
     K é z i l a b d a  E B  n y e r e m é n y j á t é k  

H i v a t a l o s  j á t é k s z a b á l y z a t  

1.             A nyereményjáték szervezője: 

A „Kézilabda EB Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a 

továbbiakban: Szervező). 

2.             A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen 

játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, 

valamint mindezen személyeknek  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek 

részt. A Játékos a keziebjatek@mtva.hu email címre történő levélküldéssel elismeri, hogy 

teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a 

Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 

kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem 

szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.             A Játék célja: 

A helyes választ beküldők közül a Játék teljes ideje alatt összesen 9 (kilenc) Játékos páros 

belépőt nyerhet utazással együtt a 2018-as férfi kézilabda Európa-bajnokságon résztvevő 

magyar csapat 5. pontban meghatározott csoportmeccseire, valamint ha a magyar csapat 

tovább jut akkor további 4 (négy) Játékos páros belépőt nyerhet utazással együtt a 2018-as 

férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 5. pontban meghatározott magyar 

meccseire azon Játékosok közül, akik helyesen válaszolnak az M4 Sport közszolgálati 

csatornán elhangzó kérdésre és helyes válaszukat, nevüket és telefonszámukat elküldik a Játék 

adott napján a  keziebjatek@mtva.hu email címre. A képernyőn és az interneten is 

alkalmazható promóciós eszköz, célja, hogy megszólítsa és mozgósítsa a fiatal közönséget, 

növelje az M4 Sport csatorna és márka ismertségét és új értékeket kapcsoljon hozzá. 

4.             A Játék időtartama, gyakorisága:  

A Játék 2018. január 02. napjától 2018. január 20. napjáig tart az 5. pontban rögzítettek 

szerint. 

5.             A Játék leírása:  

• 2018. január 13. napi Dánia-Magyarország csoportmérkőzésre szóló páros belépő 

elnyeréséhez a Játékosoknak 2018. január 02. és 04. napja között az M4 Sport 

csatornán naponta 4 (négy) összesen 12 (tizenkettő) alkalommal közzétett 

nyereményfelhívó spotban elhangzó kérdés helyes válaszát kell elküldeniük nevükkel 
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és telefonszámukkal együtt a keziebjatek@mtva.hu email címre legkésőbb a sorsolás 

jelen pontban rögzített időpontjáig. 2018. január 04. napján 20:00 órakor a 

Sportosztály a 2018. január 02.-04. napján elhangzó kérdésre legkésőbb a jelen 

pontban rögzített időpontig helyes választ adó Játékosok közül 3 (három) nyertest 

sorsol ki, akik fejenként egy-egy páros belépőjegyet nyernek a jelen pontban rögzített 

csoportmérkőzésre. 1 (egy) pótnyertes is kisorsolásra kerül a helyes választ adó 

Játékosok közül, aki abban az esetben nyeri meg a páros belépőjegyet, ha a nyertesek 

valamelyikével a Szervező 2018. január 06. napjáig nem tudja felvenni a kapcsolatot, 

vagy a nyertesek valamelyike jelzi, hogy nem kíván részt venni a mérkőzésen. Az itt 

megjelölt határidő leteltét követően az eredeti nyertes Szervezővel szembeni 

igényérvényesítésének lehetősége kizárt. A nyeremény a páros belépőjegyen túl a 

nyertes és párja meccs helyszínére történő utazását is magában foglalja. 

• 2018. január 15. napi Magyarország-Spanyolország csoportmérkőzésre szóló 

páros belépő elnyeréséhez a Játékosoknak a 2018. január 05. és 07. napja között az M4 

Sport csatornán naponta 4 (négy) összesen 12 (tizenkettő) alkalommal közzétett 

nyereményfelhívó spotban elhangzó kérdés helyes válaszát kell elküldeniük nevükkel 

és telefonszámukkal együtt a keziebjatek@mtva.hu email címre legkésőbb a sorsolás 

jelen pontban rögzített időpontjáig. 2018. január 07. napján 20:00 órakor a 

Sportosztály a 2018. január 05.-07. napján elhangzó kérdésre legkésőbb a jelen 

pontban rögzített időpontig helyes választ adó Játékosok közül 3 (három) nyertest 

sorsol ki, akik fejenként egy-egy páros belépőjegyet nyernek a jelen pontban rögzített 

csoportmérkőzésre. 1 (egy) pótnyertes is kisorsolásra kerül a helyes választ adó 

Játékosok közül, aki abban az esetben nyeri meg a páros belépőjegyet, ha a nyertesek 

valamelyikével a Szervező 2018. január 09. napjáig nem tudja felvenni a kapcsolatot, 

vagy a nyertesek valamelyike jelzi, hogy nem kíván részt venni a mérkőzésen. Az itt 

megjelölt határidő leteltét követően az eredeti nyertes Szervezővel szembeni 

igényérvényesítésének lehetősége kizárt. A nyeremény a páros belépőjegyen túl a 

nyertes és párja meccs helyszínére történő utazását is magában foglalja. 

