
 

 

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

 

Bevezető 

 

A Szezonnyitó Felcsúton rendezvény és az azt követően megrendezésre kerülő PAFC-VITÓRIA SC EKL 

nemzetközi labdarúgó mérkőzés alkalmából A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 2022. július 28. 

16:00 órától 2022. augusztus 4. 14:00 óráig tartó nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: 

„Nyereményjáték”), amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az 

alábbiakban határozza meg. 

 

1. A Nyereményjáték általános adatai: 

 

1.1. A játék szervezője és lebonyolítója: 

 

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban: „Szervező”)  

Székhely / értesítési cím: 8086 Felcsút, Fő út 176. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0009296 

Országos azonosító: 0100/60733/2004/607332004 

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 

Adószám: 18251878-2-07 

Statisztikai számjel: 18251878-9319-569-07 

Képviseli: Mészáros Lőrinc  

 

1.2. A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: 

 

weblap: www.puskasakademia.hu 

facebook oldal: www.facebook.com/PFLAhu/ 

 

1.3. A Szervező kapcsolattartási adatai 

 

A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén, a +36 20 225 78 77 telefonszámon, 

valamint a marketing@pfla.hu e-mail címen ad felvilágosítást. 

 

1.4. A Nyereményjáték helyszínei 

 

8086 Felcsút, Puskás Ferenc utca, Murvás parkoló; 

Pancho Aréna (8086 Felcsút, Fő út 176.) 

 

mailto:marketing@pfla.hu


 

 

 

1.5. A Nyereményjáték időtartama: 

 

A Nyereményjáték időtartama: 2022. július 28. 16:00 órától 2022. augusztus 04. 14:00 óráig. 

 

 

2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek  

 

2.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a 

jelen játékszabályzatot elfogadja (a továbbiakban összefoglalóan: „Játékos”) és belépőjegyet vásárol 

a 2022. július 28-án 21:00-kor tartandó PAFC-VITÓRIA SC labdarúgó mérkőzésre, valamint a 

mérkőzésen, illetve azt közvetlenül megelőző SZEZONNYITÓ FELCSÚTON rendezvényen a 

hostessektől TOMBOLA megnevezésű sorsjegyet gyűjt be. 

 

A korlátozottan cselekvőképes személy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény 

átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra 

csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

  

2.2. A játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a TOMBOLA sorsjegyét kitöltve bedobja a 

rendezvény helyszínén kihelyezett gyűjtőládákba, valamint az is, hogy a mérkőzésre váltott belépőjegyét 

a Pancho Arénában lepecsételtesse és a lepecsételt belépőjegyet a sorsolásig megőrizze. 

 

Minden Játékos csak egy TOMBOLA sorsjeggyel vehet részt a játékban. 

 

2.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindazon gazdálkodó, vagy egyéb 

szervezetekkel munkaviszonyban és munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek sem, 

amely szervezetek képviseletre jogosultja egyben a Szervező képviselője is, vagy ezen szervezeteknél a 

Szervező képviselője egyéb vezető tisztséget tölt be, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. 

pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói. 

 

2.4. A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási 

hellyel rendelkező nagykorúak vehetnek részt. 

 

2.5. Minden Játékos csak egyszer nyerhet a Nyereményjátékban. Egy Játékos csak egyszer szerepelhet a 

Szervező adatbázisában, függetlenül attól, hogy hány nyereményszelvényt töltött ki az adataival. 

 

2.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, 

esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki 

 



 

 

 

- a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével vagy egyéb nem 

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, 

- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy akár gondatlanságból valótlan adatokat ad meg 

  

2.7. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 2.6. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében 

bírálja el. 

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az 

adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem 

áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben a Játékost terheli. 

 

3. A Nyereményjáték menete: 

 

a) Vegye meg a mérkőzésre szóló belépőjegyet, azt pecsételtesse le és őrizze meg azt 2022. augusztus 31-

ig.   

b) A rendezvény helyszínein kérjen TOMBOLA ajándék sorsjegyet a rendezvény hostesseitől, amit az 

alábbi adatokkal kérünk kitölteni. 

