
 

 

 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft 

„Az Ön véleménye a mi fejlődésünk”  

nyereményjáték-szabályzata 

 

A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője és a sorsolás lebonyolítója a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási 

Központ Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.), a továbbiakban Szervező. A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 

1. Nyereményjáték időtartama 

A játékban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. képzésein, rendezvényein részt vett és a véleményét 

megosztó jelentkező vesz részt 2020. március 6. és december 31. között. 

A nyereménysorsolások tervezett időpontjai: 2020 júniusában és 2021 januárjában a Szervező Radnóti termében 

megvalósuló (1137 Budapest Radnóti Miklós utca 2. VI. emelet) kiállítás-megnyitó rendezvényen kerül sor. ( A kiállítás-

megnyitó pontos időpontját a Szervező később teszi közzé.) 

2. Résztvevők 

A nyereményjátékra jelentkezhet bármely a Szervező képzésén, rendezvényén részt vett természetes személy, aki teljesíti 

a nyereményjáték feltételeit, kivéve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ 

Kft., a Softemit Kft. alkalmazottait és azok közeli hozzátartozóit (így a házastársukat, az egyeneságbeli rokonukat, az 

örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeküket, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőjüket és a 

testvérüket). 

3. Részvételi feltételek 

A nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a részvételi feltételnek megfelel és kitölti a 

Szervező véleménykérő kérdőívét, továbbá elfogadja a részételi szabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltakat. 

4. A nyereményjáték díjai 

 

A kérdőívet kitöltők között 2020 júniusában és 2021 januárjában nyilvános kiállítás-megnyitó rendezvény keretében az 

alábbi ajándékokat sorsolja ki Szervező mindkét alkalommal: 

a) 1 db 25 000 Ft értékű ajándékutalvány, amely felhasználható a Szervező bármely szakképzése, kreditpontos 

továbbképzése, szakmai rendezvénye részvételi díjának kiegyenlítése során, vagy a Szervező 

webáruházában történő vásárláshoz. 

b) 1 db 15 000 Ft értékű utalvány, amely felhasználható a Szervező bármely szakképzése, kreditpontos 

továbbképzése, szakmai rendezvénye részvételi díjának kiegyenlítése során, vagy a Szervező 

webáruházában történő vásárláshoz. 
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c) 1 db 10 000 Ft értékű utalvány, amely felhasználható a Szervező bármely szakképzése, kreditpontos 

továbbképzése, szakmai rendezvénye részvételi díjának kiegyenlítése során, vagy a Szervező 

webáruházában történő vásárláshoz. 

A felsorolt nyereményeken túli további nyeremények a nyereményjátékban nem kerülnek sorsolásra.  

5. A díjakhoz kapcsolódó különös feltételek 

5.1.  A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.  

5.2. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a résztvevő kötelesek 

együttműködni.  

A Szervező vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő minden nemű adó vagy járulék megfizetését. 

5.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan 

felmerülő egyéb költségek (pl.: útiköltség) megfizetését. 

5.5. A 4. pont szerinti díjak a májusi sorsolást követően az 2020. december 31-éig, a decemberi sorsolást követően a 

sorsolást követően 2021. május 31-éig válthatóak be a nyertes által a Szervező képzéseire, továbbképzéseire, szakmai 

rendezvényeire, illetve webáruházában. 

A díjak beváltásával kapcsolatosan feltüntetett határidők jogvesztőek. 

6. Sorsolás 

6.1.  A sorsolás a 2020 júniusában és 2021 januárjában kiállítás-megnyitó rendezvényen történik nyilvánosan, a Szervező 

Radnóti Termében (Bp. XIII., Radnóti u. 2.) egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a 

Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott 

jegyzőkönyv készül.  

6.2.  A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1-1 fő pótnyertes kisorsolása is megtörténik az összes nyertes 

kisorsolását követően. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, illetve elveszíti arra való jogosultságát, a 

nyereményre az ahhoz kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá. 

6.3. Amennyiben a nyereményjáték szabálya szerinti valamely nyereményt sem a nyertesnek, sem a pótnyertesnek sem 

lehet átadni, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese. 

6.4. A már nyertesként, avagy pótnyertesként kisorsolt résztvevők a sorsolás további részében nem vesznek részt, ők 

nyertesként, avagy pótnyertesként ismét nem sorsolhatóak ki.  

6.5. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a résztvevő, aki a jelen Szabályzatban meghatározott 

bármely adatkezelési hozzájárulását a sorsolás előtt visszavonja.  

6.6. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára 

vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.  

