
Valentin-napi Facebook nyereményjáték 

Játékszabályzat 

 

 

1. A Játék és a Szervező 

 

1.1. A jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa 

(székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 7.; Cg.: 00-19-667087; adószám: 19667087-2-41; a továbbiakban: 

„Szervező”) által kezelt, karbantartott http://facebook.com/franzlisztchamberorchestra Facebook-oldalán (a 

továbbiakban: „LFKZ Facebook-oldal”) futó Valentin-napi nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) 

részvételi feltételeit és menetét határozza meg. 

 

1.2. A résztvevő (a továbbiakban: „Játékos”) a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Szabályzatot és a 

mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót teljes körben megismerte és feltétel nélkül elfogadja. Ha a 

Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban 

kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Játékból kizárásra kerül. 

 

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

kérdésekben, amelyet a Játékszabályzat nem szabályoz, a Szervező a hatályos magyar jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 

1.4. A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének 

(továbbiakban: „GDPR”) megfelelően kezeli a jelen Szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató 

a Valentin-napi Facebook nyereményjátékhoz” című dokumentumban (a továbbiakban: „Adatkezelési 

tájékoztató”) foglaltak szerint. 

 

 

2. A Játék időtartama, menete 

 

2.1. A Játék 2023. február 1-én az LFKZ Facebook-oldalon a Játékot meghirdető, a jelen Szabályzatot és az 

Adatkezelési tájékoztatót is közzétévő poszt (a továbbiakban: „Játékfelhívás”) kikerülésének időpontjában 

kezdődik és 2023. február 9-én 23:59-ig tart. (a továbbiakban: „Játékidőszak”) A Szervező a Játékidőszakon 

kívül a Játékra jelentkezést nem fogad el. 

 

2.2. A sorsolás (a továbbiakban: „Sorsolás”) időpontja: 2023. február 10. 11:00 

 

2.3. A Sorsolás eredményét a Szervező a Sorsolástól számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül teszi közzé 

az LFKZ Facebook-oldalon (a továbbiakban: „Eredményhirdetés”). 

 

 

3. A Játékosok 

 

3.1. A Játékra történő jelentkezés úgy történik, hogy a Játékos a Játékidőszak alatt az LFKZ Facebook-oldalon 

megjelenő Játékfelhívásban megadott jelentkezési lapot a jelen Szabályzatnak megfelelően kitölti és a 

Szervezőhöz beküldi. A jelentkezés a Szervezőhöz teljes adattartalommal történt tényleges beérkezéssel 

történik meg. Más módon történő jelentkezést a Szervező nem fogad el. 

 

3.2. A Játékban csak azok a 14. (tizennegyedik) életévüket betöltött nem cselekvőképtelen magánszemélyek 

vehetnek részt, akik maradéktalanul betartják a Játékfelhívásban és a jelen Szabályzatban foglaltakat és a 

hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit. 

 

3.3. A Játékban nem vehetnek részt 

a) a Szervező dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói; 

c) akik adataikat valótlanul, hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg;  

d) akik a jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem felelnek meg, illetve akiknek a Játékból történő 

kizárásáról a jelen Szabályzat rendelkezik. 



 

3.4. A Szervező kizárja a Játékból azokat, akik kommentben vagy más módon obszcén, másokat, vagy a jóízlést 

sértő, vagy bármilyen módon jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak, és fenntartja a jogot, hogy az ilyen 

kommenteket, közléseket eltávolítsa. 

 

3.5. Egy Játékos a Játékban egy jelentkezéssel vehet részt. A Játékra több jelentkezést (regisztrációt) beadó 

Játékost a Szervező a Játékból kizárja.  

 

3.6. Azt a Játékost, aki a Játék menetét/eredményét bármilyen módon manipulálni, befolyásolni próbálja a 

Szervező a Játékból kizárja. A Szervező a Játékost a Játékból akkor is kizárja, ha a Játékos érdekében harmadik 

(ismert vagy ismeretlen) személy vagy személyek törekednek a Játék befolyásolására.   

