnak kell lennie, 
aki a tábor megkezdéséig a Testnevelési Egyetem akkreditált „Gyalogos vándortábor-vezető” 
továbbképzésén (további információ: www.erdeivandor.hu/kepzes) tanúsítványt szerzett.  
 
Táborszervező lehet középfokú gyalogos (bronzjelvényes) MTSZ-túravezető vagy annál magasabb 
képesítéssel rendelkező személy is, de őt nem illeti meg az akkreditált „gyalogos vándortábor-
vezető” képzést végzett pedagógusoknak járó táborvezetői díjazás. Az ilyen személyekre 
egyebekben a jelen ÁSZF szerinti Pedagógusokra vonatkozó rendelkezések megfelelően 
vonatkoznak és alkalmazandók. 
 
Egy csoportnak a kísérőkön felül is lehetnek felnőtt tagjai, de a csoport egészét tekintve – a 
kísérőket is beleértve – nem haladhatja meg a felnőttek száma a résztvevő diákok számát.  

http://www.erdeivandor.hu/kepzes
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A kísérőkre vonatkozó részvételidíj-mentesség és a képzett pedagógusoknak kínált táborvezetői díj 
a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik. 
 
A jelentkezés és regisztráció folyamatára egyebekben a Melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni és 
azok szerint kell eljárni. 
 

VI. Vándortábor – Díjazás és a részvételi díj összege 
 
VI.1. A vándortáborban kísérőként résztvevő pedagógusok (a Melléklet alapján meghatározott 
számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól. A kísérők közül a képzett „gyalogos 
vándortábor-vezető” (jelen ÁSZF szerinti akkreditált képzést elvégző) Pedagógusok ezen felül 
bruttó 100 000,-Ft forint táborvezetési díjra jogosultak. 
 
VI.2. OEE a VI.1. ponttal összhangban a Pedagógusnak bruttó 100 000 Ft,-/ 7 (hét) nap megbízási 
díjat fizet. A megbízási díj megfizetése minden esetben magánszemély részére történik. A megbízási 
díj vándortábor alkalmanként, annak befejezését követő 30 napon belül esedékes, amely összeget 
OEE a Pedagógus részére az adó és járulék levonásokkal csökkentett nettó összegben, banki 
átutalással fizet meg. 

 
VII. Adatvédelmi rendelkezések 

 
VII.1. Pedagógus köteles a jelen ÁSZF teljesítése érdekében és során, valamint a jelen ÁSZF alapján 
fennálló jogviszony megszűnése esetén, illetőleg azzal bármely összefüggésben mindenkor a 
résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen, de nem 
kizárólagosan a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) – megfelelően 
kezelni. Ennek megfelelően Pedagógus kijelenti és kifejezetten vállalja különösen de nem 
kizárólagosan, hogy a személyes adatokat – különös tekintettel a személyes adatok különleges 
kategóriáiba eső személyes adatokra – a jogszabályoknak megfelelően, valós és pontos tartalommal, 
valós célból, jogszerűen és valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem 
és adatbiztonság követelményeit mindenkor betartva, az adatvédelmi alapelveket – így különösen 
de nem kizárólagosan a célhoz kötöttség és adattakarékosság elveit – mindenkor érvényre juttatva, 
az érintettek jogaira vonatkozó tájékoztatás mindenkori megadásával kezeli; az adatok OEE részére 
történő átadására avagy továbbítására és az adatok Pedagógus által megvalósított, jelen szerződés 
céljával összefüggő tevékenységek szerinti kezelésére a szükséges és elégséges jogi felhatalmazást 
beszerezte és azokkal rendelkezik; az adatkezelésekhez kapcsolódó avagy azzal összefüggő – így az 
adattovábbításhoz és adatátadáshoz is – szükséges és elégséges érintetti tájékoztatásokat elvégzi, a 
szükséges és elégséges érintetti hozzájárulásokat – így különösen de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF  
szerinti egészségügyi nyilatkozatokat – a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában 
joghatályosan beszerzi, valamint a kapcsolódó adatkezelési nyilvántartásokat megfelelően vezeti. 
Pedagógus a Vándortábor Programban részt vevő gyermekek adatai tekintetében adatkezelőnek 
minősül. Ennek megfelelően Pedagógus kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy bármely 
adatvédelmi incidens, valamint a Pedagógus által gyűjtött, továbbított, átadott avagy egyéb módon 
kezelt személyes adattal – különös tekintettel a személyes adatok különleges kategóriáiba eső 
személyes adatokra – kapcsolatos avagy azzal összefüggő bármely jogsértés esetén teljes 
felelősséggel tartozik, és az ilyen jogsértések esetén helytáll. Pedagógus jelen ÁSZF alapján az OEE 
Adatvédelmi Tájékoztatóját kifejezetten elfogadja. 
 