6.7. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás eredményéről szóló értesítés kiküldését 

követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan, avagy a nyereménykiadási eljárás 

során megállapítást nyer, hogy a nyereményjátékban való részvétel valamely feltétele vele szemben nem teljesül. 

 
7. Nyertesek értesítése  

A nyerteseket a nyereményjátékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címeiken és/ vagy telefonszámaikon a 
sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a Szervező. A nyeremények igénybe vehetőségéhez a Szervező a pontos 
név és e-mail cím alapján azonosítja a nyertest. 
 
8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

8.1. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Ennek 

az együttműködési kötelezettségnek része azon nyilatkozat megtétele is, amely szerint a nyertes az játékban való 

részvétel feltételeinek mindenben megfelel. Amennyiben a nyertes az együttműködési kötelezettségének nem tesz 

eleget, és a nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele a nyereményért való jelentkezését követő 30 napon belül nem tud 

megtörténni, a nyeremény a továbbiakban általa nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt ehhez 

kötődően semmilyen felelősség nem terheli. 

8.2.  A nyertes hozzájárul, hogy a nyereménye átvételéről a Szervező a kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a 

képmását, hangját rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.  
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8.3. A nyereményt a nyertes helyett közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 

ellátott meghatalmazottja is átveheti, ha a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás 

eredeti példányát a Szervező részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott 

számára csak akkor kerül átadásra a nyereménye, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Szervező a nyeremény(ek) 

átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint a Szervező www.mkvkok.hu honlapján, facebook és youtube oldalain nyilvánosságra 

hozza. 

8.4. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, 8.1. pont szerinti határidőn belülre egyeztetett időpontban a 

nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. 

8.5. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal 

visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a 

sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt. 

 
9. Adatkezelés  

9.1. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül, ami a Szervező Adatkezelési tájékoztatója 

mellett, azzal együttesen értelmezendő. 

9.2. A személyes adatok felvétele a résztvevők önkéntes hozzájárulásán, a nyertes(ek) személyes adatainak kezelése az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvényen is alapul. 

9.3. A regisztráció során a résztvevők által az www.mkvkok.hu internetes oldalon, a véleményező kérdőív kitöltésekor 
megadott név, e-mail cím és opcionálisan kitöltött munkahely/foglalkoztató adatok kerülnek a Szervező által a 
nyereménysorsoláshoz felhasználásra, amennyiben az érintett a nyereményjáték szabályzatát és az Adatvédelmi 
tájékoztatót elfogadja, és így a nyereményjátékra jelentkezik. 
9.4. A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező 
nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az alábbi meghatározott célból kezelje: 

- a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt 

eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb 2021. december 31-éig kezelje; 

- a nyertes(ek), pótnyertes(ek) név és e-mailcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a 

számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; 

- a nyertes(ek) nevét a sorsolást követő egy évig a www.mkvkok.hu weboldalon és a Szervező facebook és 

youtube oldalain kizárólag a nyereményjátékával kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye; 

- a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes(ek) képmását, hangját 

ekként rögzítse, és kizárólag a nyereményjátékával kapcsolatosan a sorsolást követő egy évig nyilvánosságra 

hozza. 

9.5. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a megadott elérhetőségein 
megkeresse. Amennyiben valamely résztvevő adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus 
levelek alján található link útján, vagy az info@mkvkok.hu email címen, avagy írásban, postai úton, az MKVKOK Kft. 1063 
Budapest, Szinyei Merse utca 8. postai címére megküldött nyilatkozatban vonhatja vissza vonatkozó adatkezelési 
hozzájárulását. A nyereményjátékból történő kizárás nem eredményezi a korábbi üzletszerzési, illetve marketing célú 
hozzájárulások automatikus visszavonását. 
 
10. Felelősség 

10.1. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából 

adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő regisztráció során 

(vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden 

ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a résztvevőket terheli. 

10.2  Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel 

során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett 

késésekből eredő, vagy ezekhez kapcsolódóan felmerült költségekért, károkért, veszteségekért. 

10.3. A résztvevő a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a 

sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni 

igényérvényesítésről. 

http://www.mkvkok.hu/
http://www.mkvkok.hu/
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10.4. A Szervező a nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott 

célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

10.5. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték, illetve a 

nyereményjátékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

10.6. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai 

meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

 
11. Egyéb 

11.1. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

11.2. A Szabályzat a nyereményjáték időtartama alatt, és a sorsolást követő 60 napig elérhető a www.mkvkok.hu 

weboldalon. 

11.3. Amennyiben a nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a nyereményjátékra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@mkvkok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel „Az Ön 

véleménye a mi fejlődésünk” nyereményjáték elnevezését 

 

Budapest, 2020. március 6. 
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