 

NÉV:………………………………………… 
LAKCÍM:……………………………………. 
SZÜLETÉSI DÁTUM:…………………… 
E-MAIL CÍM:…………………………….. 
TELEFONSZÁM:………………………… 
 
A Játékos a megfelelő mezők jelölésével kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismerte és elfogadja, valamint hozzájárul az adatkezeléshez és ahhoz, hogy marketing jellegű hírlevelet 
küldjenek a részére. 
Továbbá tudomásul veszi, hogy a játékban történő részvételhez a mérkőzésre szóló és lepecsételt belépőjegy 
megőrzése szükséges feltétel, valamint azt, hogy a játékszabályzatot megismerte és elfogadja. 
A Játékos a fentieket a TOMBOLA szelvény aláírásával megerősíti. 
 

c) A hiánytalanul kitöltött TOMBOLA szelvényét dobja be a helyszínen kihelyezett gyűjtőládába, hogy részt 
vehessen a sorsoláson  

 

A fenti személyes adatok kezelésének célja a Játék lebonyolítása, a kedvezmények és esetleges nyeremények 

igénybevételének biztosítása, ezért a fenti adatok rendelkezésre bocsátása a Játék lebonyolításához 

elengedhetetlen. Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek 

minden következményét a Játékos viseli, szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 



 

 

 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. 

Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt javasoljuk, 

hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti 

következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából 

fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

A Játékos köteles a Játék végét követően 2022. augusztus 31-ig a lepecsételt, a labdarúgó mérkőzésre szóló 

belépőjét sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni. A nyereményre való jogosultság feltétele az eredeti 

belépő felmutatása.  

 

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges 

változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót 

semmilyen felelősség nem terheli. 

 

Azok a TOMBOLA szelvények, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek 

meg, a Játékból kizárásra kerülnek. 

 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárja a Játékból. A Játékosok által kitöltött TOMBOLA 

szelvényeket a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelőség végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben 

azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett 

Játékost a Játékból kizárja. Szervező kizárólag azokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik 

megadásával küldenek be a Játékba. 

 

Egy Játékos a nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék folyamán, így egy nyertes a további sorsolásokon nem 

vehet részt.  

 

A sorsoláson minden nyereménynél 2 (azaz kettő) darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) 

is kisorsolásra kerül. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely 

feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes 

Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített 

bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a második Tartaléknyertesként meghatározott Játékos 

minősül nyertes Játékosnak. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 

5.5. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 

 

4. A Nyeremények 

 

4.1. 10+1 nyeremény a következők szerint: 
 



 

 

 

1 DB LG NANOCELL TELEVÍZIÓ ÉS 1 DB HANGPROJEKTOR 
1 DB PLAYSTATION 5  
1 DB KERÉKPÁR 
2 DB 2 FŐRE SZÓLÓ WELLNESS HÉTVÉGE 
TALÁLKOZÁS NB1-ES JÁTÉKOSAINKKAL, NAGY ZSOLTTAL, VÁLOGATOTT 
LABDARÚGÓVAL ÉS SZOLNOKI ROLANDDAL, CSAPATKAPITÁNYUNKKAL ÉS AJÁNDÉK 
DEDIKÁLT MEZ ÉS ÉRTÉKES PUSKÁS AKADÉMIA AJÁNDÉKCSOMAG A JÁTÉKOSOKTÓL 
1 DB ADIDAS FOCILABDA 
1 DB PUSKÁS AKADÉMIA WEBSHOP VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY 20.000 FT ÉRTÉKBEN 
1 DB PUSKÁS AKADÉMIA WEBSHOP VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY 15.000 FT ÉRTÉKBEN 
KAPUSEDZÉSEN RÉSZVÉTEL ÉS ÉRTÉKES PUSKÁS AKADÉMIA AJÁNDÉKCSOMAG 
1 DB ÉVES BÉRLET A 2022-23-AS SZEZONRA 
 

5. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete: 

 

5.1. A Nyeremények kisorsolása két tanú jelenlétében, nyilvánosan történik. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül 

felvételre. 

5.2. A sorsolás időpontja: 2022. augusztus 4., csütörtök, 14:00 óra 

5.3. A sorsolás helye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106. 

 

5.4. A sorsolás lebonyolítása: 

 

5.4.1. A Szervező a Nyereményjátékban érvényesen résztvevők adataiból Microsoft Excel adatbázist képez. Minden 

Játékos adata a feldolgozás időrendjében kerül rögzítésre az adatbázisban és új sorszámot kap. 

 

5.4.2. A 4.1. pontban felsorolt Nyeremények véletlen szám generáló függvény segítségével, a feldolgozás időpontja 

alapján kapott sorszámokból kerülnek kisorsolásra. A Nyereményeket egymás után sorsolja a Szervező a 4.1. 

pontban meghatározott sorrendben. 

