Maradék Nélkül Kvíz Verseny - 2019
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal országos versenye az élelmiszerpazarlás
megelőzéséről és élelmiszerbiztonságról, általános iskolások részére

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az online kvíz versenyen általános iskolák 4., 5. és 6. osztályai indulhatnak. A verseny 3 online
fordulóból áll. Az első kettő fordulóban a témához kapcsolódó kvíz kérdések helyes
megválaszolása a feladat. A harmadik fordulóban önálló, kreatív feladatot kell teljesíteniük a
jelentkezőknek.
A Maradék Nélkül Kvíz Versenyen való részvétel a jelen dokumentumban foglalt
játékszabályzat, valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását,
és az abban foglaltak tudomásul vételét jelenti.
1. A szervező
A Maradék Nélkül Kvíz Verseny elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Verseny) szervezője és
lebonyolítója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (székhely: 1024 Budapest, Keleti
Károly

utca

24.),

(a

továbbiakban:

Szervező).

A

verseny

hivatalos

honlapja

a

www.maradeknelkul.hu (a továbbiakban: Honlap).
2. A versenyben résztvevő személyek
A Maradék Nélkül Kvíz Versenyen általános iskolák 4., 5., 6. osztályai indulhatnak. Az osztályt
a pedagógus regisztrálhatja a kvíz űrlapjain, aki a Versenyre való felkészülést és a feladatok
megoldását segíti. A nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a regisztráló osztályok csak
OM azonosítóval rendelkező általános iskolák osztályai lehetnek. A feladatok a megadott
időintervallumon (3. A verseny időpontjai és beosztása c. rész) túli megoldása nem lehetséges.
A Szervező kizárhatja a Versenyből azt az osztályt, amely nem felel meg a jelen
játékszabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti,
megszegi.
Az osztályt a kapcsolattartó pedagógus képviseli. Az első űrlap kitöltésekor a pedagógus
megadja az iskola nevét, a jelentkező osztályt (pl. 4.a; 6.d), annak létszámát, a települést és a
pontos címet, ahol az oktatási intézmény található, mindemellett pedig a kapcsolattartó
pedagógus nevét és e-mailes elérhetőségét, valamint – ha nem azonos személy – az
osztályfőnök nevét és e-mailes elérhetőségét. Mindezekre a pontos beazonosíthatóság miatt,
adminisztrációs okokból van szükség. Az első űrlap kitöltésekor a pedagógus megad továbbá
egy 6 karakterből álló, betűket és számokat tartalmazó azonosítót (pl.: ABC123). Ez a kód
azonosítja az osztályt a játék további szakaszaiban, így nem kell a felsorolt adatokat többször
rögzíteni a felületen.

A kvíz kérdésekre az osztály tanulói adják meg a helyes választ a Maradék nélkül
ismeretterjesztő

kiadványában

(elérés:

http://maradeknelkul.hu/oktatasi-segedanyagok/)

található információk, valamint a Mese habbal, szülinappal című mesekönyv (elérés:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/MeseHabbal_02_19.pdf/732de294e792-6bcd-3abb-f4329ac904cd) alapján. A Verseny elsődleges célja, hogy a tanulók a
felkészülés

során

ismeretekre

tegyenek

szert

az

élelmiszerpazarlás

és

–biztonság

témakörében, és az ő válaszaik tükröződjenek a kérdőívekben, így a pedagógusok
tevékenysége

