
 

FoodWave Óbuda – Instagram Placehunt/Helykereső pályázati 
felhívás 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Instagram 
Placehunt/Helykereső pályázatot hirdet a fenntartható és klímatudatos étkezés, 
élelmiszerpazarlás csökkentése, zero waste – low waste étkezés témában. A pályázat a 
nemzetközi FOODWAVE szervezet támogatásával valósul meg.  

1. Részvételi feltételek 

• A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázónak a pályázat teljes időtartama 
alatt aktív Instagram regisztrációval, saját nevére regisztrált, nyilvános Instagram 
fiókkal kell rendelkeznie és be kell követnie az ÓBVF Instagram oldalát. 

• Olyan 15 és 35 év közötti életkorúak pályázatát várjuk, akiknek lakóhelye, iskolája vagy 
munkahelye a III. kerületben van. 

• A pályázaton nem indulhatnak Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és az ÓBVF Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. 

2. Hogyan lehet pályázni? 

A játékba a #foodwaveobuda taggeléssel ellátott, 1 db Instagram poszttal, egy poszton belül pedig 
legfeljebb 5 db feltöltött képpel vagy egy videóval és a poszthoz kapcsolódó leírással lehet nevezni 
az alábbi témákhoz köthető, III. kerületben található helyszínek vagy jó gyakorlatok (események, 
akciók, közösségek) bemutatásával, többek között az alábbi témákhoz kapcsolódóan: 

● az élelmiszerpazarlás és élelmiszerhulladék elleni küzdelem (ideértve a pazarlás 
csökkentésére, a hulladékképződés mérséklésére, illetve a otthoni, vagy közösségi 
élelmiszer maradék felhasználás megoldásainak bemutatása); 

● az éghajlatváltozás és az elpazarolt élelmiszer közötti kapcsolat; 
● élelmiszer-önellátás; 
● szezonális és helyi (Magyarországon megtermelt) élelmiszerek fogyasztásának 

népszerűsítése; 
● termelői és biopiacok, őstermelők, kosár- vagy dobozközösségek illetve hasonló 

fenntartható és a kerületben is elérhető kezdeményezések népszerűsítése; 

● kevesebb húsfogyasztással járó vagy vegán étrend; 

● fenntartható módon működő vendéglátóhelyek (éttermek, kávézók, pékségek, bárok 
stb.) a kerületben; 

● csomagolásmentes vagy környezetbarát csomagolású élelmiszerek 
elérhetősége/forgalmazása kerületi piacon, boltban vagy vendéglátóhelyen ennek 
előnyeinek a bemutatása mellett. 

A posztoknak minden esetben kapcsolódniuk kell a III. kerülethez: a kép(ek) és/vagy videó(k) 
készítésének helyszíne egyértelműen beazonosíthatóan Óbuda-Békásmegyeren területén 



 

kell, hogy legyen, vagy egyértelműen a III. kerület területén működő helyszínt vagy elérhető 
szolgáltatást kell, hogy bemutassanak. 

A poszt tartalmának figyelembe kell vennie, hogy a 15-35 éves korosztály a poszt 
célközönsége, tehát a megadott a korosztály figyelmét kell, hogy felkeltse és korosztály 
számára érdekes, érthető és motiváló módon kell, hogy megközelítse a 
bemutassa/megközelítse a kiválasztott témát. 

Nevezni minden esetben az #foodwaveobuda hashtaggel lehet: a játékban kizárólag azok a 
posztok lesznek figyelembe véve, amelyek egy nyilvános Instagram posztban használják a 
#foodwaveobuda hashtaget. 

3. Személyiségi jogok, adatvédelem 

A pályázatra benevezett poszt nem sértheti mások személyiségi jogait, továbbá a pályázatban 
nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, 
bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, 
természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan 
üzenet, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
károsíthatja vagy közvetlenül termék vagy szolgáltatás reklámozására irányul. 

A nyilvános Instagram posztokban használt #foodwaveobuda hashtag használatával a pályázó 
elfogadja az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. mint a pályázat 
lebonyolítójának ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT.    

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ITT LETÖLTHETŐ >>> 

4. Határidő 

A nyilvános Instagram poszt közzétételének határideje 2022. október 16. 24:00 óra. A 
határidőn túl közzétett pályázatok nem vesznek részt a bírálatban. 

5. Zsűri és értékelési szempontok: 

A zsűri tagjai: Burján Ferenc, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 
alpolgármestere, továbbá a lebonyolításban résztvevő szakértői csapat. 

A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján pontozza a beérkezett pályázatokat és hozza 
meg a döntését: 

● A bejegyzésben bemutatott tartalom ötletessége, újszerűsége – max. 10 pont. 
● A bejegyzésnek a képekkel, vagy szöveggel megcélzott célcsoport bevonásának, 

cselekvésre ösztönzésének hatásossága - max. 10 pont. 
● A bejegyzésben bemutatott helyszín(ek) relevanciája (III. kerületi kapcsolódás), illetve 

a kapcsolódás bemutatásának jellege- max 10 pont. 
● A bejegyzés elérésszáma, a hozzászólások száma, az interakció mértéke -max. 10 pont. 

https://klima.obuda.hu/adatvedelem/


 

 

6. Díjazás 

A zsűri díjazottjai a következő díjazásban részesülnek: 

• Az első helyezett 50.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. kerületi, 
fenntartható termékeket boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatóak le. 

• A második helyezett 40.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. kerületi, 
fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken vásárolhatóak le. 

• A harmadik helyezett 30.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kap, amelyek III. 
kerületi, fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken 
vásárolhatóak le. 

• A 4-5-6-7. helyezettek 20.000 Ft értékű vásárlási utalványokat kapnak, amelyek III. 
kerületi, fenntartható termékeket árusító boltokban, vendéglátóhelyeken 
vásárolhatnak le. 

Minden, a zsűri által arra alkalmasnak tartott, posztban közzétett helyszín közzé lesz téve a 
2022. november 30-ig a klima.obuda.hu oldalon publikálandó, III. kerületi klímabarát boltokat 
és vendéglátóhelyeket bemutató Google-térképen és az ÓBVF Instagram profilján. 

7. Jutalmakkal kapcsolatos díjfizetés 

A jutalmakhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék 
elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost 
terhelik. 

8. Lebonyolító 

A pályázat lebonyolítója a Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (1033 Budapest, 
Fő tér 2. II. em. 18.) 

9. Nyilatkozattétel 

A FoodWave Óbuda Instagram Placehunt/Helykereső pályázaton való részvétellel a pályázók 
elfogadják, hogy Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., , valamint a pályázat támogatója ALDA - 
European Association for Local Democracy) a beküldött posztokat árusító vagy azok részleteit 
(képeket és videókat) a kommunikációs felületein, a promócióiban korlátozás nélkül 
felhasználhatja a beküldéstől számított 5 évig. 

10. Felelősségkizáró nyilatkozat 

https://hu-hu.facebook.com/ALDA.Europe/
https://hu-hu.facebook.com/ALDA.Europe/


 

A FoodWave projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kiadvány tartalmáért 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a felelős. Az abban 
foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 


