
ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Játék szervezője: Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400 
Dunaújváros, Eszperantó u. 2-4.; cégjegyzékszám: 01-09-865244 Adószám: 13630391-2-43), (a 
továbbiakban: „Szervező”) 

A Játék lebonyolítója: Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 2400 
Dunaújváros, Eszperantó u. 2-4.; cégjegyzékszám: 01-09-865244 Adószám: 13630391-2-43), (a 
továbbiakban: „Lebonyolító”) 

A Szervező a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia - DKKA Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/kohaszkezi/) nyereményjátékot indít (a továbbiakban: „Játék”), 
amelynek keretében az alább meghatározott időszakban előre meghatározott napokon és számban 
kérdéseket posztol a Facebook oldalára, és a helyesen válaszolók között fordulónként az alábbiak 
szerint nyerteseket sorsol. 

1. Részvételi feltételek  

A Játékban az a játékos vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki: 
- állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező személy; 
- a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja; 
- a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia - DKKA Facebook oldalán feltett kérdésre a 

posztban megjelölt határidőn belül a kérdés alatt kommentben válaszolt;  
- a forduló teljes ideje alatt, illetve a nyereményről szóló értesítésig élő Facebook regisztrációval 

rendelkezik. 

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, 
valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. 

A nyereményjátékban való részvétel a jelen részvételi szabályzat teljes körű elfogadásának minősül. 

A nyereményjáték független a Facebook-tól: az nem támogatja, és nem vesz részt benne. A 
nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos 
feladatot ellátó vállalkozói vagy megbízottai, és ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény – a 
továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában 
meghatározott hozzátartozói. 

A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által 
létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók vagy Facebook profil útján, továbbá harmadik személy 
adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal 
kapcsolatban Szervező és a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. 

2. A játék menete 

A nyereményjáték a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia - DKKA Facebook oldalán kerül 
meghirdetésre 

A Játékban előre nem meghatározott számú fordulóra kerül sor, előre nem meghatározott 
időpontokban. Szervező minden fordulóban kiposztol egy kérdést, amelyben meghatározza az adott 



fordulóban való nyertesség esetére szóló nyereményt, valamint a válaszadás határidejét. A Szervező 
fordulónként 3 nyertest hirdet, egyúttal 3 ajándékot sorsol ki a kérdésre helyes választ adók közül. A 
nyertesek személyenként 1-1 db ajándékcsomagot nyernek meg. 

Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelőssége nem terheli a kvíz kérdéseivel és az azokra adható 
helyes válaszokkal kapcsolatban, ezért nem fogad el semmilyen reklamációt azokkal kapcsolatban. 

Egy Játékos minden fordulóban részt vehet, azonban a Játék azonos fordulójában minden Játékos csak 
egyszer válaszolhat érvényesen. A Játékos egy fordulóban adott több válasza esetén azon válasza 
tekinthető érvényesnek, amelyet időrendi sorrendben a legkorábban küldött be. Az adott forduló 
nyereménye mindig az aktuális posztban kerül ismertetésre. 

A nyertesek a véletlen szám generálás elvei alapján, számítógépes program segítségével kerülnek 
kiválasztásra azon Játékosok közül, akik a fenti feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelelnek.  

A sorsolást a megjelölt válaszadási határidőt követő 3 munkanapon belül végzi el a Lebonyolító. A 
sorsolások helyszíne: 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 2-4. 

A Lebonyolító fordulónként, minden sorsolás alkalmával 2 pótnyertest sorsol ki a fent írtak szerint. A 
pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a nyeremény feltételek bármelyikének 
hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő vagy lemondó, nyertesként kisorsolt játékos helyébe. 

Amennyiben egy fordulóban a posztban jelzett határidőig nem érkezik helyes megfejtés, illetve nincs 
olyan játékos, aki minden részvételi feltételnek megfelel, akkor a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 
adott fordulóban ne sorsoljon nyertest. 