e

ponton

legfőképpen

az

űrlap

kitöltésében

nyújtott

technikai

segítségnyújtásra irányul. Az űrlapok kitöltésében a résztvevő osztályokat a pedagógustól
eltérő személy nem segítheti.
3. A verseny időpontjai és beosztása
A Verseny a Szervező hivatalos Honlapján (http://maradeknelkul.hu), a KVÍZ menüpont alatt
érhető el (közvetlen elérés: http://maradeknelkul.hu/kviz/).
Az első két fordulóban a témához kapcsolódó kvíz kérdések helyes megválaszolása a feladat.
A harmadik fordulóba a 100 legjobban teljesítő osztály jut be, az első két fordulóban elért
eredmények alapján. A harmadik fordulóban önálló, kreatív feladatot kell teljesíteniük a
jelentkezőknek.
A verseny 2019. március 11-én indul.
A verseny fordulói a következő beosztás szerint alakulnak:
1. forduló: 2019. március 11. (hétfő) 10:00 – 2019. március 25. (hétfő) 10:00
Feladat: Kvíz kérdések helyes megválaszolása a Maradék nélkül ismeretterjesztő kiadvány 1.,
2. és 3. fejezetéhez kapcsolódóan, valamint a Mese habbal, szülinappal c. mesekönyv alapján.
2. forduló: 2019. március 18. (hétfő) 10:00 – 2019. március 25. (hétfő) 10:00
Feladat: Kvíz kérdések helyes megválaszolása a Maradék nélkül ismeretterjesztő kiadvány 4.,
5. és 6. fejezetéhez kapcsolódóan, valamint a Mese habbal, szülinappal c. mesekönyv alapján.
3. forduló: 2018. március 28. (csütörtök) 10:00 – április 18. (csütörtök) 10:00.
Feladat: Rövid, figyelemfelkeltő videó készítése és beküldése a Mese habbal, szülinappal című
könyv szereplőinek megszemélyesítésével, az alábbi két választható témakörben:
- a mese történetének folytatása: mi történik a születésnapon feltálalt ételekkel a zsúrt
követően élelmiszerbiztonsági és –pazarlási szempontból?;
VAGY
- a mese történetének bemutatása más megközelítésben: miként lehet megszervezni a
könyvben szereplő születésnapi bulit úgy, hogy a végén a legkevesebb élelmiszerhulladék
maradjon?
A kérdések megválaszolására és a videó elkészítésére a fent megadott időintervallumok
állnak rendelkezésre.

Az adott fordulók lezárulta után beérkezett megoldások már nem fogadhatók el. Az első két
forduló esetében a lezárást követő napon a honlapon elérhetővé válnak a helyes válaszok.
4. A Verseny alapvető szabályai
A Verseny fordulóinak kitöltéséhez és beküldéséhez internet kapcsolatra van szükség. Az
űrlapok nem küldhetők be e-mailen keresztül vagy postai úton, kizárólag a Verseny honlapján
biztosított űrlapok segítségével beküldött válaszok fogadhatók el. Az adott fordulókhoz
tartozó feladatok csak a megadott időintervallumban oldhatók meg. Csak a megadott
időintervallumban beküldött űrlap fogadható el. Az adott űrlapok a „küldés” gomb
megnyomásával kerülnek rögzítésre. Az időintervallumok betartása az űrlap mentésekor
létrejött időbélyeg segítségével kerül ellenőrzésre.
Kizárólag a helyesen megadott válaszokért jár pont. Minden helyesen megoldott válasz 1
pontot ér.
Az űrlap küldése után a megadott adatok és válaszok módosítására már nincs lehetőség. Egy
osztály egy fordulót csak egyszer tölthet ki és küldhet be. Amennyiben egy osztály egy
forduló megoldásait többször küldi be, az időbélyeg alapján hamarabb beküldött
megoldások kerülnek értékelésre.
Az első két fordulón elért pontok alapján kerülnek kiválasztásra a harmadik fordulóban
résztvevő osztályok. A 100 legtöbb pontot gyűjtő csapat vehet részt a harmadik fordulóban.
A regisztrált iskolák rangsorát, a pedagógusok által megadott kódok alapján közzétesszük a
http://maradeknelkul.hu/kviz/ menüpont alatt.
A harmadik fordulóba bejutás feltétele az első két forduló teljesítése.
A harmadik fordulóban készítendő videó maximum 2 perc terjedelmű lehet. A videó technikai
megoldása (pl.: élőszereplős, animációs, dokumentációs jellegű, szinkronizált, báb-előadás,
stb.) szabadon megválasztható. A videók készítése során tekintettel kell lenni a szerzői jogi
szabályozásra, valamint az adatvédelmi szabályokra is (további információk: a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról).
A videók készítése során a pedagógus felelőssége, hogy kiemelt figyelmet fordítson a szerzői
jogokra, azaz csak olyan tartalmakat használhatnak, amelyek használata forrás megjelölése
nélkül is engedélyezett, illetve amelyek szerzői jogával rendelkeznek. Az értékelés során
előnyben részesülnek a saját tartalmat alkalmazó pályaművek, ezért javasolt saját készítésű
médiaelemek felhasználása. Amennyiben mások által készített, védett tartalom kerül
felhasználásra, azt a pályamű beadásakor kötelező feltüntetni. Amennyiben a beküldött videó
a fent leírtaknak nem tesz eleget, a harmadik fordulóban nem kerül értékelésre.
A videók megküldésének módja: a videót a youtube videómegosztó oldalra
(https://www.youtube.com/?hl=hu&gl=HU) szükséges feltölteni, nem nyilvános videó
formájában. Ezáltal kizárólag a link megosztásával válik láthatóvá a videó más felhasználók
számára. A videó elérési linkjét a maradeknelkul@nebih.gov.hu email-címre szükséges
megküldeni. A linket tartalmazó e-mail tárgyában szerepeljen a „KVÍZ” szó és az osztály 6
karakterből álló azonosítója (minta: KVÍZ ABC123).

