
Műtárgyak Éjszakája nyereményjáték 
 
Játékszabályzat 
 
 
A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a 
„Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a 
továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”). 
 
A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú 
felhasználása szigorúan tilos.  
 
1. A Játék szervezője  
 
A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
(székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) és a műtárgy.com mint lebonyolítók (a 
továbbiakban: „Lebonyolító”) látják el. Szervező és adatkezelő: műtárgy.com Kft. (Cg. 01-
09-955386; székhely: 1025, Budapest Törökvész út 42/a).  
 
2. A Játék időtartama  
 
A Játékosoknak a játékba kerülésre 2020.09.08. 10:00 órától 2020.09.16. 23:59-ig van 
lehetősége. 
 
3. A Játékba kerülés feltételei 
 
A Játék meghirdetése a műtárgy.com facebook közösségi portál felületén, valamint a 
www.mutargyakejszakaja.hu weboldalon történik. A játékban történő részvétel önkéntes. 
 
A Játékban annak időtartama alatt azon cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a 
játékhoz tartozó kérdőívet helyesen kitöltik, és adataikat (név, e-mail cím, telefonszám) 
megadják. 
 
A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban 
felsorolt feltételeket és szabályokat.  
 
A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállal. 
A Szervező a Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól 
megvonhatja.  
 
4. A nyeremények 
 
A játék nyereménye a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület által felajánlott 5 db könyv: 
Műtárgyhamisítás magyar szemmel. Ocsút a búzától. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – 
Országos Kriminológiai Intézet – Kieselbach Galéria, Budapest, 2019. 
 
Amennyiben valamelyik véletlenszerűen kiválasztott nyertes a megjelölt határidőben nem 
kívánja átvenni nyereményét, vagy elmulasztja azt, továbbá ha a megjelölt határidőben nem 
elérhető, helyébe pótnyertes lép, akinek kiválasztása szintén sorsolással történik. 



 
 
5. A nyertesek kiválasztása 
 
A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a randompicker.com számítógépes 
program használatával. Az öt nyertes nevét a sorsolást követően 2020.09.17-én a 
műtárgy.com facebook oldalán a Szervező közzéteszi, és a nyertesekkel felveszi a kapcsolatot 
privát üzenetben.   
A sorsolás időpontja: 2020.09.17. 10 óra 
 
6. A nyeremények átadása 
 
A nyerteseket a játék zárását követően a Szervező az általuk megadott email-címen értesíti, a 
nyertesek kiválasztását követő 5 munkanapon belül.  
 
A nyeremények a nyertesek értesítését követő 10 munkanapon belül kerülnek átadásra, a 
játékosokkal egyeztetett formában, előzetes kapcsolatfelvétel és a nyertesek által küldött 
visszaigazolás megérkezése után. Amennyiben valamelyik nyertest nem lehet elérni a 
nyertesek kiválasztását követő 5 munkanapon belül, vagy az értesítést követő 10 munkanapon 
belül nem kívánja a nyereményét átvenni, vagy elmulasztja azt, és magát ki nem menti, úgy a 
nyereménye a pótnyertesre száll. 
 
A nyeremény készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem 
vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata az adatok megadása során 
automatikusan a nyereményre való jogosultság elvesztését vonja maga után. A nyeremény át 
nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például valamelyik nyertes a nyertesek 
kiválasztását követően nem elérhető, illetve az értesítés ellenére a megadott időpontig nem 
jelez vissza a Szervezőnek.  
 
7. Egyéb szabályok 
 
A Szervező bármikor kiegészítheti, vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben 
bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.  
 
A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, vagy jogi utat a 
részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem 
vállal.  
 
Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.  
 
Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és 
illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál is panaszt tenni. 
 
 
 
 



8. Az adatok kezelése és védelme  
 
A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül 
beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező 
mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó feldolgozza. 
 
Az adatkezelés célja jelen Játék lebonyolítása. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az 
adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által 
előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. 
 
A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás 
és indoklás nélkül visszavonhatja az info@mutargy.com e-mail-címen; vagy postán is 
jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor az 
azonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti 
címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további 
kezelése.  
 
A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.mutargyakejszakaja.hu internetes 
címen, a Szervező általános adatkezelési tájékoztatója pedig a 
https://www.mutargy.com/leiras/aszf címen érhető el és ismerhető meg.  
 
2020. 09. 04.  
 


