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1. Fogalommeghatározások 

1.1. Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Fürdő sor 3., adószám: 15361095-2-07) (továbbiakban: „Szervező”) Menő jövő – Elektromos 

járművek napja – Elektromos roller nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”), 

amelynek teljes körű lebonyolítója. A nyeremény felajánlói: Esegway World Kft. (székhely: 

8152 Kőszárhegy, Fő utca 12., cégjegyzékszám: 07-09-024192, adószám: 24705747-2-07) és 

az Innoplace Kft. (székhely: 8111 Seregélyes, Vörösmarty utca 1. A épület, cégjegyzékszám: 

07-09-019318, adószám: 23001679-2-07). 

 

1.2. Játékos: A Szervező által szervezett Játék kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki 

a Játék időtartama alatt Szervező által online média felületén (www.fehervariprogram.hu/e-

roller) közzétett feladatokat teljesíti. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Általános 

Szerződési Feltételek – Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A 

Játékban nem vehetnek részt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ alkalmazottai, 

az Esegway World Kft. alkalmazottai, az Innoplace Kft. alkalmazottai, illetve a kampány és a 

Játék szervezésében résztvevő megbízott alvállalkozók. 

 

1.3. Játék: Az Európai Mobilitási Hét ideje alatt 4 (négy) darab különálló feladatból álló játék, 

amelyek együttes teljesítése teszi lehetővé Játékos számára a szeptember 26-ai utolsó, a győztes 

kilétét eldöntő játékban való részvételt. 

 

1.4. Játék menete: Szervező hivatalos oldalán (www.fehervariprogram.hu/e-roller) közzétett 

feladatok időpontjai: 

● 2021. szeptember 16. 

● 2021. szeptember 17. 

● 2021. szeptember 21. 

● 2021. szeptember 22. 

 

Ezen 4 (négy) részfeladatot teljesítő Játékosok meghívást kapnak a Játék utolsó fordulójára, 

amelyet 2021. szeptember 26-án, a Menő jövő – Elektromos járművek napján tart meg a 

Szervező. 
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2. Játékszabályzat 

2.1. Játék menete, fődíj 

2.1.1. A Játék nyereményeként 1 (egy) darab elektromos rollert (10 Inch Outdoor 48V Lithiun 

Battery Electric Bike Scooter, a termék részletei: www.fehervariprogram.hu/letoltes/e-

roller/elektromos_roller_190x130mm_fekete.pdf) nyerhet az a játékos, aki teljesíti: 

● 2021. szeptember 16.: Online kvíz kitöltése elektromos járművek témájában. A feladatot 

akkor tekintjük sikeres teljesítésnek, ha a kérdések legalább 70%-ára helyes választ ad. 

● 2021. szeptember 17.: Szervező által publikált, az elektromos járművek témájával 

kapcsolatos ismeretterjesztő anyag megismerése. 

● 2021. szeptember 21.: Szervező által a Szervező hivatalos honlapjára feltöltött kérdés 

megválaszolása e-mail formájában a Szervező által megadott e-mail címre 

(menojovo2021jatek@gmail.com). 

● 2021. szeptember 22.: Szervező által a Szervező hivatalos honlapjára feltöltött feladat 

megoldása, annak fotós dokumentálása, és a dokumentáció megküldése Szervező által 

megadott e-mail címre (menojovo2021jatek@gmail.com). 

Azon Játékos, aki mind a 4 (négy) részfeladatot teljesíti, jogosulttá válik arra, hogy részt 

vegyen a 2021. szeptember 26-án megrendezendő Menő jövő – Elektromos járművek napja 

15.00 órakor kezdődő előadásán, és az azt követő, 16.15 perckor kezdődő utolsó 

teljesítendő feladaton. 

2.1.2. A nyertes személyét eldöntő, 2021. szeptember 26-án megrendezendő utolsó feladat 

teljesítésével kapcsolatos információk: 

● A  Menő jövő – Elektromos járművek napja keretein belül megrendezett 15.00 órakor 

kezdődő előadáson való részvétel. 

● A Menő jövő – Elektromos járművek napja keretein belül megrendezett 16.15 órakor 

kezdődő feladaton való részvétel, amely az alábbi módon fog lebonyolódni: 

● Quizizz applikáción keresztül egy teszt kitöltése, amely teszten a legmagasabb pontszámot 

elérő Játékos lesz a Játék nyertese, ezáltal a főnyeremény átvételére jogosult személy. 

o Az utolsó feladat az alábbi témákból fog összeállni: 

▪ 2021. szeptember 16-ai online kvíz 

▪ 2021. szeptember 17-én publikált újságcikk 

▪ 2021. szeptember 26-án 15.00 órakor kezdődő előadás témája 

▪ KRESZ kérdések 

● Az utolsó feladaton való részvétel technikai feltételei: 

o a Játékos rendelkezzen a Quizizz alkalmazás kezelésére alkalmas okos 

mobiltelefonnal vagy eszközzel 

o a Játékos okos mobiltelefonján vagy eszközén telepítve legyen a Quizizz 

alkalmazás, és az okos mobiltelefon vagy eszköz rendelkezzen internetkapcsolattal 

o a Quizizz játék során legtöbb pontot elérő Játékos lesz a Játék győztese 

o a Quizizz alkalmazásról bővebben: https://quizizz.com 
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2.2. Nyeremények átvétele 

 

2.2.1. Az 1. helyezett Játékos nyereményét a Menő Jövő – Elektromos Járművek Napja 

rendezvényen veheti át, az előre meghatározott, 2021. szeptember 26-án, 17.00 órás időpontban, 

amelyet a nyertes jelen szabályzat elfogadásával tudomásul vesz.  

