
Maradék nélkül – „Nem leszek szemét!” Nyereményjáték 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1. Játék szervezője 

 A „Nem leszek szemét!” elnevezésű közösségi média kihívás és nyereményjáték (továbbiakban: 

„Játék”) szervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (székhely: 1024 Budapest, Keleti 

Károly u. 24.), (a továbbiakban: Szervező). 

2. A játékban való részvétel feltételei, a játékban résztvevő személyek 

A Játékban kizárólag valós adatokkal regisztrált Facebook és/vagy Instagram profillal, valamint 

Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévüket betöltött természetes személyek (a 

továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. 

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

harmadik személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi 

és Játék-szabályzatban írt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.  

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azt a Játékost, aki nem valós adatokkal, 

vagy nem valós Facebook profillal vesz részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növelje 

a saját nyerési esélyeiket. Az előző rendelkezésben meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben 

a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

3. Játék időtartama 

A Játék 2021.09.29. 10 órától 2021.10.16. 10 óráig tart.  

A játék időtartalma: 17 nap. 

 

4. Játék menete, leírása 

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását, az abban 

foglaltak tudomásul vételét jelenti. 



A Szervező kiköti, hogy a Játékban való részvétel feltétele, hogy az erre a célra megadott linken 

(https://forms.gle/mKLLMpCM5Y18hy1k8) a Játékos regisztrál, a játék befejezéséig, amely 

2021.10.16. 10 óra. 

A Szervező kiköti, hogy csak érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt a sorsoláson. 

A Játék során pontokat lehet gyűjteni, a Játékszabályzatban foglalt aktivitások megvalósításával. A 

játékszabályzatban szerepel az Aktivitás lista, ami tartalmazza az aktivitásokat és az aktivitások 

pontértékét. Egy-egy aktivitás többször is elvégezhető, de az ismétlések száma korlátozott. Az egyes 

aktivitásokkal maximálisan szerezhető pontszám is megtalálható táblázatban. 

Amennyiben a Játékos ugyanazt az aktivitást Facebookon és Instagramon is megosztja, az aktivitásért 

járó pontszám másfélszeresét szerezheti meg. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a bejegyzés vagy sztori megosztását tartalmazó aktivitások csak akkor 

vehetők figyelembe, amennyiben a játékos használja a #nemleszekszemét jelölőcímkét és a 

@maradek_nelkul jelölést a bejegyzésben, illetve a bejegyzések láthatóságának beállítása 

„Nyilvános”. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy az aktivitásokért járó pontok csak akkor vehetők figyelembe, 

amennyiben a regisztráció során megadott közösségi média profilja(i) a Szervező számára szabadon 

elérhető(k). 

A Szervező felelős a Játékosok által megszerzett pontok nyilvántartásáért.  

A Szervező kizárólag a Játék befejezése előtti (vagyis 2021.10.16.) délelőtt 10 óráig elvégzett és 

megosztott aktivitásokat fogadja el.  

5. Aktivitáslista 

* A csillaggal megjelölt aktivitásokért járó pontok akkor számíthatók be, ha a megosztás során a Játékos 

használja a #nemleszekszemét jelölőcímkét és a @maradek_nelkul jelölést.  

Aktivitás 

Aktivitás 

pont  

értéke 

Maximálisan 

szerezhető 

pontszám 

Maradék nélkül Facebook oldal követése 1 1 

A Maradék nélkül Instagram oldal követése 1 1 

A Maradék nélkül szemléletformáló bejegyzéseinek megosztása 

Facebookon és/vagy Instagramon* 1 10 

Ismerősök meghívása a kihíváson való részvételre a Maradék nélkül 

Facebook oldalán lévő rögzített bejegyzés alatt kommentben személy 1 10 



megjelölésével és/vagy az Instagramon megosztott játékleírást 

tartalmazó bejegyzésnél kommentben személy megjelölésével. 

