
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

  

 

1. Szervező 

 

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat”) tartalmazza a SPORTFIVE MPA 

Kft. (székhely: 1098. Budapest, Üllői út 131.; adószám: 32005781-2-43; cégjegyzékszám.: 01-09-

402227, email: mvmdome@sportfive.com továbbiakban: „Szervező”) által szervezett és lebonyolított 

„from VIP to SKYBOX” elnevezésű játékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) való részvétel 

feltételeit.  

 

A Nyereményjátékban kizárólag a 3.2. pontban meghatározott személyek vehetnek részt 

(továbbiakban: ”Játékos”), akik a Nyereményjáték időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárulnak, és a Szabályzatban meghatározott feltételeket elfogadják.  

 

2. A Nyereményjáték időtartama, helyszíne 

 

2022. december 14. 20:00 - 2022. 12. 26. 23:59. 

 

A Nyereményjáték az MVM DOME területén kerül megrendezésre. 

 

3. A Nyereményjáték menete, nyeremény, sorsolás  

 

3.1. Résztvevők köre 

 

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött személy, aki a jegy.mvm-dome-hu oldalán, azaz 

az MVM Dome hivatalos jegyértékesítő oldalán valamelyik elérhető eseményre VIP belépőjegyet 

váltott. 

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a SPORTFIVE Hungary Kft. és a SPORTFIVE MPA Kft. 

alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik 

16. életévüket nem töltötték be és nem felelnek meg a 3.1. pontban meghatározott feltételeknek, 

továbbá nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, továbbá, ha ezt azért teszik, hogy 

tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 

magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal 

összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a 

Játékost kizárja a sorsolásból. 

 

3.2. Nyereményjáték menete 

 

A Nyereményjátékban kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag azok vehetnek részt akik 

a jegy.mvm-dome-hu oldalán, azaz az MVM Dome hivatalos jegyértékesítő oldalán valamelyik 

elérhető eseményre VIP belépőjegyet váltottak.  

 

A Nyereményjáték során a Játékos feladata, hogy a Játék ideje alatt a szervezőnek Instagram 

üzenetben elküldje a VIP belépőjegyén található sorszámot (a sorszám a vonalkód alatt található 

hosszú számsor).   

 

A Nyereményjátékban való részvétel teljesen ingyenes, önkéntes, a Játékos bármikor dönthet úgy, 

hogy a Nyereményjátékban nem kíván részt venni.  

 



Amennyiben a Játékos részt kíván venni a Nyereményjátékban, úgy be kell követnie az MVM Dome 

Instagram oldalát és az MVM Dome számára Instagram privát üzenetben el kell küldenie a jegy.mvm-

dome.hu oldalon vásárolt valamelyik VIP belépőjegy sorszámát.  

 

Amennyiben a Játékos több belépőjegyet is vásárolt és mindegyik jegy sorszámát elküldi, úgy növeli a 

nyerési esélyét.  

 

3.3. Sorsolás 

 

Nyeremény sorsolásának ideje: 2022. december 27. 10:00  

 

A sorsolás nem nyilvános. 

 

3.4. Nyeremény 

 

A Nyereményjáték végét követően, a fenti valamennyi feltételt teljesítő Játékosok között összesen 1 

db nyertes (a továbbiakban: Nyertes) kerül kisorsolásra véletlenszerű gépi módszerrel, aki az alábbi 

nyereményre válik jogosulttá: 

 

- A nyertes egy teljes SKYBOY-ot kap és nem csupán ő, hanem 14 barátja/családtagja/ismerőse 

is csatlakozhat hozzá azon az eseményen amelyre korábban csupán VIP belépőjeggyel 

rendelkezett  

  

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre, más koncertjegyre vagy egyéb kedvezményre, 

rendezvényre sem váltható. 

 

4. Nyertes értesítése, nyeremény átadása 

 

A Szervező a sorsolást követően 4 órán belül emailben felveszi a kapcsolatot a Nyertessel. A Nyertes 

24 órán belül köteles a Szervező részére visszaigazolni, hogy a Szervező által küldött értesítést 

megkapta és igényt tart a Nyereményre. A visszaigazolást követően a Szervező a Nyereményjátékban 

való részvétel során a Nyertes által megadott elérhetőségre küldi ki a megnyert a jegyeket. 

 

Amennyiben a Nyertes 24 órán belül nem jelez vissza a Szervezőnek, úgy automatikusan a sorsoláskor 

a fő nyertest követően kisorsolt első tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az 

elsőként kisorsolt tartaléknyertes sem jelentkezik a megadott 24 órán belül, úgy a második tartalék 

nyertes válik jogosulttá a Nyereményre. Ha a tartaléknyertesek sem jelentkeznek a fentiek szerint, 

abban az esetben új sorsolásra nem kerül sor, a Nyeremény pedig nem kerül kiosztásra. 

 

5. Szabályzat módosítása 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik 

személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi az 

MVM DOME hivatalos weboldalán vagy azon a platformon, ahol az adott játékot meghirdette.  

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

A Nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező 

viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. email fiók igénybevételéhez szükséges 

internetkapcsolat biztosításával járó költségek) a Nyertest terhelik.  

 

A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 

ahhoz, hogy 

− részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden 

rendelkezését; 



− a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 

valamint külön díjazás nélkül és külön hozzájárulás – Játékos előzetes 

hozzájárulása/törvényes képviselő hozzájárulása -, esetén publikálja, felhasználja, vagy 

ismertesse a nyertes nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat 

szolgáló audio, fotó és videó anyagokban a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékhoz vagy azzal kapcsolatban 

feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, 

etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a 

jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a 

hozzászólást jegyző résztvevőt a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség 

kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli. 

 

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem 

szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az 

általa a Nyereményjáték során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a 

Facebook számára adja át.  

 

A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket 

vagy magát Játékot akár a Játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, 

módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja. A Szabályzat 

módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az MVM DOME 

hivatalos weboldalán vagy azon a platformon, ahol az adott játékot meghirdette, így az egyes 

Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon 

közvetlenül tájékozódjanak. 

  

7. Adatkezelés 

 

A Játékosok a személyes adataik kezelésével összefüggésben a Játék Adatkezelési Tájékoztatójában 

érhet el bővebb tájékoztatást. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető az mvm-dome.hu weboldalon. A 

Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet. 

 

A jelen Szabályzat a Nyereményjáték helyszínén a Szervezőnél elérhető. A Játékos a 

Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező 

a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 

 

Jelen Szabályzat hatálybalépésének ideje: 2022. 12. 13. 

 