 

2.2.2. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondviselőjével 

együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondviselője 

jogosult. 

2.2.3. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a 

felajánlók viselik, azonban egyéb felmerülő költségeket (pl. a nyeremény átvétel helyszínére 

történő utazás költségei) a nyertest terhelik. 

2.2.4. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia a helyszínen:  

● neve 

● lakcíme 

● telefonszáma 

● e-mail címe 

2.2.5. Nyertesség esetén Szervező képviseletében Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség 

elnöke személyesen adja át a fődíjat, és az átadást fényképpel, videóval dokumentálja, amint később 

Szervező saját Facebook oldalán, weboldalán és a szervező partner weboldalán, Facebook oldalán 

nyilvánosságra hoz. 

 

3. Kizárás 

3.1. A Játékból – Szervező megítélése alapján – kizárhatók azok a Játékosok, akik a Játék szellemével 

ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, 

hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosnak 

minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében 

társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és 

egy név alatt több személy teljesítményét egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a 

tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem 

valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék saját 

nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok 

kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben Szervezőnek okoztak.  

3.2. A Játékból automatikusan kizárhatók azon Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétes, megosztó, 

obszcén, a közízlést sértő, szexuális, tartalmakat küldenek be megoldásként a játék hivatalos e-mail 

címére. 

3.3. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a Játékból. 



 

 

4. Adatkezelés 

4.1. A Játékban résztvevő Játékosokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályozásokat az alábbi 

GDPR Adatvédelmi Szabályzat szerint kezeljük: www.fehervariprogram.hu/altalanos-

adatkezelesi-tajekoztato/ 

4.2. Játékos a meghatározott részvételi feltételek teljesítésével – a játékba való nevezéssel – minden 

további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben és Részvételi 

Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, továbbá kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

● Személyes adatait Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően 

kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik. 

● Játékos adatait Szervező jogszerűen felhasználja a jelen Játék lebonyolítása céljából. A 

Résztvevő adatait nem adja át harmadik személynek, az adatokból semmilyen formában 

nem realizál nyereséget. 

● A díjazott személyes adatai közül a díjazott nevét és lakóhelye településének nevét 

Szervező nyilvánosságra hozhatja, továbbá, Szervező az internetes honlapján a díjazott 

nevét, lakóhelye településének nevét és a díjazás tényét – a díj megjelölésével – 

nyilvánosságra hozhatja. 

4.3. Játékos a személyes adatai kezeléséről kérhet adathelyesbítést és törlést, emellett megilleti őt a 

tiltakozási jog, valamint bírósági jogérvényesítési joga. Játékos személyes adatainak törlése a 

Játékból való automatikus kizárást vonja maga után. Adathelyesbítési vagy törlési szándék a 

menojovo2021jatek@gmail.com címen kérvényezhető. Szervező a Játékosok adatait 1 naptári 

évig őrzi meg. 

4.4. Játékos hozzájárul: 

● Az 1. helyezett díjának átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön,  

● Felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen Játék, illetve Szervező későbbi 

reklámjátékaiban, akcióiban történő felhasználásához, idő-, terület- és alkalombeli 

korlátozás és külön díjazás nélkül (különösen annak akár magyarországi, akár külföldi 

szerveren történő online közzétételének korlátozásától mentes jogát, valamint bármely 

nyelvre történő lefordítás jogát). 

 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

5.1. Játékos a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

● Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják az Általános Szerződési 

Feltételek és Részvételi Szabályzat minden rendelkezését. 

● A Quizizz alkalmazás kizárólag Android és iOS rendszerű okostelefonokon érhető el. 

● Az alkalmazás igénybevétele regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás folyamatos 

internetkapcsolatot igényel (mobilinternet vagy wifi kapcsolat), amelyért a szolgáltatója 
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költséget számíthat fel, amelynek mértéke függhet az igénybe vett szolgáltatástól, 

valamint a szerződésben foglalt díjcsomagjától. A forgalmi díjhoz kapcsolódó 

költségekről érdeklődjön a szolgáltatójánál. 

5.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, és a Játékot fejlesztő cégek, valamint a Játék szervezésében 

részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1.)§ pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. 

5.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 

5.4. Szervezőt nem terheli felelősség azért sem, ha az elektronikus üzenet nem érkezik meg, vagy nem 

kellő időben érkezik meg a Résztvevő készülékére, azon okból kifolyólag, mert: 

● Nem megfelelő a hálózat lefedettsége. 

● Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető 

● Játékos e-mail fiókja betelt, és nem képes további üzenetek fogadására 

● Az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból 

kifolyólag nem kézbesíthető Résztvevő számára az üzenet. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. szeptember 10. 

 

 


