
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 

„3 évesek lettünk – Oszd meg a posztot” Ételt csak okosan Facebook nyereményjáték 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., a NÉBIH, 
a továbbiakban: Játékszervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) 
kizárólag a 18. életévét betöltött európai uniós állampolgársággal és bejelentett lakcímmel 
rendelkező cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos). A 
nyeremény játékban nem vehetnek részt a NÉBIH és a játékot szervező, illetve lebonyolító 
cégek vezetői, alkalmazottai és munkatársai, valamint ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozói. 
 

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat 
automatikus elfogadását, valamint a Játékosok önkéntes hozzájárulását jelenti az 
abban foglaltakhoz. 

 
2. A Játék 2016. augusztus 8-ától 2016. augusztus 26-áig tart. A Játékot 2016. 

augusztus 26-án 23:59 órakor zárja le a Játékszervező.  
 
A Játékszervező a hosszabbítás és az időtartam módosítás jogát fenntartja.   
 

3. A Játék leírása: 
 
A Játékosnak az Ételt csak okosan Facebook oldalán van lehetősége játszani 
(https://www.facebook.com/eteltcsakokosan). 
 
A Játékban a Játékosnak az Ételt csak okosan! honlapon (www.eteltcsakokosan.hu) található 
cikket, cikkeket kell megosztani #ételtcsakokosan használatával, vagy Ételt csak okosan 
Facebook oldalon poszt megosztásával. Lényeges, hogy olyan módon történjen a megosztás, 
amit az Ételt csak okosan Facebook adminisztrátora érzékelni tud. 
 
 
 

4. A nyeremény 
 
A Játékosok között naponta 3 darab ajándékcsomagot sorsol ki a szervező.  
 
 
Nyeremény: Ételt csak okosan ajándékcsomag (toll és hűtőmágneses jegyzettömb) 
 
A nyertes személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét a játékszervező teljesíti, de a 
nyereményt és az után fizetendő adót a hatályos jogszabályok szerint az adóbevallásban 
szerepeltetni kell. A Játékszervező a nyertesnek kérésére 15 napon belül igazolást ad ki. 
 
A nyeremény kisorsolása a közösségi oldal szabályai szerint gyűjtött adatok közül egyszerű 
véletlenszám generátor segítségével történik.  
 
A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban részvétel joga és a 
nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremények vissza nem utasíthatóak. 
 



 
 
 

5. A sorsolás 
 
A sorsolás időpontja: 2016. augusztus 8-tól 2016. augusztus 31-ig minden nap 10 órakor. 
Helyszíne: NÉBIH (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.). A sorsolás alkalmával egy nyertes 
kerül kisorsolásra.  
 
A sorsolás alkalmával 3 nyertes kerül kisorsolásra. 
 
A nyertes nevét a szervező az Ételt csak okosan Facebook oldalának üzenőfalán teszi közzé a 
sorsolást követő, legkésőbb, 1 napon belül.  
 
A nyereményt postán juttatjuk el a nyesteseknek az általuk e-mail-ben megadott postai címre. 
Az a nyertes, aki a kihirdetést követő 1 hónapon belül nem jelentkezik, a későbbiekben nem 
jogosult a nyereményre. 
 
A nyeremény játékkal kapcsolatos esetlegesen felmerült igényeit a polgári jog szabályai 
szerint érvényesítheti. 
 
Az e-mailküldés, vagy értesítés során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért, 
adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező semmilyen felelősséget 
nem vállal. A jelentkezési vagy az értesítő levél esetleges levélszemétbe kerüléséért a 
Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve technikai problémákért, különösen a 
telefon-, a Facebook-, valamint a levelező rendszerek számítógépes- és elektronikai hálózatok 
meghibásodásáért sem. 
 
A Játékszervező a nyertes nevét (teljes név megjelölésével) honlapján 
(www.eteltcsakokosan.hu), és Facebook oldalán közzéteheti az adott sorsolást követően, 
melyhez a Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak. 
 
A Játékszervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg 
a jelen szabályzatban írt feltételeknek. Téves és jogsértő adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.  
 
A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a regisztráció során 
adatvesztésből származó esetleges károkért a Játékszervező felelősséget nem vállal. 
 
A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata elérhető a Játék ideje alatt az Ételt csak 
okosan honlapján. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el, vagy valótlan 
adatokat közölt. 
 

6. Adatvédelem 
 
A Játékos a regisztráció tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a 



kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Játékszervező, valamint a 
játékban érintett alvállalkozó kezelje. 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a 
regisztrációs adatlapon az erre vonatkozó adatmező önkéntes kitöltésével hozzájárul ahhoz, 
hogy a NÉBIH a jövőben az itt megadott e-mail címére elektronikus tájékoztatást küldjön a 
játékkal kapcsolatban. 
 
A regisztrációs adatlapon tett jóváhagyó nyilatkozatát Ön bármikor korlátozás és indoklás 
nélkül visszavonhatja az ugyfelszolgalat@nebih.hu email címen; vagy postán is jelezheti a 
NÉBIH központi postacímén. 
 
Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte 
meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat a szervező részére adta 
meg és nem a Facebook részére.  
 
 
Budapest, 2016. augusztus 4. 
 
 
 
 
 