 

3.7. A Játékosok a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek 

azonosításra, amelyek a következők: név, cím, kapcsolattartási adatok: e-mail cím Az adatok esetleges 

változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag 

adatok megváltozása, helytelen megadása, stb…) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

3.8. Ha a Nyertes (pótnyertes) a 18. (tizennyolcadik) életévét nem töltötte be, vagy cselekvőképességében egyéb 

okból korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 

csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

 

3.9. A Nyereményként megjelölt szerenádra pályázni csak budapesti címmel lehet. A Játékos a jelentkezési lap 

beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínről, valamint a szerenádon résztvevőkről kép- és videófelvétel 

készüljön, amelyet a Szervező saját promóciós céljaira korlátozás nélkül felhasználhat. 

 

 

4. A Sorsolás 

  

4.1. A Sorsolás során a Szervező a Játékosok közül gépi sorsolás útján 1 (egy) nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) 

és összesen 2 (kettő) pótnyertest választ ki. A pótnyertesek sorrendiségét a kisorsolásuk sorrendje határozza 

meg. 

 

 

5. A Nyeremény  

 

5.1. A Nyeremény a Liszt Ferenc Kamarazenekar négy zenészének 15 perces, Budapest közigazgatási határain 

belül tartott koncertje. A koncert műsorát a Szervező állapítja meg. A koncert időpontja: 2023. február 14. 

19:00. A koncert helyszíne: a nyertes által a kérdőívben megadott budapesti cím. Azt a Játékost, aki 

jelentkezésében a koncert helyszíneként nem budapesti címet ad meg, a Szervező a Játékból kizárja. A 

Nyeremény tárgyát képező koncert helyszíne a Játékra történő jelentkezést követően nem módosítható. 

 

5.2. A Nyertes köteles biztosítani, hogy a Nyeremény tárgyát képező koncert helyszíne 

a) a hangszerek és a zenészek számára minden kétséget kizáróan biztonságos, 

b) megfelelően fűtött, 

c) a koncert zavartalan lebonyolítására minden kétséget kizáróan alkalmas és 

d) a magas színvonalú művészi tevékenységhez minden tekintetben méltó 

legyen. Ha e feltételek a Szervező megítélése szerint nem biztosítottak, a Nyertes a Nyereményre való 

jogosultságát elveszti.        

 

5.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható, és át nem ruházható. A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, 

hiányosságaiért felelősséggel, szavatossággal vagy jótállással nem tartozik. 

 

 

6. Nyeremény átadása 

 

6.1. A Nyertes és a pótnyertesek kihirdetésére az LFKZ Facebook-oldalon kerül sor. A Nyertessel a Szervező a 

kapcsolatot az általa a Játékra történt jelentkezésekor megadott e-mail címen veszi fel és tartja. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Nyertessel az általa a Játékra történt jelentkezésekor megadott egyéb elérhetőségein 

is kapcsolatba lépjen, erre azonban nem köteles. 

 



6.2. Ha a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, illetve a Nyeremény átadása során a Szervezővel nem működik 

együtt, a Nyeremény átadása meghiúsul, és a Nyertes azt a továbbiakban sem a Szervezőtől, sem más 

harmadik személytől nem követelheti. 

 

6.3. Ha a Nyertes  

a) a Szervező e-mailüzenetére 24 órán belül e-mailben nem válaszol; 

b) 18 év alatti, vagy egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, és nem a törvényes képviselőjével jár 

el; 

c) olyan magatartást tanúsít, amely a Nyeremény átadását meghiúsítja, vagy szükségtelenül megnehezíti; 

d) a jelen Szabályzatot megsértette, vagy valamely ebben rögzített feltételnek nem felel meg 

a Játékból kizárásra kerül. 