Megosztani Facebookon vagy Instagramon bejegyzés vagy sztori 

formájában, hogy a Játékos mit tesz az élelmiszerpazarlás ellen* 

Ötletek: 

- hűtőnap tartása 

- hűtő és/vagy a fagyasztó tartalmából főzés, maradékmentő 

receptek bemutatása 

- megmaradt étel elcsomagoltatása az étteremben 

- kamra rendberakása 

- hűtő hőmérsékletének ellenőrzése 

- kevésbé szép gyümölcsök vagy zöldségek vásárlása és 

felhasználása egy ételhez 

- komposztálás 

- beszélgetés gyerekekkel az élelmiszerpazarlás 

- ételmentő applikáció használata   

Megosztás kép formájában 

Megosztás képsorozat formájában 

Megosztás videó formájában 

2 10 

3 30 

4 40 

A Nébih 2021. évi háztartási élelmiszerhulladék mérésére való 

jelentkezés (e-mailben a maradeknelkul@nebih.gov.hu címen) 3 3 

A Maradék nélkül „Nem leszek szemét!” BINGO kitöltése és Instagram 

vagy Facebook bejegyzés vagy sztori formájában való megosztása* 2 6 

Figyelemfelkeltő videó készítése és megosztása Facebookon vagy 

Instagramon bejegyzés vagy sztori formájában*# 15 15 

 

6. A Nyeremény 

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között:  

- 5 db diák belépőjegy a Csodák Palotájába. 

- 3 db családi belépőjegy a Pécsi Állatkertbe. 

- 3 db Nébih Szakácskönyv 

- 5 db Szalmonella plüss 

- 10 db Maradék nélkül ajándékcsomag 

 

A különböző nyereményekért csak bizonyos pontszámmal rendelkező Játékosok szállhatnak 

versenybe. Az egyes nyereményekhez rendelt minimális pontszámok az alábbi táblázatban találhatók: 
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Nyeremény 
Minimális 

pontszám 

Maradék nélkül ajándékcsomag 5 

Nébih Szakácskönyv 15 

Szalmonella plüss 20 

Diák belépőjegy a Csodák Palotájába 25 

Családi belépőjegy a Pécsi Állatkertbe 30 

 

8. Eredményhirdetés, nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott email címen értesíti a nyereményről, a Játék 

lezárásának napján, de legkésőbb másnap 12 óráig.  

A Nyertesnek az értesítéstől számítva 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Nyeremény kézbesítése 

érdekében nevét és postacímét közölje a Szervezővel e-mailen keresztül a maradeknelkul@nebih.gov.hu 

címre. Amennyiben bármely Nyertes a rendelkezésre álló határidőn belül nevéről és postacíméről nem 

tájékoztatja a Szervezőt, helyette a Szervező új Nyertest sorsol. 

A Szervező kizárja saját felelősségét arra az esetre, ha a Nyertes téves adatszolgáltatása okán, adatai 

pontatlansága, hibás postai szolgáltatás miatt vagy mert téves postacímet adott meg, a Nyeremény nem 

érkezik meg. Szervező az elégtelen címzés miatt visszaküldött, valamint az át nem vett küldeményeket 

5 munkanapig megőrzi, a Játékos ezen időtartam alatt kérheti a küldemény ismételt megküldését. 

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 

9. Egyéb tudnivalók 

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár 

a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A Játékosok felelőssége, hogy 

ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

Szervező a Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az 

maradeknelkul@nebih.gov.hu e-mail címen nyújt felvilágosítást. 

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Játék teljes időtartama alatt lehetőség 

van visszalépni. 

A Játék Részvételi- és Játékszabályzata a Játék ideje alatt http://maradeknelkul.hu/ oldalán érhető el. 
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10. Adatkezelés 

A Játékkal összefüggésben keletkező adatok adatkezelője a Szervező. 

A Játékban részt vevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a részére megadott személyes 

adataikat a játékkal összefüggésben a sorsolást követő 1 évig kapcsolattartás, a nyeremények átadása, 

valamint adminisztráció céljából kezelje. 

A Játékban részt vevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az elkészített kép vagy videó egészét, 

vagy egy részét a Szervező díjmentesen, szabadon felhasználhassa weboldalán, közösségi oldalain, 

illetve egyéb felületein. 

A Szervező az adatokat bizalmasan, a Játék által megadott keretek között kezeli és azokat a Játékos 

hozzájárulása nélkül nem adja ki. 

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik.   

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges 

adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 

történő adatkezelésről szóló Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, amely az alábbi címen érhető el: 

http://maradeknelkul.hu/wp-content/uploads/2021/09/Adatkezelési-tájékoztató-Nem-leszek-

szemét-közösségi-média-kihíváshoz-végleges.pdf 

11. Felelősség kizárása 

A Játékosok adatait nem a Facebook kezeli, a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, 

nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 

A Játékkal kapcsolatban a felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékosok részéről a jogszabálysértő vagy etikai szempontból 

elfogadhatatlan megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 
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