
„Maradék nélkül” Rajzpályázat 2020 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal országos rajzpályázata az élelmiszerpazarlás 
megelőzéséről, általános iskolások részére 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A „Maradék nélkül” Rajzpályázatra általános iskolák tanulói 2 korcsoportban, 3-4. és 5-6. 
osztályosok nevezhetnek. Mindkét korcsoport első 5 helyezettje 2-2 db komposztládát nyer 
iskolájának. Minden, a zsűri által közönségszavazásra bocsátott pályázó egyéni „Maradék 
nélkül” ajándékcsomagban részesül. Továbbá mindkét korcsoport győztese további értékes 
nyereményben részesül. 

A „Maradék nélkül” Rajzpályázaton való részvétel a jelen dokumentumban foglalt 
játékszabályzat, valamint a Nébih Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadását, és az abban 
foglaltak tudomásul vételét jelenti. 

1. A szervező 

A „Maradék nélkül” Rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője és lebonyolítója a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.), (a 
továbbiakban: Nébih, illetve Szervező). A Pályázat hivatalos honlapja a www.maradeknelkul.hu 
(a továbbiakban: Honlap). 

2. A Pályázaton résztvevő személyek 

A Pályázaton magyarországi általános iskolák 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulói (a továbbiakban: 
tanuló vagy Pályázó)  indulhatnak. A tanulókat pedagógusaiknevezhetik a pályázaton. A 
nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a regisztráló tanulók csak OM azonosítóval 
rendelkező általános iskolák tanulói lehetnek. 

A Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a pályázót, aki nem felel meg a jelen 
játékszabályzatban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, 
megszegi. 

3. A Pályázat témája és háttere 

Világviszonylatban az előállított élelmiszerek egyharmada (1,3 milliárd tonna) kárba vész, s ez 
hatalmas mértékű környezeti terhelést jelent a Föld számára. A fejlett gazdasággal rendelkező 
országokban – mint amilyen hazánk is – leginkább a háztartások tehetők felelőssé az 
élelmiszerhulladékok keletkezéséért. A Nébih legfrissebb kutatási eredményei szerint 
hazánkban évente 68 kg élelmiszerhulladékot termel egy fő a saját háztartásában. Ennek 
közel fele ugyanakkor elkerülhető lenne, vagyis tényleges pazarlás következménye. Az 
elkerülhető élelmiszerhulladékok keletkezése egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. 



A Pályázat elsődleges célja, hogy a tanulók a pályamunkák elkészítése során ismeretekre 
tegyenek szert az élelmiszerpazarlás témakörében. 

A Pályázatra bármilyen, az élelmiszerpazarlás megelőzését,vagy az élelmiszerpazarlás 
hatásaitábrázolórajz, festmény, illusztráció beküldését várjuk. 

Az élelmiszerpazarlással kapcsolatos további információkért javasoljuk fellapozni a Maradék 
nélkül ismeretterjesztő kiadványt, valamint a fejezeteihez illeszkedő animációs kisfilmek 
megtekintését. 

 

4. A Pályázat mérföldkövei és időpontjai 

A Pályázat a Szervező hivatalos Honlapján (http://maradeknelkul.hu), a Rajzpályázat 
menüpont alatt érhető el (közvetlen elérés: http://maradeknelkul.hu/rajzpalyazat/). 
 
A pályaművek beküldésének határideje: 2020. május 4. 
A közönségszavazásra bocsátás időpontja: 2020. május 7. 
A közönségszavazás időtartama: 2020. május 7 – május 18. 
A végső eredményhirdetés időpontja: 2020. május 23-ig 
 
 

5. A Pályázat alapvető szabályai 

A Pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pedagógus a Maradék nélkül honlapon 
található regisztrációs lapot hiánytalanul kitöltse, amelyben nyilatkozik arról, hogy 
megismerte és elfogadta jelen Játékszabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat. 

A Pályázatra egy résztvevő egy pályamunkát küldhet be. Amennyiben a pályázó több 
pályaművel is pályázik, abban az esetben kizárólag az először beküldött pályaművet értékeli a 
Pályázat zsűrije. 

A pályamű elkészítésekor a pályázó bármilyen technikát szabadon használhat, például 
ceruzát, festéket, zsírkrétát, szenet, pasztellkrétát, ezek mellett vegyes technikát is 
alkalmazhat. 
 
A pályamunkák mellett az alábbi adatok megküldése is szükséges az érvényes pályázathoz: 
 
Osztály: …………..(pl. 3.a).……………….. 
A pályamunka címe: ………………………………………………………………………………………………………………. 
A nyereményről értesítendő pedagógus neve: …………………………………………………………………………. 
A pedagógus által képviselt oktatási intézmény: ……………………………………………………………………… 
A nyereményről értesítendő pedagógus telefonszáma: …………………………………………………………… 
 



A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért, tehát a Pályázaton induló gyermek adatai, valamint az elérhetőségek 
valódiságáért a felelősség a pedagógust terheli. 
 
A pályamunkákat és a szükséges adatokat a maradeknelkul@gmail.com e-mail címre kell 
megküldeni. Amennyiben a szükséges adatok közül bármely adat hiányos, a pályamű 
értékelésére nem kerül sor. 
 
A pályázat beküldésével a pályázó tanuló pedagógusa a regisztrációs lap kitöltésekor 
nyilatkozik az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról, 
amellyel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a közönségszavazásra bocsátott pályázatok 
esetében további adatok (a pályázó gyermeknek és iskolájának neve, megyéje, telephelye) 
megadására lesz szükség a díjak eljuttatása érdekében. 
 