 

6.4. Ha a Nyertes a Jelen Szabályzat rendelkezéseinek nem felel meg, a Játékból kizárásra kerül vagy a Nyeremény 

átadása bármely okból meghiúsul, a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszti. Ha ez legkésőbb 

2023. február 13. 16:00 óráig világossá válik, a Szervező jogosult a Nyereményt a sorsolás sorrendjében 

következő pótnyertesnek felajánlani. A pótnyertes a Nyereményre akkor válik jogosulttá, ha annak 

elfogadásáról legkésőbb 2023. február 14. 12:00 óráig válasz e-mailben nyilatkozik a Szervezőnek. A neki 

felajánlott Nyereményt elfogadó pótnyertesre a Szervező egyebekben a jelen Szabályzat a Nyertesre 

meghatározott rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.  

 

 

7. A Szervező felelőssége 

 

7.1. A Játékosok felelősek adataik pontos megadásáért. A Játékosok által helytelenül (tévesen, hiányosan, 

valótlanul) megadott adatokból (pl. névelírás, cím elírása, téves vagy nem valós név, elérhetőség feltüntetése 

stb.) eredő károkért, illetve a Nyeremény átadásának ebből következő elmaradásáért a Szervező semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

 

7.2. A cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása 

nélküli vagy 14 év alatti kiskorú személy részvételéből eredő kárért a Szervező felelőssége kizárt.  

 

7.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és 

adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye. Emiatt a Játékot olyan, a 

Szervezőn kívülálló tényezők is kedvezőtlenül befolyásolhatják, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

A Szervező nem felel a Játékosok, illetve a Nyertes számára elektronikus úton elküldött értesítések sikertelen 

kézbesítéséből, illetve azok késedelméből eredő károkért. 

 

7.4. A Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely 

időtartam alatt a Facebook nem, vagy korlátozottan használható. A Szervező 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. Ha a Facebook-ot, az LFKZ 

Facebook oldalát vagy honlapját, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok 

téves rendszerüzeneteket kapnak a Nyereményt, a nyertes/pótnyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, 

úgy ezen esetekért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

 

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltése közben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az 

adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

8.1. A jelen Szabályzat megszegésével, illetve a Játékosok kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel kapcsolatos 

gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a 

vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A Szervező fenntartja magának a 

jogot arra, hogy ha bármely Játékos részéről bármilyen manipulációt, 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. 

 

8.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy  

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


a) a jelen Szabályzatot és/vagy az Adatkezelési tájékoztatót módosítsa; 

b) a Játék időtartamát lerövidítse vagy meghosszabbítsa; 

c) a Játék menetén egyéb változtatást hajtson végre; 

d) a játékfelhívást visszavonja és a Játékot Nyertes hirdetése nélkül lezárja.  

 

8.3. A Játéknak a Facebook nem szponzora, nem támogatója és nem adatkezelője. 

 

8.4. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló 

jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

 

8.5. Ha a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy 

végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és 

hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, 

amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Játékosok és 

a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelennek, 

jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű 

és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az 

elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 

 

8.6. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot és az 

Adatkezelési tájékoztatót különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a 

Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és 

felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. 

 

Budapest, 2023. február 1. 

 

A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa 

Szervező 

 

© 2023 Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa Minden jog fenntartva! 

 

  



melléklet a Liszt Ferenc Kamarazenekar  

Valentin-napi Facebook nyereményjátékának játékszabályzatához (a továbbiakban: „Szabályzat”) 

 

Adatkezelési tájékoztató  

 

A Játékra történő jelentkezéssel a Játékosok, illetve törvényes képviselőik (a továbbiakban: „Érintettek”, 

egyenként: „Érintett”) tudomásul veszik, hogy a Játékot lebonyolító Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa 

(a továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játék során a számukra megadott személyes adataikat a jelen tájékoztató szerint 

kezeli. 

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezések a Szabályzatban egyező értelemben szerepelnek. 

