
Játékszabályzat 

1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat a Budapest Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbiakban 

FŐTÁV Zrt. (Cg.: 01-10-042582,  adószám:10941362-2-44, székhely: 1116, Budapest, Kalotaszeg utca 

31.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/fotavzrt/, 

Facebook-oldalon és a jatek.fotav.hu oldalon futó "Főtáv nyereményjáték alkalmazás" kvíz 

alkalmazásra, mint nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. A 

Nyereményjáték lebonyolítója a Lounge Communication Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed 

utca 16., Cégjegyzékszám: 01 09 955954, a továbbiakban: Lebonyolító) 

A játék időtartama: 2016.11.16. – 2016.12.04.  

Sorsolás és eredményhirdetés:  

Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2016.12.05. 11:00 

Sorsolás helyszíne: 1116, Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

A nyeremények átvételének időpontja: 2016.12.09. péntek 18:00 

Helyszín: Cinema City Allee 

2. A játék menete 

Facebook játék 

A Játék összesen 19 napig tart, amely során a Játékosoknak helyesen kell válaszolnia egy, a FŐTÁV-val 

kapcsolatos feleletválasztós kérdésre. Amint a Játékos választott a három válaszadási lehetőség 

közül, egy pop-up ablakban egyből megjelenik az üzenet, hogy a helyes, vagy a helytelen választ adta-

e meg.  

Egy Játékos egy héten egy alkalommal vehet részt a Játékban. A Játék végén azok közül sorsolunk, 

akik legalább egyszer játszottak. A nyerési esélyeket növeli, ha a Játékos mind a három héten játszik, 

hiszen akkor háromszor kerül a neve a sorsolási kalapba. A játékba akár a Játék harmadik hetében is 

be lehet szállni, a kérdések visszanézhetőek, így a játékosok akár a játék lezárását megelőző napon is 

részt vehetnek a megmérettetésben. 

A Játék lezárását (2016.12.04. 23:59:59) követően Szervező összesen 31 nyertest sorsol ki a FŐTÁV 

Facebook oldalán helyesen válaszolók közül. 

3. Kik vehetnek részt a játékban? 

• A Játékban részt vehet minden 18 évet betöltött természetes személy, aki a 2. pontban 

megjelölt módon pályázatot tölt fel és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel 

rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat 

el. 

• A Játékban a Szervezők, mint a Játék lebonyolítója dolgozói és közreműködői, valamint 

mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem 

vehetnek részt. 



• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelés szabályzatot és azok rendelkezéseit feltétel nélkül 

elfogadja. 

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem 

fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, 

illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

4. Nyeremények  

Szervező a Játék során összesítve véletlenszerűen elektronikus úton sorsol azok közül, akik a 

Facebookon keresztül a játékban részt vettek. A Játékosok közül Szervező összesen 31 nyertest sorsol 

ki 2016. december 05. napján azok közül, akik részt vettek a Játékban. Az elektronikus sorsolás a 

random.org oldal segítségével történik. 

- 1db Fődíj 

- Utazási utalvány (Ez az utalvány kizárólag az utazási irodával történő pontos egyeztetés, 

illetve az utalvány személyes átvétele esetén használható fel.) 

- Úti cél: Koppenhága 

- Utazók száma: 2 fő 

- Utazási időtartama: 4 nap / 3 éjszaka 

- Utazás időpontja: nyertesekkel egyeztetett időpontban, 2 felajánlott időpontot között 

választhatnak majd 

- Az utazás felhasználható: 2017. január 1. -2017. június 30. 

- Utazás: repülővel, Wizzair közvetlen járataival, személyenként 1-1 nagyméretű 

kézipoggyásszal számolva 

- Szállás: 3*hotelben (helyi besorolás szerint) 2 ágyas szobákban, reggelivel 

 

További nyeremények 

- 5db Samsung Galaxy Tab A 7.0 tablet  

- 5db páros belépő a Gellért fürdőbe 

- 20 db páros belépőjegy a Cinema City Allee-ba 2016. december 9.-én 18:00 órakor a 

nyereményjáték díjátadó rendezvényén megrendezésre kerülő meglepetés filmvetítésre 

 Az utazási utalvány és a Gellért fürdő belépő nem sokszorosítható és kizárólag egy alkalommal 

használható fel, az utalványon feltüntetett időtartamig. Az utalás részleteit a nyertes az utazási 

irodával egyezteti. A nyeremények egyike sem váltható készpénzre. A filmvetítést megnyerő 

játékosok csak a meghirdetett időpontban vehetnek részt a vetítésen, más időpontban történő 

filmvetítésen való részvételre nem támaszthatnak igényt. 

