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Agy-torna-óra, érdekességek a szerzői jogról 
Tudatosságnövelő kampány és játék 

 
Részvételi szabályzat 

 

1.  Általános rendelkezések 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Találd meg/ki/fel! elnevezésű pályázati oldalán futó 
tudatosságnövelő kampány és játék szervezője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: 
„Szervező”). 

A játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott Két Zsiráf Kreatív Ügynökség (továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 

2. A kampány és játék időtartama 

A kampány és játék időtartama 2017. május 21-én 12.00 órától június 9-én 12 óráig tart.  

3. A kampány és játék leírása  

A kampány és játék a 12-20 éves korosztály számára készül, a korcsoportot leginkább érintő szerzői 
jogi témák feldolgozásával a Találd meg/ki/fel! elnevezésű Facebook oldalon az alábbiak szerint: 

- A kampány során napi rendszerességgel posztok jelennek meg, amiknek témája a 
szellemitulajdon-védelemhez, ezen belül elsősorban a szerzői jog területéhez kapcsolódó 
valamely téma.  

- A témákhoz kapcsolódóan többválasztós kérdés jelenik meg, amire a posztok alatt 
hozzászólás formájában lehet válaszolni.  

- A helyes válaszadók között három sorsoláson ajándékokat sorsolunk ki. 
 

4. A sorsolás menete 

A kérdésekre minden esetben a posztban megadott napon délig adható érvényes válasz. A sorsolásba 
csak ezek az érvényes válaszok számítanak bele.  

- A kérdések válaszadási ideje 48 óra, azaz a poszt megjelenését követő második nap dél. Ezt 
követően a válaszadási lehetőség nyitva marad, de a hozzászólás már nem számít bele a 
helyes válaszadások közé. 

- A sorsolásba azok a válaszadók kerülnek be, akik legalább öt érvényes jó választ adtak.  

Két sorsolás van a fentiek alapján bekerült válaszadók között.  

- Az első sorsolás 2017. június 1-én történik. Az első sorsolásba a május 31-én délig beérkezett 
válaszok számítanak bele, amennyiben a válaszadó leadott összesen öt érvényes helyes 
választ.  

- A második sorsolás 2017. június 8-án történik. A második sorsolásba az első körben nem 
nyert, már öt helyes választ adott válaszadók, valamint a június 8-án délig öt érvényes helyes 
választ beküldők kerülnek bele. 

- A harmadik sorsolás 2017. június 9-én történik. Ebbe mindazok bekerülnek, akik a játék 
időtartama alatt tíz érvényes helyes választ adtak. 
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A sorsolások eredménye és a nyertesek neve nyilvános posztban kerül kihirdetésre. A játékban való 
részvétellel a játékos ehhez automatikusan hozzájárul. 

5. Nyeremények 

A 4. pontban részletezett sorsolásokon az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- Az első két sorsoláson a nyeremény sorsolásonként egy darab, egyenként 6 főre szóló belépő 
a MoviEscape Szabadulószoba játékba. (Bővebb információ: https://moviescape.hu) A 
nyeremény értéke egyenként 12.990 Ft. 

- A második sorsoláson a nyeremény a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatalának promóciós 
tárgyaiból és könyvekből összeállított ajándékcsomag. A nyeremény értéke 10.000 Ft 

 
6. A díjak átvételének feltételei 

A játék nyerteseit a 4. pontban megjelölt napokon, a Találd meg/ki/fel! Facebook oldalon 
(www.facebook.com/talald.meg.ki.fel) posztban tájékoztatjuk a nyertesség tényéről. A nyeremény 
átvételéről a nyertes Facebook fiókjába küldött magán üzenetben egyeztetünk. Kontakt személy: 
Baho-Borzók Noémi: noemi.baho-borzok@hipo.gov.hu.  

Az első két sorsolás díja elektronikus úton kerül átadásra. A harmadik sorsolás díjának átvételi 
módjáról a nyertes személy preferenciája szerint személyesen vagy postán gondoskodunk. 
Amennyiben a nyertes által megadott postázási cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes 
jogosultságot veszít a nyereményre. A hibás postázási címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem 
a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre.  

A díjak nem válthatók sem más nyereményre, sem készpénzre.  

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi 
jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, amennyiben ilyen felmerül, ezeket a 
Szervező viseli.  A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen 
felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik. 

8. Részvételi feltételek 

A játékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező magánszemélyek vehetnek 
részt. A játékon való részvétel kizárólag egyénileg lehetséges, szervezetek és csoportok nem 
vehetnek részt rajta.  

9. Kizárások 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-a (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a játék pályázat előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-a (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi 
szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a vetélkedőt akár a vetélkedő időtartama alatt 
egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.  

https://moviescape.hu/
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A játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésre vagy panaszra a Találd meg/ki/fel! elnevezésű Facebook 
oldalon (www.facebook.com/talald.meg.ki.fel), illetve az oktatas@hipo.gov.hu  email címen kérhető 
válasz, illetve bővebb információ.  

A játékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a vetélkedő teljes időtartama alatt 
lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen részvételi szabályzat és az ebben foglalt adatkezelési 
rendelkezés automatikus elfogadását jelenti. 

10. Adatkezelés 

A játékban részt vevő minden személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, 
hogy a játékon történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek 
táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a 
Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.  

A játék lezárultát követően a játékosok adatai törlésre kerülnek. A játékosok személyes adatait a 
Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább.  

A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 

A játékban résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és 
feldolgozását a Szervező végzi.  

11. Felelősség kizárása 

A játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, 
kártérítési igényt a vetélkedőhöz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 

Amennyiben a játékos a jelen szabályzatban rögzített feltételek megszegésével vesz részt a játékon, a 
Szervező kizárja a játékból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen 
felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, illetve a tévesen megadott adatokért.  

A játék szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a 
nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a 
vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, 
azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége 
kizárt. 

A játékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők 
semmilyen formában nem felelnek. Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a Facebook 
oldalon megjelent jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói 
megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

A játék teljes lebonyolításával összefüggő, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok, 
valamint az ezekből eredő bárminemű felelősségvállalás és helytállási kötelezettség kizárólag 
Lebonyolítót terheli, Szervező azokért felelősséget kifejezetten nem vállal, semminemű helytállási 
kötelezettség fentiekből adódóan nem terheli. 

mailto:oktatas@hipo.gov.hu

