
TARTALÉK-TETRIS-KIHÍVÁS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS 

CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT 

LEÍRTAKKAL EGYETÉRT. 

 

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A „TARTALÉK-TETRIS-KIHÍVÁS” Nyereményjáték (továbbiakban: 

„Nyereményjáték”) Szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NÉBIH) (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), 

továbbiakban: „Szervező”. 

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

2.1 A Játékban az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

16. életévét betöltött, cselekvőképes (korlátozottan cselekvőképes) természetes 

személy („Játékos”) vehet részt, aki . 

 rendelkezik saját facebook profillal 

 nem esik a 2.6. és 2.7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe; 

 elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi 

feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen Játékszabályzat 8. 

pontjában írtak szerinti kezeléséhez. 

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 

átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

 

2.2 A Pályázatban a Játékos az alábbi személyes adatok önkéntes megadásával 

tud részt venni: vezetéknév és keresztnév, állandó lakcím, e-mail cím és 

telefonszám. A Pályázat alapgondolata az, hogy tájékoztassa a Maradék nélkül 

követőit az élelmiszertartalék megfelelő felhalmozására. A Pályázat során 

fénykép formájában feltölthetik a Játékosok a saját élelmiszertartalékukat. A 

Játékos a Pályázat feltöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a teljes nevét 

és az általa feltöltött fényképet a Szervező a 

https://www.facebook.com/maradeknelkul működő oldalán, illetve az esemény 

helyszínén, nyilvánosságra hozza. 

 

2.3 A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem 

módosítható. Egy Játékos a Játékban egy Pályázattal vehet részt. 

 

2.4 A Játékosok a Pályázat beküldésekor Facebook profil alapján kerülnek 

azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén 

https://www.facebook.com/maradeknelkul


kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím 

törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

2.5 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint 

válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint 

például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint 

a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e 

bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

 

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt 

vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és közreműködői és mindezen 

személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

2.7 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a 

Játékosok, akik egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a 

Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 

magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a 

sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult 

személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 

cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel 

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. 

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem 

valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy 

tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok 

kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 

Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

 

2.8. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt 

kérelmezi. 

 

3. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

 

3.1 https://www.facebook.com/maradeknelkul oldalra feltöltött Pályázatok 

Játékszabályzatnak való megfelelőségét a Szervező megvizsgálja és amennyiben 

azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felelnek meg a 

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost vagy Pályázatot a Szervező 

a Játékból kizárhatja. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt 

https://www.facebook.com/maradeknelkul


alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan 

kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

 

3.2 Szervező a beküldést követően szűri és törli azokat a Pályázatokat, amelyek: 

 bármilyen okból jogszabályba ütköznek; 

 nyilvánvalóan nem valós személyes adatokat tartalmaznak; 

 megbotránkoztató tartalmúak; 

 obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; 

 pornográf vagy szexuális tartalmúak; 

 bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel 

kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal 

rendelkeznek; 

 a Játékosra, a Szervezőre vagy más harmadik személyekre nézve 

sértő jellegűek; 

 harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve 

érdekeit sértik; 

 más honlapra irányítanak; 

 más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; 

 a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék 

koncepciójába. 

 

3.3. Amennyiben a feltöltött Pályázat a Szervező szubjektív, saját mérlegelési 

jogkörében meghozott döntése szerint nem felel meg a 2. pontban rögzített 

követelményeknek, vagy a 3.2. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe 

ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a 

jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön 

a Játékból, és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Játékban. A 

Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem 

bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel 

szemben. 

 

4. SORSOLÁS 

4.1. A nyertesek kihirdetésének időpontja: 2020. november 3. 10 óra. 

 

4.2. A Szervező a Játék 2.1. pontban megjelölt időtartama alatt beküldött 

érvényes Pályázatok közül a Szervező által felkért szakértő 3 db nyertest, illetve 

3 darab tartalék nyertest választ. 

 

4.3. A tartaléknyertesek abban az esetben jogosultak nyereményre, amennyiben 

a kisorsolt nyertes Pályázata bármely okból érvénytelennek bizonyul vagy a 

kisorsolt nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra 



kerül, vagy a nyereményt az 5.4 pontban foglalt időtartamon belül 

visszaigazolást nem küldd. 

