
LFKZ anyák napi Facebook nyereményjáték 

A játék és a szervező 

Jelen szabályzat a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa (Cg.: 00-19-667087, adószám: 
19667087-2-41) 1036 Budapest, Kiskorona u. 7. szám alatti társaság (továbbiakban: 
Játékszervező) által kezelt, karbantartott http://facebook.com/franzlisztchamberorchestra 
Facebook-oldalán futó játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

1. A játék időtartama, menete 

A Játék időtartama: 2022. április 26-án a Facebook-poszt kikerülésének időpontjában 
kezdődik, és 2022. április 30-án 12:00-ig tart. 
Sorsolás: 2022. április 30. 14:00 
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül a 
Játékszervező Facebook-oldalán. 
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány Facebook-oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell 
eljárnia. 

A játék végén a Játékosok (kérdőívet helyesen megválaszoló hírlevél feliratkozók) közül 
kisorsolásra kerül 3 (három) szerencsés nyertes és 2 (kettő) pótnyertes. 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

Aki a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány facebook oldalára („LFKZ Facebook oldal”) 
kikerülő játékfelhívás szerint a megadott időszakban feliratkozik hírlevélre a Játékszervező 
honlapján keresztül. A Játékban kizárólag a 14. (tizennegyedik) életévét betöltött 
magánszemély (a továbbiakban: Játékos) vehet részt. 

A Játékban kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a megadott időszakban a 
nevük és az e-mail címük  megadásával feliratkoznak a zenekar hírlevelére és helyesen 
megválaszolják a kérdőívet. A Játékszervező kizárja a Játékból azokat, akik obszcén, sértő vagy 
egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a kommentben (mely eltávolításra is kerül). 

Amennyiben a nyertes 18. életévét nem töltötte be, vagy cselekvőképességében egyéb okból 
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 Játékból ki vannak zárva: 

•   a Játékszervező és a Játék lebonyolításában részt vevő bármely harmadik személy, 
szervezet, valamint mindezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt 
felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

•    azon személyek, akik a korábban futó, a Játékszervező által meghirdetett 
nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon 



összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Játékszervező 
kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából; 

•   akik nem valódi nevükön vesznek részt a Játékban vagy valótlan személyes adatot 
szolgáltatnak, illetve nem tudják a személyazonosságukat igazolni, 

• a 14 év alattiak.  

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
Játékszabályzatot, és azt 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 jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

3. Sorsolás 
 

A 3 (három) nyertes és a mindösszesen 2 (kettő) pótnyertes a jelen szabályzatban 
meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén gépi sorsolás útján 
kerülnek kisorsolásra és kihirdetésre, a pótnyertesek sorrendiséggel.  

4. Nyeremények 

Nyeremény: A nyertesek 2 db koncertjegyet nyernek a zenekar 2022. május 13-i koncertjére, 
amelyet a Szervező a koncert előtt a helyszínen ad át a nyertesek részére. A Nyeremény 
készpénzre nem váltható, és át nem ruházható. A nyereményadót a Játékszervező fizeti meg. 

A Játékszervező 3 (három) nyertest és 2 (kettő) pótnyertest sorsol ki. A pótnyertesek 
sorrendiségét a kisorsolásuk sorrendje határozza meg. 

A Játékszervező a nyertest a hírlevél feliratkozáskor megadott e-mail címen keresztül fogja 
értesíteni a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 (huszonnégy) órán belül. Amennyiben a 
meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti 
jogosultságát a Nyereményére, a Játékszervező az első pótnyertesnek jogosult a Nyereményt 
átadni. 

Amennyiben (i) a nyertes részére az általa megadott címen kétszer nem sikerül kézbesíteni a 
Nyereményt átvétele céljából, vagy (ii) a nyertes a Játékszervező által küldött e-mailben foglalt 
felhívásra nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, vagy (iii) a 
Játékszervező ismételt e-mail üzenetére sem válaszol 5 (öt) napon belül, vagy (iv) az alábbi 6. 
pontban foglalt esetekben a Nyeremény átadását meghiúsultnak kell tekinteni. 

Ebben az esetben a nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első 
pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a 
Nyereményre jogosulttá. 

 

 



5. Nyertesek értesítése 

A nyertesek kihirdetésére a Liszt Ferenc Kamarazenekar Facebook oldalán kerül sor, továbbá 
a Játékszervező e-mail üzenetben is felveszi a nyertessel a kapcsolatot és egyezteti vele a 
Nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertes (i) a Játékszervező ismételt e-mailes üzenetére 2 (kettő) napon belül 
nem reagál, vagy (ii) a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem 
bocsátja rendelkezésre, vagy (iii) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében 
korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el,  vagy (iv) a 
nyertes a jelen szabályzat alapján a játékban nem vehet részt vagy abból kizárásra került, 
illetve ki van zárva, úgy elveszíti a Nyereményre való jogosultságát.  

A nyertes nem jogosult a Nyereményre, ha: 
 
• 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 Játékszabályzat bármely pontját megsérti vagy nem felel meg a Játékszabályzatnak; 
• a fentiek alapján elvesztette a Nyereményre való jogosultságát. 
 
6. Nyeremények kézbesítése 

A Játékszervező a Nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mail üzenetben 
egyezteti. 

A nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 
tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, 
és a Játékszervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a 
nyertesnek Nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest 
terheli. 

7.  A Játékszervező felelőssége 

A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen 
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy 14 év alatti kiskorú személy 
részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítések sikertelen 
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy 
által elszenvedett károk tekintetében. 

 
8. Vegyes rendelkezések 

A Játékszervező az esetleges hibás, valótlan adatokért (ideértve a helytelenül megadott e-mail 
címet) felelősséget nem vállal.  
 



A Nyeremény készpénzre nem váltható, és a Nyereményre vonatkozó jogosultság át nem 
ruházható. 
 
A Játékosok adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírása, téves vagy nem 
valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért 
vagy késedelméért a Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a 
Játékszervezőtől, sem más harmadik személytől nem követelheti. 

A Játékszervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és a www.lfkz.hu 
weboldalt, illetve az azokat működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások, illetve a 
telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Facebook-ot, az 
LFKZ Facebook oldalát vagy honlapját, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás 
folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 
státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekért a Játékszervező semminemű felelősséget nem 
vállal. 

Játékszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

Amennyiben a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat 
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 
elvesztéséért a Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

Játékszervezőtől kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook nem, vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Játékszervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék 
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra, valamint 
arra, hogy a játékfelhívást visszavonja, illetve ne hirdessen nyertest. 
 
Ennek a játéknak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook. 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.lfkz.hu/