A videók értékelése előre meghatározott szempontrendszer szerinti pontozással (5. Értékelés
c. rész) történik.
Az űrlapokon szereplő feladatokat a Versenyen résztvevő osztály a pedagógusa segítségével,
ám önállóan oldja meg. A feladatok megoldásához a Maradék nélkül ismeretterjesztő
kiadványban
(elérés:
http://maradeknelkul.hu/oktatasi-segedanyagok/)
található
információkra,
valamint
a
Mese
habbal,
szülinappal
mesekönyve
(elérés:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/MeseHabbal_02_19.pdf/732de294e792-6bcd-3abb-f4329ac904cd) van szükség. Az űrlapok kitöltésében a résztvevő osztályokat
a pedagógustól eltérő személy nem segítheti.
5. Értékelés
Minden helyesen megoldott válasz 1 pontot ér.
Az első kettő forduló összesített eredménye és a harmadik forduló eredményei 50-50%-os
súllyal kerülnek beszámításra az összpontszám kalkulálásakor.
A harmadik fordulóba beküldött videó pontozásának feltétele, hogy a videó a Mese habbal,
szülinappal című könyv szereplőinek megszemélyesítésével, az alábbi két választható
témakörben épüljön fel:
- a mese történetének folytatása: mi történik a születésnapon feltálalt ételekkel a zsúrt
követően élelmiszerbiztonsági és –pazarlási szempontból?;
VAGY
- a mese történetének bemutatása más megközelítésben: miként lehet megszervezni a
könyvben szereplő születésnapi bulit úgy, hogy a végén a legkevesebb élelmiszerhulladék
maradjon?
Amennyiben a beküldött videó tartalma nem kapcsolódik a verseny témájához, a versenyző
osztály nem szerez pontot a harmadik fordulóban.
A videók értékelése során figyelembe vett főbb szempontok a következők:
 Alapötlet egyedisége
 Tanult ismeretek felhasználása
 A szemléletformáló üzenet figyelemfelkeltő hatása
 Az üzenet közérthetősége
 Képi megvalósítás
 Összbenyomás
Minden fent felsorolt szempont egyenlő súllyal kerül megítélésre.
A beérkezett videókat szakmai zsűri, a Maradék nélkül program munkatársai értékelik a
megadott szempontok alapján.
6. A nyeremény
A harmadik fordulóba jutott osztályok közül a három fordulóban nyújtott teljesítmény
összesített eredményei alapján két osztály kerül díjazásra.