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK 

ÁTADÁSA 

 

5.1. A Játékban kisorsolásra kerül Nyertesenként egy praktikus ajándékcsomag. 

 

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. Egy 

Játékos legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult. 

 

5.3. Szervező a nyertes Játékosoknak legkésőbb a nyertes Pályázatok 

kisorsolását követő 24 órán belül értesítést küld. A Szervező dönthet úgy, hogy a 

Nyertesek nevét a későbbiekben a https://www.facebook.com/maradeknelkul 

oldalon közzéteszi, mely nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat 

beküldő Játékosok neve jelenik meg. A nyilvánosságra hozatalhoz valamennyi 

Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

 

5.4. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést legkésőbb 72 órán belül 

visszaigazolni azon az e-mail címen, amelyet a Szervező megadott. Amennyiben 

a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Szervező a 

Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 

 

5.5. Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha a Játékos részére a Nyereményt 

azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés 

visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy 

tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 

Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

6. ADÓZÁS 

 

A Nyeremények után esetlegesen felmerülő SZJA fizetési kötelezettséget a 

Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények átadásán és adóvonzatuk 

kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

 

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, 

illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a maradeknelkul@nebih.gov.hu  

vagy https://www.facebook.com/maradeknelkul oldalon írhatnak. 

 

https://www.facebook.com/maradeknelkul
mailto:maradeknelkul@nebih.gov.hu
https://www.facebook.com/maradeknelkul


8. ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A JÁTÉKOSOK RÉSZVÉTELÜKKEL MINDEN TEKINTETBEN, 

KIFEJEZETTEN ELFOGADJÁK A JÁTÉKSZABÁLYZAT MINDEN 

RENDELKEZÉSÉT. 

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés 

jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. 

 

8.1. A kezelt adatok köre és célja  

kezelt adatok adatkezelés célja 

játékos neve/játékos közösségi 

oldalon feltüntetett neve 

játékos azonosítása 

játékos e-mailcíme kapcsolattartás a játékossal 

játékos postai címe nyeremény kézbesítése 

 

8.2.   A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. 

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy 

8.2.1. Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott 

személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt 

kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása 

céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

 

8.2.2. A nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és 

ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza 

(különösen a www.maradeknelkul.hu oldalon, illetve a 

https://www.facebook.com/maradeknelkul facebook oldalon feltüntesse). 

 

8.3. A Játékos az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll 

adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének 

megszüntetését kérni. 

 

8.4. Az önkéntesen megadott adatok kezelője a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal. Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 24., honlap: 

https://portal.nebih.gov.hu/ , Telefonszám: 06-1/ 336-9009, e-mail cím: 

maradeknelkul@nebih.gov.hu . 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban 

rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni. 

mailto:maradeknelkul@nebih.gov.hu


8.5. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft. 

E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu 

levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34 

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103 

 

8.6. A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a 

hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázat során 

megadott személyes adatokat a Szervező marketing célra nem használja fel és 

harmadik személynek nem adja át. 

 

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében (a nyeremények postázása céljából)  

adatfeldolgozóként veszi igénybe: 

Név: Magyar Posta Zrt.  

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

 

8.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Ön nem tud a részt venni a NÉBIH által 

szervezett nyereményjátékokon. 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

9.1.A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy 

nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átvételének – Szervező 

érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a 

Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

9.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtől nem követelheti. 

 

9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, www.maradeknelkul.hu 

weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások 

estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a 

Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem 

nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező Lebonyolító 

semminemű felelősséget nem vállal. 

 

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali 

hatállyal kizárja a Játékból. 

http://www.maradeknelkul.hu/


9.5. Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat 

(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az 

adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

9.6. Szervező kizárja a felelősségét a https://www.facebook.com/maradeknelkul 

oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a 

honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb 

feltárja, illetve megszüntesse. 

 

9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. 

 

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen 

Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék 

megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat 

szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, 

úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Játék időtartama: 2020. szeptember 24. 12: 00 – 2020. október 31. 12:00 

 

BUDAPEST, 2020. szeptember 24. 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Szervező 

 

https://www.facebook.com/maradeknelkul