 

1. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalapon kezelik:  

 
az Érintettek  a kezelt személyes 

adatok köre 

az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja 

a Játékos 
a Játékos 

- neve; 

- e-mail címe;  

  

a) a Játékban való részvétel 

lehetőségének biztosítása a 

Szabályzatban foglaltak 

szerint 

b) kapcsolattartás a 

Játékossal a Játék során   

az Érintettel a Játékban 

való részvétellel, mint 

ráutaló magatartással 

létrejövő szerződés 

megkötése és teljesítése 

[az Európai Parlament és a 

Tanács a természetes 

személyeknek a személyes 

adatok kezelése 

tekintetében történő 

védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i 2016/679 EU 

rendelete (a továbbiakban: 

GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont] 

amennyiben a 

Játékos 

törvényes 

képviselő 

útján jár el, 

törvényes 

képviselője 

a törvényes képviselő   

- neve 

- személyi 

azonosságot 

igazoló 

dokumentumá

nak száma 

 

a) a törvényes képviselő 

személyazonosságának és 

képviseleti 

jogosultságának 

megállapítása Játék során 

 

2. Az Érintett személyes adatainak megadására nem köteles, ezek hiányában azonban az Adatkezelő a 

Játékban történő részvételét nem tudja biztosítani. 

 

3. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a Játékban történő részvételből fakadó jogok és 

kötelezettségek elévüléséig, legfeljebb a Játék lezárását követő öt évig kezeli. 

 

4. Az Adatkezelő:  

 

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítványa 

székhelye: 1037 Budapest, Kiskorona utca 7. 

nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék 

nyilvántartási száma: 01-01-0001477 

adószáma: 19667087-2-41 

weboldala: www.lfkz.hu 

telefonszáma: +36 1 250 4938  

e-mail címe: lfkz@lfkz.hu 

 

5. Az Adatkezelő az adatkezelést a következő alapelvek szerint végzi:  

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az Adatkezelő a személyes adatok kezelését 

jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi;   

b) célhoz kötöttség: a Játékhoz csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik személyes 

adatgyűjtés, az Adatkezelő az adatokat kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon kezeli;  

c) adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 

relevánsak, kezelésük a szükséges mértékre korlátozódik;  

d) pontosság: a Játék keretében biztosított a kezelt személyes adatok pontossága és szükség esetén 

naprakészsége. A Játék keretében minden észszerű intézkedés megtételre kerül annak érdekében, 



hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy 

helyesbítésre kerüljenek. 

e) korlátozott tárolhatóság: a Játék keretében a személyes adatokat olyan formában tárolják, amely az 

Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé.  

f) integritás és bizalmas jelleg: a Játék keretében megfelelő technikai, szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosított a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 

szembeni védelmet is ideértve.   

g) elszámoltathatóság. 

 

6. Az Adatkezelő az Érintett az 1. pontban szerepelő táblázat szerinti személyes adatait a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak szerint esetlegesen előírt adatszolgáltatás keretében a Játékkal 

összefüggésben a hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóságok számára továbbíthatja. 

 

7. Az Érintettek jogosultak arra, hogy: 

a) a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelővel kapcsolatba lépve, kérésükre saját 

személyes adataikhoz hozzáférjenek, illetve az adatkezelésről tájékoztatást kapjanak; 

b) ha ezt bármilyen okból indokoltnak tartják, a jogszabályok keretei közt az Adatkezelőhöz eljuttatott 

kérésükkel személyes adataik helyesbítését, kezelésének korlátozását kérjék; 

c) személyes adataik jogszerűtlennek tartott kezelése ellen tiltakozzanak. 

 

8. Az Érintettek személyes adataik kezelése kapcsán panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei a következők: 

a) Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

b) Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

c) Telefon: +36 1/391-1400 

d) E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

e) Weboldal: http://www.naih.hu 

 

9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés miatt az érintettek bírósághoz is fordulhatnak az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv). 23. §-a szerint.  

 

10. A személyes adatok kezelésének rendjét elsősorban 

a) a GDPR és 

b) az Infotv. határozza meg. 

http://www.naih.hu/