A két legmagasabb pontszámot elérő osztály nyereménye egy egyhetes tematikus nyári
tábor. A 2019. június 14-18. között megrendezendő tábor témája az élelmiszerhulladékok
mennyiségének csökkentése, keletkezésének megelőzése, legfontosabb élelmiszerbiztonsági
ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A gyerekek és pedagógusaik (osztályonként 2
pedagógus) utaztatását, étkeztetését és elszállásolását a Szervező biztosítja.
A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.
7. A nyeremény átvétele
A Szervező a nyertes osztályokat iskolájuk nevének és címének feltüntetésével, valamint a
felkészítő pedagógus megnevezésével a Verseny Honlapján teszi közzé. A nyertes osztályok
adatainak kihirdetésére legkésőbb a Verseny lezárását követő ötödik napon kerül sor. A
nyertes osztályok pedagógusai (a Honlapon történő eredményhirdetés mellett) e-mailben is
értesítést kapnak az eredményről és a nyereményről, legkésőbb a Verseny lezárását követő
ötödik napon.
A nyertes osztály pedagógusának az értesítéstől számítva 3 munkanap áll rendelkezésére,
hogy visszajelzést küldjön a Szervezőnek, és sor kerüljön a kapcsolatfelvételre a további
szervezés gördülékeny lebonyolítása érdekében. A tábor megszervezésében, előkészületeiben
a nyertes osztályok pedagógusai a szükséges mértékben részt vesznek (pl. időpontok
egyeztetése, létszámadat megadása, gyerekek felkészítése).
A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a nyertes osztályok pedagógusai nem
működnek együtt a táborozás létrejöttéhez szükséges feladatok elvégzésében.
Amennyiben valamely nyertes osztály pedagógusa a fent említett együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a nyertes osztály bármilyen okból kifolyólag nem
tud élni a nyereménnyel, úgy az összesített pontszámok alapján, a soron következő osztály
nyer jogosultságot a tematikus táborban való részvételre.
A tábor időpontjának módosítására nincs lehetőség, így a Szervező a nyeremény
igénybevételének lehetőségét a jelen dokumentumban meghatározott időintervallumon
belül (6. A nyeremény c. rész) tudja biztosítani.

A Szervező döntése bármely vitás esetben véglegesnek tekintendő és nem vitatható.
8. Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy
magát a Versenyt akár a Verseny időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, kiegészítse vagy
felfüggessze. A Versenyben résztvevő osztályok pedagógusainak felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak. A módosításokról a Versenyben résztvevő osztályok és
pedagógusaik a Honlapon értesülhetnek.
A Versenyen való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Verseny teljes időtartama
alatt lehetőség van visszalépni.

A Szervező nem vállal felelősséget a pedagógus által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért, tehát a Versenyen résztvevő osztályok adatai, valamint
az űrlapok kitöltése során megadott e-mail cím valódiságáért a felelősség a pedagógust
terheli. A Versennyel kapcsolatos bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az
irányadó.
A Szervező a Versennyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a
maradeknelkul@nebih.gov.hu e-mail címen nyújt felvilágosítást.
A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívülálló, technikai hibákból eredő problémákért,
ennek megfelelően kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a verseny során, a Honlap
vagy szervere, kiszolgálója, vagy az alkalmazott böngésző esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó, sem pedig a Verseny
során esetlegesen bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért. A Szervező vállalja, hogy a rajta kívülálló, technikai hibákból eredő
problémák felmerülése esetén is haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hibát mielőbb megszüntesse.
A jelen szabályzatban foglaltak
következményét vonja maga után.

bárminemű

megsértése

a
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kizárás

A Szervező a beérkezett videó anyagokat felhasználhatja a Szervező hivatalos honlapjain és
más kommunikációs felületein.
A Versennyel kapcsolatban és az egyhetes tematikus tábor lebonyolítása során a résztvevő
osztály és képviselő pedagógusa magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny időtartama, valamint az egyhetes tematikus
tábor lebonyolítása alatt a résztvevő osztályok és pedagógusaik részéről a jogszabálysértő
vagy etikai szempontból elfogadhatatlan megnyilvánulásokat moderálja, súlyosabb esetben a
pedagógust és osztályát azonnali hatállyal kizárja a tematikus táborban való részvételből. A
Szervező döntése a Versenyből való kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
ADATKEZELÉSRE ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
2. A kezelt adatok köre
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kizárólag azon adatokat kezeli,
amelyeket az osztályt benevező pedagógus a Maradék Nélkül Kvíz Verseny elnevezésű
verseny részeként az űrlapok beküldése és a videó elküldése során önkéntesen a Nébih
rendelkezésére bocsátott, és ezen adatok Nébih által történő kezeléséhez önkéntesen
hozzájárult.