• 2018. január 17. napi Csehország-Magyarország csoportmérkőzésre szóló páros 

belépő elnyeréséhez a Játékosoknak a 2018. január 08. és 10. napja között az M4 Sport 

csatornán naponta 4 (négy) összesen 12 (tizenkettő) alkalommal közzétett 

nyereményfelhívó spotban elhangzó kérdés helyes válaszát kell elküldeniük nevükkel 

és telefonszámukkal együtt a keziebjatek@mtva.hu email címre legkésőbb a sorsolás 

jelen pontban rögzített időpontjáig. 2018. január 10. napján 20:00 órakor a 

Sportosztály a 2018. január 08.-10. napján elhangzó kérdésre legkésőbb a jelen 

pontban rögzített időpontig helyes választ adó Játékosok közül 3 (három) nyertest 

sorsol ki, akik fejenként egy-egy páros belépőjegyet nyernek a jelen pontban rögzített 

csoportmérkőzésre. 1 (egy) pótnyertes is kisorsolásra kerül a helyes választ adó 

Játékosok közül, aki abban az esetben nyeri meg a páros belépőjegyet, ha a nyertesek 

valamelyikével a Szervező 2018. január 11. napjáig nem tudja felvenni a kapcsolatot, 

vagy a nyertesek valamelyike jelzi, hogy nem kíván részt venni a mérkőzésen. Az itt 

megjelölt határidő leteltét követően az eredeti nyertes Szervezővel szembeni 
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igényérvényesítésének lehetősége kizárt. A nyeremény a páros belépőjegyen túl a 

nyertes és párja meccs helyszínére történő utazását is magában foglalja. 

• A magyar csapat továbbjutása esetén a 2018. január 21. vagy 23. napi magyar 

meccsre szóló páros belépő elnyeréséhez a Játékosoknak a 2018. január 19. napján az 

M4 Sport csatornán 4 (négy) alkalommal közzétett nyereményfelhívó spotban 

elhangzó kérdés helyes válaszát kell elküldeniük nevükkel és telefonszámukkal együtt 

a keziebjatek@mtva.hu email címre legkésőbb a sorsolás jelen pontban rögzített 

időpontjáig. 2018. január 19. napján 20:00 órakor a Sportosztály a 2018. január 19. 

napján elhangzó kérdésre legkésőbb a jelen pontban rögzített időpontig helyes választ 

adó Játékosok közül 2 (kettő) nyertest sorsol ki, akik fejenként egy-egy páros 

belépőjegyet nyernek a jelen pontban rögzített csoportmérkőzésre. 1 (egy) pótnyertes 

is kisorsolásra kerül a helyes választ adó Játékosok közül, aki abban az esetben nyeri 

meg a páros belépőjegyet, ha a nyertesek valamelyikével a Szervező 2018. január 20. 

napjáig nem tudja felvenni a kapcsolatot, vagy a nyertesek valamelyike jelzi, hogy 

nem kíván részt venni a mérkőzésen. Az itt megjelölt határidő leteltét követően az 

eredeti nyertes Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetősége kizárt. A 

nyeremény a páros belépőjegyen túl a nyertes és párja meccs helyszínére történő 

utazását is magában foglalja. 

• A magyar csapat továbbjutása esetén a 2018. január 24. napi magyar meccsre szóló 

páros belépő elnyeréséhez a Játékosoknak a 2018. január 20. napján az M4 Sport 

csatornán 4 (négy) alkalommal közzétett nyereményfelhívó spotban elhangzó kérdés 

helyes válaszát kell elküldeniük nevükkel és telefonszámukkal együtt a 

keziebjatek@mtva.hu email címre legkésőbb a sorsolás jelen pontban rögzített 

időpontjáig. 2018. január 20. napján 20:00 órakor a Sportosztály a 2018. január 20. 

napján elhangzó kérdésre legkésőbb a jelen pontban rögzített időpontig helyes választ 

adó Játékosok közül 2 (kettő) nyertest sorsol ki, akik fejenként egy-egy páros 

belépőjegyet nyernek a jelen pontban rögzített csoportmérkőzésre. 1 (egy) pótnyertes 

is kisorsolásra kerül a helyes választ adó Játékosok közül, aki abban az esetben nyeri 

meg a páros belépőjegyet, ha a nyertesek valamelyikével a Szervező 2018. január 21. 

napjáig nem tudja felvenni a kapcsolatot, vagy a nyertesek valamelyike jelzi, hogy 

nem kíván részt venni a mérkőzésen. Az itt megjelölt határidő leteltét követően az 

eredeti nyertes Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetősége kizárt. A 

nyeremény a páros belépőjegyen túl a nyertes és párja meccs helyszínére történő 

utazását is magában foglalja. 

