
 

Dunaparti Évszakok 2021”elnevezésű nyereményjáték  
játékszabályzata 

 

1. A játék szervezője  

A „Dunaparti Évszakok 2021” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője 
az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1045 Budapest, 
Erzsébet utca 8., cg: Cg.01-09-935688) " a továbbiakban: „Szervező”, a Facebookon 
nyereményjátékot szervez.  

2. A Játékban részt vevő személyek  

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki  

- magyar állampolgárságú,  

- Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakóhellyel rendelkezik  

- 18. életévét betöltötte 

- cselekvőképességében nem korlátozott  

(továbbiakban: Játékos).  

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen 
közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint 
mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói és a 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal munkavállalói, a 
velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen 
közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint 
mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem 
vehetnek részt. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot 
és az Játékszabályzatba foglalt Adatkezelési tájékoztatót.  

3. A Játék időtartama:  

A Játék 2021.07.07. 18:00 óra és 2021.08.03. 00:00 óra között tart.  

Ezen időszak utáni időpontban történt kedvelések („Like”), megosztások nem vesznek részt a 
Játékban.  

A Játék lezárásnak időpontja az a nap, melyen a nyeremény átadásra kerül, vagy a nyeremény 
átadása bármely okból meghiúsul, de legkésőbb a sorsolás napjától számított 30 nap. 

4. A játék menete  

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/ujpestkartya), a fent meghatározott időtartamban elhelyezett 
postot-t kell kedvelni vagy megosztani. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.  

Egy Játékos többször is kedvelheti vagy megoszthatja a postot, azonban egy játékos csak egy 
kedveléssel vagy megosztással vesz részt a játékban. Több kedvelés vagy megosztás esetén 
a az utolsó időpontban tett bejegyzéssel kerül be a nyereményjátékba.   

A nyertes játékosok a Játék időtartama alatt a postot kedvelő vagy megosztó Játékosok közül 
kerülnek kisorsolásra. 



A kedvelésen és a megosztáson kívüli egyéb észrevételek, kommentek nem vesznek részt a 
Játékban. 

 

5. Nyeremények, azok kisorsolása:  

A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 13. 

A sorsolás helyszíne: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft 1045 Budapest, Erzsébet utca 8  

Nyeremény: 10 db 2022. évi Dunaparti Évszakok naptár  

A nyeremény azon játékosok közül kerül kisorsolásra, akik a saját Facebook profiljukról a játék 
felhívás poszt alá a postot kedvelő kedvelést vagy megosztást tettek.  

A nyeremény egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a játék 
befejezését követően kerül kisorsolásra: 2021. augusztus 13. napján 10:00 órakor. 

A nyertes kisorsolásával egyidejűleg a Szervező 5 darab tartaléknyertest sorsol.  

 

6. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók: 

A Szervező a sorsolást követően Facebook komment formájában értesíti a nyertest és bekéri 
a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az 
Értesítést követően a Játékosnak 7 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, 
e-mail cím, telefonszám, anyja neve ) a Facebook-on privát üzenetben.  

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével 
a személyes adatainak Szervező általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – 
kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek 
minősül.  

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a 
sorsolás napját követő 1 hónapon belül jogosult kizárólag személyesen vagy 
meghatalmazott útján a Szervező székhelyén.  

A Szervezőjogosult a nyeremény átadását megelőzően ellenőrizni a személyazonosító iratok 
ellenőrzésével, hogy az átvételre jelentkező személy megfelel-e a jelen Játékszabályzatban 
rögzített részvételi feltételeknek, valamint, hogy a megadott személyes adatai valósak és 
pontosak-e. 

A Szervező kizárja a Játékost és megtagadja a nyeremény átadását: 

-  amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem 
valósak 

- amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek 
- amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes 

magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás, egy játékos 
neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás)  

- A Szervező kizárja a Játékost: 
- ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 7 naptári 

napon belül nem válaszol;  
- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz 

formájában a kapcsolatot;  
- ha a Játékos Facebook profilja a Játék lezárulta előtt törlésre kerül; 
- ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.  
- ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy 

a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja; 
- ·jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.  



- amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes 
magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás, egy játékos 
neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás)  

A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja. 

Amennyiben a nyertes a nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik, 
vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyeremény részére történő 
átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható 
okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn 
belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől, a Szervező a 
tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően. A tartaléknyertes a nyeremény 
átvételére az értesítést követő 30 napon belül jogosult. személyesen vagy meghatalmazottja 
útján. 

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.  

A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül 
átruházásnak. A nyereményekhez tartozó adó és járulék fizetési kötelezettség a Szervezőt 
terheli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére 
történő utazás költségei) a nyertest terhelik. 

Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes 
törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt 
feltételeknek.  

7. Egyéb rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a 
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a 
Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ujpestkartya) 
nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.  

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő 
jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. 

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. A résztvevők a játék során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az 
adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.  

A Facebook adatkezeléséért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget, a Facebook 
adatkezelésére Szervező és Lebonyolító nem rendelkezik befolyással, az a Facebook saját 
adatkezelési szabályzata alapján történik, melyet a Játékos a részvétellel tudomásul vesz. 

A Facebook oldal működéséből eredő hibákért, vagy módosításokért felelősséget a Szervezők 
nem vállalnak A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/ujpestkartya) megtalálható a Játék teljes időtartama alatt. 

8. Adatkezelési tájékoztató  

Szervező jelen Pályázatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető a 
https://www.ujpestmedia.hu/fotopalyazat2021/adatkezeles webhelyen, illetve kérés esetén 
arról másolat kérhető.  

 

Budapest, 2021.július 6. 

 

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szervező 


