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Nyereményjáték szabályzat  
Nyerj hétvégi családi jegyet a hosszú hétvégére! 

Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2019. március 7-11. között az MVK Zrt. Facebook-oldalán 
nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez, amelyben a 2015.03.14-én elbúcsúztatott villamos típusát kell 
megírni. A Játékban a 2019. március 7-én feltett kérdés megválaszolásával lehet részt venni. A játék március 
7-én 09:00-tól március 11-én 09:00-ig tart. A kérdést helyesen megválaszolók közül kerül kisorsolásra 10 
nyertes. 
 
A Játék szervezője az MVK Zrt. (székhelye: 3527 Miskolc, Szondi György utca 1., cégjegyzékszáma: 05-10-
000147) 
 
1. A Játékban részt vevő személyek 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási 
vagy lakóhellyel rendelkezik, és a Facebook közösségi oldalon regisztrált. Amennyiben a nyertes 
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 
2. A Játék leírása 
A Játék leírása az MVK Zrt. Facebook-oldalán olvasható. A Játék a Facebook közösségi oldalon játszható. A 
Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy a Játék során, az MVK Zrt. Facebook-oldalán közzétett poszt 
alatt megtippelik a helyes választ. A helyes választ kommentelők közül tíz válaszadót 2019.03.11-én 12 órakor 
kisorsolunk. 
 
3. A Játék időtartama 
A játék március 7-én 09:00-től március 11-én 09:00-ig tart. A kérdést március 7-én délelőtt 9 órakor publikálja 
az MVK Zrt.. A helyes megfejtéseket március 7-én 09:00-tól március 11-én 09:00-ig lehet a poszt alatt 
kommentben megírni. 
 
4. Jelentkezés a Játékra 
A Játékra jelentkezni a Játék leírás szerint a Játék időtartama alatt közzétett poszt alatti kommentben a kérdésre 
történő válaszadással lehet. Egy személy csak egy választ adhat meg. Amennyiben egy személy több választ 
is ad, úgy az először adott válaszát vesszük figyelembe. 
 
5. Nyeremény 
A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) 10 db hétvégi családi jegy a március 15-17-ei hétvégére. 
Egy személy egy Nyereményt nyerhet.  
 
6. Sorsolás 
A sorsolásban részt vesz minden Játékos, aki megfelel az 1. pontban foglaltaknak, valamint a 2. pontban 
szereplő Játékleírás szerint helyesen válaszol a feltett kérdésekre. A sorsolás online sorsolással történik a 
https://socialwinner.besocial.hu/ oldal segítségével. 
 
7. Nyertesek értesítése 
A helyes választ és a nyertesek nevét az MVK Zrt. Facebook oldalán keresztül tesszük közzé március 11-én 
12:30 órakor. A nyerteseknek a közzétételtől számított 2 napon belül kell megküldeniük az elérhetőségeiket 
(név, telefonszám, e-mail cím) az info@mvkzrt.hu e-mail címre.  
 
8. A Nyeremény átvétele 
A Nyereményt a nyertesek átvenni előzetes egyeztetést követően az MVK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában 
(Miskolc, Szemere utca 5.), a Búza téri- illetve a Tiszai pályaudvaron található bérletpénztárban személyesen 
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tudják átvenni. A Nyeremény átvételre az MVK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában 2019. március 14-én 15:00-ig, a 
bérletpénztárakban 2019. március 15-én 15:00-ig van lehetőség .  
A Nyeremény átvételekor a nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni, hogy 
a 18. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult. 
Amennyiben a megjelölt véghatáridőig a nyertes/ek a Nyereményt nem veszi/k át, illetve érvényes okmánnyal 
nem tudják igazolni, hogy a 18. életévüket betöltötték, akkor az MVK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a 
Nyereményt másnak ne adja ki, pótsorsolás nem kerül megrendezésre. 
 
9. Felelősség kizárása 
Az MVK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó 
applikáció és weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 
 
10. Adatkezelés 
A Játékban résztvevő személyek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Facebookon nyilvános adataikat az MVK Zrt., mint adatkezelő minden további engedély és ellenszolgáltatás 
nélkül kezelje a nyertesek kiválasztása, a nyertesek értesítése céljából. 
 
11. Egyéb 
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A Játékban való 
részvétel önkéntes. 
A nyertesek vállalják, hogy az MVK Zrt. a nevüket, a nyerés tényét Facebook–bejegyzésben kizárólag a 
Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertesekből a Nyeremény átadásáról 
fényképek készülhetnek, azokat az MVK Zrt. marketing célra felhasználhatja. 
 
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy az 
MVK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 
Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására. 
 