A nyereményben részesülő tanulókpedagógusának értesítése a beérkező email-re válaszként 
történik. 
A nyereményeket a megadott címre postázzuk.A nyeremények eljuttatása az érintett 
diákokhoz a pedagógus felelőssége. 
 
A díjazott Pályázók nevei és pályamunkái megtekinthetők lesznek a Maradék nélkül 
honlapján (http://maradeknelkul.hu), valamint a Maradék nélkül Facebook oldalán. 
 
A pályaművek elkészítése 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 információ 
szabadságról) valamint ún. általános adatvédelmi rendeletre (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 
irányelvhatályon kívül helyezéséről). A pályamunkák készítése során apedagógus felelőssége, 
hogy kiemelt figyelmet fordítson a szerzői jogokra. 
 
A pályaművek értékelése előre meghatározott szempontrendszer szerinti pontozással (6. 
Értékelés c. rész)történik. 
 
 

6. Értékelés 

Amennyiben a beküldött pályamunka tartalma nem kapcsolódik a Pályázat témájához, a 
pályamunka nem kerül értékelésre. 
 
A beérkezett rajzokatelső körben a Maradék nélkül program munkatársai értékelik, s a 
kiválasztott alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. 
 
A közönségszavazásra bocsátott pályaművek a Maradék nélkül Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/maradeknelkul/) lesznek megtekinthetők; a szavazásra ezen a 
felületen lesz lehetőség.A közönségszavazás során a Kedvelések (Like) száma befolyásolja az 
eredményt. Mindkét kategóriában a legtöbb kedveléssel rendelkező kép nyeri el az 1. 
helyezést, a következő legtöbb kedveléssel rendelkező kép a 2. helyezést, és így tovább. 



7. A nyeremény 

Mindkét korcsoport első 5 helyezettje 2-2 db komposztládát nyer iskolájának. Minden, a zsűri 
által közönségszavazásra bocsátott pályázó egyéni „Maradék nélkül” ajándékcsomagban 
részesül. Továbbá mindkét korcsoport győztese további értékes nyereményben részesül. 
 
A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 
 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a helyezések darabszámán változtasson. 
 

8. A nyeremény átvétele 

A nyereményben részesülő tanulók pedagógusának értesítése a pályamunka beküldésére 
használt email címre válaszul történik. A nyereményeket a megadott címre postázzuk. A 
nyeremények eljuttatása az érintett diákokhoz a pedagógus felelőssége. 
 
A Szervező mindkét korcsoport első öt helyezettjének pályaművét az alkotó nevének, 
osztályának, iskolája nevének és címének feltüntetésévela Pályázat Honlapján teszi közzé. A 
nyertes pályaművek adatainak kihirdetésére legkésőbb a Pályázat lezárását követő ötödik 
napon kerül sor. A nyertes pályázók pedagógusai (a Honlapon történő eredményhirdetés 
mellett) e-mailben is értesítést kapnak az eredményről és a nyereményről, legkésőbb a 
Pályázat lezárását követő ötödik napon. 
 
A nyertes pályázó 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 nyeremény átadásának 
megszervezésében, előkészületeiben a nyertes pályázók pedagógusai a szükséges mértékben 
részt vesznek (pl. időpontok egyeztetése, komposztáló elszállítása). 
 
A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a nyertes pályázók pedagógusai nem 
működnek együtt a nyeremények eljuttatásához szükséges feladatok elvégzésében.  
 
Amennyiben valamely nyertes pályázó pedagógusa a fent említett együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a nyertes pályázó és iskolája bármilyen okból 
kifolyólag nem tud élni a nyereménnyel, úgy a pályamunkára érkezett kedvelések száma 
alapján, a soron következő pályázóiskolájanyer jogosultságot a nyeremények átvételére. 
 
A Szervező döntése bármely vitás esetben véglegesnek tekintendő és nem vitatható. 
 

9. Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy 
magát a Pályázatot akár a Pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa,kiegészítse vagy 
felfüggessze. A Pályázaton résztvevő tanuló pedagógusának felelőssége, hogy ezekről 
megfelelően tájékozódjon. A módosításokról a Pályázatban résztvevő tanulók 
éspedagógusaik a Honlapon értesülhetnek. 
 



A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Pályázat teljes időtartama 
alatt lehetőség van visszalépni. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért, tehát a Pályázatonindulógyermek adatai, valamint azelérhetőségek 
valódiságáért a felelősség a pályázó pedagógusát terheli. A Versennyel kapcsolatos bármilyen 
felmerülő vitás esetben a Szervező döntése azirányadó. 
 
A Szervező a Versennyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a 
maradeknelkul@gmail.com e-mail címen nyújt felvilágosítást. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívülálló, technikai hibákból eredő problémákért, 
ennek megfelelően kizár mindenkártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Honlap 
vagy szervere, kiszolgálója, vagy az alkalmazott böngésző esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó, sem pedig a Pályázat 
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 megteszminden szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy a hibát mielőbb megszüntesse. 
 
A jelen szabályzatban foglaltak bárminemű megsértése a játékból való kizárás 
következményét vonja maga után. 
 
A Szervező a beérkezett pályaműveit felhasználhatja a Szervező hivatalos honlapjain és más 
kommunikációs felületein. 
 
A Pályázattal kapcsolatban és a nyeremények felhasználása során a résztvevő pályázó, 
iskolája és képviselő pedagógusa magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat időtartama alatt, valamint anyeremények 
felhasználásához kapcsolódóan a résztvevő tanulók és pedagógusaik részéről a 
jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan megnyilvánulásokat moderálja, 
súlyosabb esetben a pedagógust és iskoláját azonnali hatállyal kizárja a Pályázatbanvaló 
részvételből. A Szervező döntése a Pályázatból való kizárás kérdésében végleges és nem 
vitatható. 