VII.2. Pedagógus kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF teljesítéséhez szükséges e-



10 
 

mailek, tájékoztatások, illetve bármely egyéb kommunikáció nem minősül hírlevélnek, ezen 
információk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti jogalapon és elsősorban kapcsolattartás 
és tájékoztatás céljából a szerződés teljesítése érdekében kerülnek megküldésre. 
 

VIII. Az ÁSZF hatálya, vegyes rendelkezések 
 
VIII.1.A jelen ÁSZF rendelkezései a regisztrációval lépnek hatályba. OEE a Pedagógus súlyosan 
szerződésszegő magatartása esetén a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult a 
Pedagógus részére írásban megküldött felmondás alapján megszüntetni, és Regisztrációját törölni. 
 
VIII.2. A SARS-CoV-2 vírus terjedését, illetőleg az azzal összefüggésben kialakuló COVID-19 
világjárványt (a továbbiakban: Pandémia), valamint az ezekre tekintettel meghozott bármely és 
valamennyi állami, társadalmi, gazdasági vagy hatósági intézkedést (a továbbiakban: Pandémia-
intézkedés) a Felek ellenőrzési körén kívül eső, külső és elháríthatatlan oknak kell tekinteni. 
 
A Pandémia-intézkedésekkel összhangban, azokra tekintettel a jelen ÁSZF-ben, valamint a 
Mellékletben foglalt feltételek módosulhatnak, illetve a Vándortábor Program és az annak 
keretében lefoglalt táborok lebonyolítása meghiúsulhat és lehetetlenné válhat, amely esetben OEE 
köteles a Pedagógusokat haladéktalanul tájékoztatni a kialakult helyzetről, illetőleg a tábor 
lebonyolításának Pandémia miatti akadályairól, és Felek kötelesek egymással jóhiszeműen 
együttműködni. 
 
Amennyiben a táborok lebonyolítása a Pandémia-intézkedések miatt meghiúsul és lehetetlenné 
válik, az ÁSZF szerinti, illetőleg a Felek között a IV. fejezetben foglaltak szerint létrejövő megbízási 
jogviszony megszűnik, és a Pedagógusok regisztrációja törlésre kerül. 
 
A Pandémia-intézkedések miatti lehetetlenülés esetén a részvételi díjat, illetőleg annak a jogviszony 
megszűnésének időpontjáig befizetett részét OEE teljes egészében visszafizeti a Pedagógusok 
részére, azzal, hogy a részvételi díj visszafizetése körében Felek sem járulékokat, sem kamatokat, 
sem díjakat, sem költségeket nem jogosultak semmilyen jogcímen egymással szemben 
érvényesíteni, így OEE a Pedagógus által a jogviszony megszűnésének időpontjáig befizetett díjjal 
azonos összeg visszafizetésére köteles. 
 
Pedagógus tudomásul veszi, hogy a tábor Pandémia-intézkedések miatti lehetetlenülése a Felek 
ráhatásán és ellenőrzésén kívül eső oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős. Ennek 
megfelelően a Pandémia-intézkedések miatti lehetetlenülésből eredően, avagy azzal összefüggésben 
a jogviszony megszűnésének időpontjáig befizetett részvételi díj visszafizetésén túl Pedagógus 
semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem jogosult OEE-vel szemben érvényesíteni. 
 
VIII.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a 
Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. A 
jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát a Felek békésen próbálnak meg 
rendezni.  
 
Budapest, 2022.01.25. 
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