5. Nyertesek értesítése  

A nyertesekkel Lebonyolító e-mail üzenetben és telefonon keresztül veszi fel a kapcsolatot és 

egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.  A Szervező a nyertesek nevét a FŐTÁV Facebook 

oldalán és honlapján teszi közzé. 



A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

• az értesítő üzenetre 2 munkanapon belül nem válaszol; 

• nem sikerül telefonon elérni 2016.12.07. 17:00 óráig 

• bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja; 

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti; 

• ha nem vállalja a részvételt az ajándékok átadására szervezett díjátadó rendezvénye, vagy a 

vele történő kapcsolatfelvételkor nem jelöl meg maga helyett egy személyt, aki a nyereményt 

jogosult az ő nevében átvenni; 

 

Abban az esetben, ha valamelyik nyertes nem jelentkezik 2 munkanapon belül, akkor Szervező a 3. 

napon pótnyertest/pótnyerteseket sorsol ki, akiket a fenti szabályok szerint értesít. Amennyiben a 

pótnyertes sem veszi át a nyereményt a Szervező, vagy a Lebonyolító által megadott időpontig, úgy a 

nyeremény nem kerül kiosztásra. 

6. Nyeremények átvétele  

A nyeremény átvételének részleteit, az átadó rendezvény pontos programját a Szervező minden 

nyertessel e-mailben és telefonon keresztül egyezteti.  

A nyertesek magukat személyi igazolványuk felmutatásával, személyi igazolványuk számával 

kötelesek igazolni a nyereményátadó rendezvényen, a regisztráció során. (2016. december 9. péntek 

18:00) 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a 

Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.  

A nyeremények átvehetők a FŐTÁV hivatalos nyereményátadó rendezvényén, 2016. december 9-én, 

pénteken 18:00-kor kezdődő, az Cinema City Allee-ben zajló hivatalos nyereményátadó ünnepségen, 

mely a meglepetés film levetítésével zárul! A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz 

kötött. A nyeremények között szerepel 20 db páros jegy a rendezvényt záró filmvetítésre, melynek a 

dátuma fix időpont, erre az egy alkalomra szól. 

7. A Szervező felelőssége  

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen 

személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a 

nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb 

okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely 

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.  

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott közreműködő egyike sem felelős, és kizár mindféle 

kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.   

 



8. Adatkezelés és adatvédelem  

8.1 Tájékoztatás  

• A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Lebonyolító 

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-107940. A megadott adatokat a Szervező az 

adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban 

részletezett célra használja.  

• A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  

• 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.  

• Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a 

módosításokról.  

• Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.  

• A személyes adatokat a Szervező és a Lebonyolító kizárólag a nyertes Játékosokkal történő 

kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja. 

• Az adatkezelés egyéb szabályait Szervező a külön okiratban foglalt adatkezelési szabályzatban 

rögzíti. 

9. Kizárás  

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen 

vesznek részt a nyereményjátékban.  

10. Vegyes rendelkezések  

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól 

eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja 

magának.  

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.  

A Szervező egyoldalúan jogosult jelen Játékszabályzat módosítására, a játék időtartamának 

lerövidítésére vagy meghosszabbítására, felhívás visszavonására, vagy egyéb változtatásokra, mely 

minden esetben a közzététel napján lép hatályba.   

A Játékról információk megtalálhatók a kihelyezett reklámokon valamint a www.fotav.hu/brand 

weboldalon. A Játékszabályzat elérhető a facebook.com/fotavzrt címen.  

A Játékos a Játékkal kapcsolatban a kviz@fotav.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, 

észrevételeiket. A kviz@fotav.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, 

reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező, vagy közreműködője válaszol. 

A Szervező a Játék lezárását követő 10 napon túl a Játékkal kapcsolatos észrevételt, kérdést, 

reklamációt nem tud befogadni. A Lebonyolító a fenti címre beérkező nem a játékkal kapcsolatos 

megkeresésekre nem reagál. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem 

hozható.  

2016.11.14. 