Az egyes kérdésekre adandó helyes választ a Játékosoknak minden esetben három lehetőség 

közül kell kiválasztaniuk és nevükkel, valamint telefonszámukkal együtt elküldeniük a fent 

meghatározott időtartamokon belül az ott megadott e-mail címekre. Amennyiben a kisorsolt 

pótnyertes sem tud részt venni az utazáson és a meccsen, vagy a Szervező nem éri el a 

megadott elérhetőségén, úgy további pótnyertesek kisorsolására egyik esetben sem kerül sor. 

Az 5. d) és 5. e) pontokban rögzített nyereményjáték indításának és a nyeremények 

kisorsolásának feltétele, hogy a magyar férfi kézilabda csapat a 2018-as férfi kézilabda 

Európa-bajnokság csoportmérkőzéseit követően továbbjusson. Továbbjutás hiányában az ezen 
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pontokban rögzített nyereménynyájét megindítására és a nyeremények kisorsolására nem 

kerül sor.  

6.             Nyeremények:  

- 3*3, összesen 9 (kilenc) db páros belépő utazással együtt a 2018-as férfi kézilabda Európa-

bajnokságon résztvevő magyar csapat 5. pontban meghatározott csoportmérkőzéseire;  

- 2*2, összesen 4 (négy) db páros belépő utazással együtt a magyar kézilabda csapat 

továbbjutása esetén a magyar csapat 5. pontban meghatározott további meccseire. 

A páros belépőket Szervező azok között sorsolja ki, akik adott időtartamon belül helyes 

választ küldtek a feltett kérdésre és a helyes válasszal együtt nevüket és telefonszámukat is 

feltüntették a keziebjatek@mtva.hu címre küldött e-mailben. Amennyiben a résztvevők az itt 

rögzített adatok valamelyikét nem tüntetik fel, úgy érvénytelen a válaszuk és az adott 

sorsoláson nem vehetnek részt. 

7.             Sorsolás, eredményhirdetés:  

A nyertesek kiválasztása minden esetben sorsolás útján történik a fent meghatározott 

időpontokban az MTVA székházában. A helyes választ adó játékososok telefonszámaiból 

képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással 

kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja – ha egyébként a nyereményre való 

jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri az adásban meghirdetett nyereményt.  

A nyerteseket a Szervező minden esetben az adott sorsolást követő napon délelőtt értesíti a 

megfejtés elküldésével megadott telefonszámon, majd ezt követően a nyeremény átvételével, 

a meccseken történő részvétel és az utazás részleteivel összefüggésben a nyereményt felajánló 

LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Rádl árok 6., 

cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-06-757718, a továbbiakban: 

Felajánló) veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel. 

8.             A nyeremények átvétele:  

A nyeremény átadásáról a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, azaz Felajánló 

gondoskodik. 

9.             A Szervező jogai: 

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, 

amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, 

vagy törölje. 

A Szervező nem felel a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, 

veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a 

Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden 

kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, 

esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más 

Játékos adataival, különösen személyes adataival (pl. e-mail címmel). 
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Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy 

ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a 

Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. 

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Felajánló teljesíti. 

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a hivatalos játékszabályzatban 

foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 

felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a hivatalos 

játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. 

10. Adatkezelés 

A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email útján, valamint a 

Játék során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.  

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz 

kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson 

alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott 

személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és 

feldolgozza, azt harmadik személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval 

feldolgoztassa. 

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok 

helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, adatai törlését a 

nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). A Játékos ugyanakkor 

tudomásul veszi, hogy fent meghatározott személyes adatainak megadása, e-mail útján történő 

továbbítása feltétele a Játékban történő részvételnek. Amennyiben a Játékos ezen személyes 

adatainak törlését kéri, úgy elfogadja, hogy adatai törlésének időpontjától a Játékban nem 

vesz részt. 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg. 

A Játékos a helyes választ, valamint személyes adatait tartalmazó e-mail elküldésével 

tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a 

Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten 

is közzétehet. A Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, 

azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által 

bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely 

technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, 

idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás 

nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a Játék lezárását követően 90 (kilencven) 

napig rendelkezésre kell állnia.  

Szervező a Játékkal összefüggő személyes adatokra vonatkozó adatkezelést a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (továbbiakban: NAIH) bejelentette, annak 



érdekében, hogy az Infotv. 65. § (1) bekezdése alapján az adatkezelést a NAIH 

nyilvántartásba vegye. Szervező Játékkal összefüggő adatkezelését a NAIH az alábbi 

nyilvántartási számon tartja nyilván: 

NAIH – 93729/2016. 

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata és adatvédelmi szabályzata itt található: 

 - http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-nyilatkozat/ 

- http://www.mtva.hu/wp-

content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf 

11.         Vegyes rendelkezések: 

A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő 

egyéb nyereményt. 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A 

játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 

módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A 

Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A 

Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 

kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

Budapest, 2017. december 29. 
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