 

5.4.3. A következő Nyeremény Nyertesének sorsolására akkor kerül sor, ha az előző Nyereménynél a Nyertes és a 

Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerültek. 

 

5.5. A Szervező minden Nyeremény esetében 2 (azaz kettő) Tartaléknyertest sorsol ki, majd a sorsolást követően a 

weboldalán közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve közvetlenül e-mailben vagy telefonon értesíti a Nyerteseket. 

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 (azaz hét) munkanapon belül nem veszi fel a Szervezővel a 

kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő Tartaléknyertest értesíti a 

nyereményről. A Tartaléknyertesek tekintetében a Szervező a Nyertesre vonatkozó előbbi folyamatot hajtja 

végre. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Tartaléknyertes a jelentkezési határidőt 

követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a 

továbbiakban nem tarthat igényt és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.  



 

 

 

A nyeremények átvételéhez szükséges, hogy az értesítést követően 7 munkanapon belül visszajelezzen a nyertes 

Játékos, valamint, hogy ezt követően 3 munkanapon belül a lepecsételt belépőjegyét a Szervező Megbízottjának 

bemutassa. A belépőjegy bemutatása csak személyes úton történhet a Szervező telephelyén: A Felcsúti 

Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, 8086. Felcsút, Fő utca 176., hétfőtől péntekig 10-16 óra között előzetes 

időpont egyeztetés alapján. 

 

5.6. A Nyeremény átvételére a Nyertes (Tartaléknyertes) határidőben történő visszajelzését követő 15 (azaz tizenöt) 

napon belül kerül sor, a Nyertessel (Tartaléknyertessel) egyeztetett helyen és időpontban. 

 

5.7. A Nyeremény – a Nyertesnek (Tartaléknyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli 

átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Tartaléknyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és 

ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

 

5.8. Valamennyi Nyertes (Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a 

Nyeremény átadása a fentiekben írt módon - 15 (azaz tizenöt) napon belül - megtörténjen. 

 

5.9. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges 

és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele, mind annak 

körülményei képi adathordozókon rögzítésre kerüljenek és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező 

weboldalán, illetve Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen 

felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen 

lemondanak. 

 

A Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, valamint 

Facebook oldalán. 

 

 

6. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek 

 

6.1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre nem válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó esetleges 

személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb 

felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény 

felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik. 

 

7. Személyes adatok kezelése 

 

7.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a 

Nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A 

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 

kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.  



 

 

 

 

7.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, 

valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy meghatározott személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték 

során célnak megfelelően, valamint a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. 

 

7.3. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező 

a sorsolás folyamán kezelje és a Nyertesek nevét a sorsolást követően nyilvánosságra hozza vagy más módon 

ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló 

audio, fotó és videó anyagokban azokat korlátozásmentesen felhasználja, illetve, hogy a Nyeremények 

átadásához, a Nyereményekhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további 

adataikat a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben 

kezelje.  

 

7.4. A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek nem adja át, azokhoz 

harmadik személyek nem férhetnek hozzá, nem ismerhetik meg, az adatokat a jelen Játékszabályzatban foglalt 

eseteket kivéve hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, illetve az adatkezelés szabályainak 

mindenben eleget tesz. 

 

7.5. A Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait a Szervező 

kezelje, nyilvántartsa Direkt Marketing küldemények küldése céljából.  

 

7.6. A Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok 

kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása 

előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A 

Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt 

vállalásával ellentétes. 

 

7.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet 

tartalmazza. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel jelen Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan 

elfogadását jelenti. 

 

8.2. A jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra terjed ki, valamint azokra a 

Játékosokra, akik a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban. 



 

 

 

 

8.3. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(eke)t nyilvános program keretében 

adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és 

fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.  

 

8.4. A Játékos a Nyereményjáték lebonyolításával, illetve a nyereményekkel kapcsolatban igényt semmilyen módon 

nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. 

 

8.5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot 

előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa.  

 

8.6. A Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Ebben az esetben a Szervező köteles a 

személyes adatokat tartalmazó adatbázis törlésére, vagy azon belül a személyes adatok törlésére. 

 

8.7. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalán, 

illetve a Facebook oldalain teszi közzé.  

 

8.8. A Szervező bővebb tájékoztatást a www.puskasakademia.hu oldalon és a marketing@pfla.hu elérhetőségen 

nyújt. 

 

Felcsút, 2022. július 21. 
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