Adatok kezelése
A Játékkal összefüggésben keletkező adatok adatkezelője a Szervező.
A Szervező az adatokat bizalmasan, a Verseny által megadott keretek között kezeli és azokat,
a Versenyzők hozzájárulása nélkül nem adja ki.
Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
A Maradék Nélkül Kvíz Versenyen való részvétel a jelen dokumentumban foglalt
játékszabályzat, valamint az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását,
és az abban foglaltak tudomásul vételét jelenti. Harmadik személynek a Szervező a megadott
információkat nem adja tovább, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A pedagógusok, az osztályfőnökök – amennyiben a regisztráló pedagógustól eltérő személy
– és az osztályok adatainak, az osztályok eredményeinek és pontszámainak feldolgozását a
Nébih bonyolítja le.
Amennyiben a Nébih alkalmasnak találja a maradeknelkul@nebih.gov.hu email címre
beküldött pályaművet a nyilvános megjelenítésre, a videó készítőinek és/vagy szereplőinek,
illetve a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetében a törvényes képviselőjének írásos
hozzájáruló nyilatkozata alapján videójuk megjelenhet a Nébih hivatalos kommunikációs
felületein. Erről a Nébih írásban értesíti az alkalmasnak ítélt pályaművek beküldőit.
Az önként megadott adataik kezeléséről a pedagógusok tájékoztatást kérhetnek.
A versenyzők a játékban való részvételükkel és a személyes adatok önkéntes megadásával
kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Nébih a regisztráló pedagógus adatait (név, e-mail cím)
(amennyiben a regisztráló pedagógustól eltérő személy, az osztályfőnök adatait is) és az
osztály adatait (iskola neve, címe, osztály [pl. 4.a]) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a
jelen verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is a játék lezárásától számított
3 évig díjmentesen kezelje. A versenyzők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott email címeket a Nébih az iskolai programmal összefüggő kommunikációs tevékenysége
céljából felhasználja.
A nyertes osztályok adatait (kizárólag az iskola nevét, címét és az osztály megnevezését (pl.
4.a) és pedagógusát/pedagógusait) a Nébih nyilvánosságra hozza a játék lezárását követően
a www.maradeknelkul.hu oldalon.
A nyertes osztályok pedagógusai az egyhetes tematikus táborban való részvétellel külön
nyilatkozat nélkül vállalják az együttműködést, a versenyt népszerűsítő, illetve a Maradék
Nélkül Kvíz Versennyel kapcsolatos kommunikációs anyagok elkészítése során. Az egyhetes
tematikus táborban készült minden képmás (fotó vagy videó) a Nébih tulajdona, azt
korlátlanul felhasználhatja. (A 18. életévüket be nem töltött kiskorú esetén törvényes
képviselői nyilatkozat megadását követően.)

A Szervező az adatokat bizalmasan, a Verseny által megadott keretek között kezeli és azokat,
a Versenyzők hozzájárulása nélkül nem adja ki.
Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.

A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
által történő adatkezelésről szóló Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, amely a
http://portal.nebih.gov.hu/ címen elérhető.

3. A kezelt adatok törlése
A kezelt adatok megadásáról a résztvevő osztályok pedagógusai döntenek. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően az osztályt regisztráló pedagógus kérhet az általa önként megadott adatainak
kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve kérelmezheti ezen adatok helyesbítését, törlését.
A megadott adatok módosítását és törlését a résztvevő osztályokat regisztráló pedagógusok
korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen kérhetik a Maradék Nélkül Kvíz Verseny ideje
alatt, illetve azt követően is. Módosítási vagy törlési kérelmet elektronikus úton a Nébih
megadott e-mail címére (maradeknelkul@nebih.gov.hu) szükséges megküldeni. Az adatok
törlésére vonatkozó kérelem esetén a Nébih az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott
határidőben tesz eleget a kérelemnek. A Verseny időtartama alatt az adatok törlésével
automatikusan a Versenyben való részvétel lehetősége is megszűnik.
4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
E-mail: maradeknelkul@nebih.gov.hu
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598349
Adószám: 15598347-2-41
KSH statisztikai számjel: 15598347-8413-312-01