A nyerteseket a Lebonyolító a Facebook-on posztban és az adott kérdés posztja alatt kommentben 
értesítik. Lebonyolító legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertest a nyerés napjától 
számítva 1 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a nyertest 24 órán belül nem sikerül beazonosítani 
vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 2 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, 
úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra 

3. Általános rendelkezések 

Amennyiben a játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy 
a Szervező az érintett játékost a Játékból kizárhatja. 

A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a kérdést tartalmazó poszt like-olásával, megosztásával 
és/vagy a megfejtés kommentben történő közzétételével egyidejűleg elismeri, hogy a jelen 
játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a játékos a 
részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül. 

A részvételi feltételeket tartalmazó játékszabályzatot a Szervező 
a www.kohaszkezi.hu/nyeremenyjatek címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a játékszabályzat 
előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a játék teljes időtartama alatt. A Szervező fenntartja a 
jogot, hogy a jelen Részvételi és játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot 
egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat esetleges módosításait, illetve az 
alkalmazás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést 
megelőzően a Szervező közzéteszi. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően, rendszeresen 
tájékozódjanak.  

http://www.kohaszkezi.hu/nyeremenyjatek


A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén 
a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 

Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező 
biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulék terheket, valamint a nyeremény átadásával 
összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával 
összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.  

A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező az 
ajándékváltoztatás jogát fenntartja. Más egyéb nyereményt a játékszabályban felsorolt 
nyereményeken felül Szervező és Lebonyolító nem oszt szét. A nyeremény készpénzre vagy más egyéb-
, készpénz helyettesítő fizetőeszközre, kuponra nem váltható. A nyeremény sem egészében, sem 
részeiben nem átruházható, arra kizárólag a kisorsolt nyertes jogosult. 

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia - DKKA oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-
tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A 
Játék használata során a Játékos internet szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook 
szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, 
valamint a válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, 
sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati 
leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem 
kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot 
bármikor megváltoztassa vagy a Játékot megszüntesse, különösen visszaélések gyanúja esetén. 

4. A nyeremény átvételének feltételei: 

A játék nyerteseinek nevét az oldalon közöljük, a nyertes felelőssége a megadott kontakt adatok 
alapján a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertesektől nem 
érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át. Amennyiben a 
nyertesek a nyereményüket az utolsó értesítéstől számított 30 napon belül bármely okból nem veszik 
át, úgy a Szervező jogosult a nyereményt a soron következő pótnyertes részére átadni. 

A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a 
nyereményeket a nyertesek neveinek feltüntetésével Facebook posztjaiban kizárólag a Játékkal 
kapcsolatban közzétegye. Nyertesek a Szervezőkérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban 
is elismerik. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem 
Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és 
erről levelezést nem folytatnak. 

A Játék során előforduló egyéb problémákért, hiányosságokért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem 
a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem 
folytatnak. 

5. Adatvédelem 

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatok kezelését a Szervező, feldolgozását 
a Lebonyolító végzi. A Játékban résztvevők a Játékban történő részvételi feltételek teljesítésével 
kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - 
esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - a Játék működtetése során, valamint a Játékkal 
összefüggésben azt követően is felhasználhassa. Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk 



megadott személyes adatok valódiságát a Szervező a nyeremény átadását megelőzően - 
személyazonosító igazolvány alapján- leellenőrizze. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a 
Szervező a Játékosoknak a kiértesítő üzenetben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján 
abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit megállapítsa és értesítse.  

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy 
tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törölését vagy helyesbítését a 
titkarsag@kohaszkezi.hu e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik 
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott döntéssel 
nem értenek egyet, úgy a résztvevők bírósághoz fordulhatnak. 

A Játékosok a játékban való részvétellel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a 
játékos(ok) Játék során megadott adatait. 

Dunaújváros, 2017. március 1. 

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
2400 Dunaújváros 
Eszperantó út 2-4.  
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